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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é investigar o Programa Especial de Formação 

Pedagógica (PEFP), na perspectiva das representações sociais. Foram convidados 

a participar da pesquisa 463 (quatrocentos e sessenta e três) alunos, integrantes de 

cinco turmas do curso, sendo que 102 (cento e dois) alunos aceitaram e 

responderam voluntariamente ao questionário colocado no ambiente virtual de 

aprendizagem. Em seguida, foram selecionados entre os alunos respondentes, 

aqueles que já exerciam a docência. Esses professores foram convidados a 

participar de uma entrevista sobre sua formação docente, por meio do programa 

especial e 9 (nove) professores aceitaram. Também foram entrevistados 4 (quatro) 

diretores de escolas e supervisores de ensino que atuam ou atuaram na região 

metropolitana de Santos. A investigação se completou com a análise da legislação 

educacional e mandados judiciais referentes ao Programa Especial de Formação 

Pedagógica. Os dados obtidos foram analisados pelo software ALCESTE e por meio 

de Análise de Conteúdo, numa metodologia de pesquisa qualitativa. Os resultados 

apontaram a seguinte representação social: ser professor é ter formação 

pedagógica, formação profissional e formação acadêmica, por meio de uma 

licenciatura. Esta representação quanto à formação docente converge para a 

themata: ser professor é ser licenciado. A díade licenciado/não licenciado enuncia 

uma tensão existente no centro da representação identificada. Alunos e egressos do 

curso manifestaram insegurança sobre a legitimidade da licenciatura obtida por meio 

da complementação pedagógica e, consequentemente, sobre sua inserção 

profissional no sistema educacional. Entretanto, entrevistas feitas com supervisores 

de ensino e diretores de escola mostram o outro lado da formação pedagógica, por 

meio do PEFP. Os relatos dos diretores e supervisores de ensino apontam para a 

legitimação do curso e para o envolvimento profissional destes professores, nas 

escolas onde atuam.  

 

 

Palavras-chave: Programa Especial de Formação Pedagógica. Formação docente. 

Representações sociais. 

 



ABSTRACT  

 

The objective of this research is to investigate the Special Program of 

Pedagogical Training (SPPT) in the perspective of social representations. Four 

hundred sixty three (463) students were invited to participate, they were members of 

five groups of a course, from those 102 (a hundred and two) students accepted and 

answered voluntarily the questionnaire in the virtual environment of learning. After 

that, it was selected among the students who answered those who already worked 

teaching. These teachers were invited to participate in an interview about their 

training, through the especial program and 9 (nine) teachers accepted. Four (4) 

school principals and teaching supervisors who work or worked in the metropolitan 

region of Santos. The investigation was completed with the analyses of the 

educational legislation and the judicial errand referring to the Special Program of 

Pedagogical Training. The data obtained were analyzed using the software 

ALCESTE and through the Content Analyses with a methodology of qualitative 

research. The results showed the following social representation: to be a teacher is 

to have the pedagogical training, professional training and academic training, through 

graduation. This representation, according to the teachers training converges to the 

themata: to be a teacher is to be licensed. The dyad licensed/ not licensed 

enunciates a tension existing in the center of the identified representation. Students 

and egresses of the course showed insecurity about the legitimacy of the graduation 

obtained through the pedagogical complementation and, consequently, about his or 

her professional insertion in the educational system. However, interviews done with 

teaching supervisors and school principals show the other side of the pedagogical 

training, through SPPT. The reports from principals and teaching supervisors show 

the legitimacy of the course and the professional involvement of these teachers in the 

schools where they act.  

 

 

Keywords: Special Program of Pedagogical Training. Teaching Training. Social 

Representations. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um país em desenvolvimento, como o nosso tem muitos desafios a enfrentar. 

A solução para os diversos problemas que encaramos pode ser encontrada na 

relação diretamente proporcional entre educação e desenvolvimento. Diferentes 

circunstâncias regionais e a riqueza étnica e cultural, em contraponto com o imenso 

desnível socioeconômico são alguns dos desafios que a educação nacional 

enfrenta. Neste sentido, as dimensões continentais do país exigem soluções 

diferenciadas para cada região, mas que expressem, ao mesmo tempo, uma 

unidade nacional. Esta difícil equação tem um fator em comum: o professor. 

Em cada grande metrópole ou pequeno município o professor tem a 

responsabilidade de introduzir, inicialmente, a leitura, a escrita e o cálculo e depois, 

garantir a transmissão da cultura nacional às jovens gerações. Trata-se de um 

caminho inicialmente lúdico, nas classes da educação infantil e cada vez mais 

especializado daí por diante. E, por todo este percurso, o professor é considerado o 

responsável direto pelo produto final que se busca formar: o ser-cidadão, o ser-

profissional. Mas, como se forma o professor?  

Esta questão motivou, inicialmente, meu interesse, pois há dois anos 

acompanhava a formação de professores em um Programa Especial de Formação 

Pedagógica. Como se forma este professor, oriundo de um curso que visa a 

formação docente em um processo inverso aos cursos tradicionais de licenciatura? 

Na formação tradicional dos cursos de licenciatura, o futuro professor começa 

sua formação com as disciplinas pedagógicas e se especializa ao final do curso. No 

Programa Especial de Formação Pedagógica (PEFP) o futuro professor já é um 

graduado ou um tecnólogo, portanto, um especialista que, no final de sua formação, 

faz as disciplinas pedagógicas, supostamente, necessárias para sua formação 

docente. 

Digo supostamente, pois alguns deles já são professores, apesar de nunca 

terem cursado as disciplinas pedagógicas. Neste ponto, me pergunto: 

 O que este professor, sem formação pedagógica, entende por ser professor?  

 E como se percebe professor-aluno ao cursar as disciplinas pedagógicas?  

 E o que muda (ou não muda) na sua prática docente depois de cursar um 

programa especial de formação pedagógica? 



O percurso da pesquisa e da pesquisadora 

 

O interesse pela formação de professores está alinhado à minha formação 

profissional, iniciada com a graduação em Psicologia, em 1977, na segunda turma 

de Psicologia do Instituto Metodista de Ensino Superior, em São Bernardo do 

Campo. Neste mesmo ano fundei, em Santos, uma escola de Educação Infantil e 

Primeiro Grau. Iniciei o trabalho na escola como psicóloga e mantenedora. 

Conforme a escola crescia, percebi a necessidade de assumir a Direção, o que me 

levou à formação em Pedagogia. A escola era especializada no Sistema Montessori 

de Ensino e a responsabilidade pela formação dos professores neste método de 

docência ficou sob minha responsabilidade de 1978 a 2007. Nestes 29 anos de 

trabalho, orientei a formação de centenas de professores, como especialistas no 

Sistema Montessoriano de Ensino na baixada santista e em algumas cidades do 

interior de São Paulo, como Bastos e Birigui.  

              No final de 1994 conclui pós-graduação lato sensu em Psicomotricidade e 

Pedagogia do Movimento e, em seguida, recebi convite para a docência no ensino 

superior. Em 1995 assumi a docência de Didática e Psicomotricidade, na Faculdade 

de Educação Física em Santos, onde continuo até hoje. Após onze anos atuando no 

ensino superior presencial fui convidada, em 2006, para trabalhar como pedagoga 

no Núcleo de Ensino a Distância da Universidade. Em 2007 iniciei como professora, 

na disciplina Fundamentos Teóricos da Aprendizagem, no curso de Pedagogia a 

distância. Em 2008, conclui minha segunda pós-graduação lato sensu, 

especializando-me no Ensino a Distância. O convite para fazer a coordenação 

pedagógica do Programa Especial de Formação Pedagógica veio em 2009. 

Atualmente, sou professora no presencial, no virtual, coordeno o Programa Especial 

de Formação Pedagógica e sou membro do conselho consultivo da revista Paidéi@- 

Revista Eletrônica de Educação a Distância. É, portanto, deste espaço e neste 

contexto que falo.  

O trabalho aqui relatado, parte da minha vivência profissional como 

psicóloga, pedagoga, professora universitária e, principalmente, como coordenadora 

do Programa Especial de Formação Pedagógica, na modalidade a distância. A 

pesquisa tem como tema: Representações Sociais dos alunos do Programa Especial 

de Formação Pedagógica: um estudo sobre a formação docente de professores que 

já são professores. Os programas de formação pedagógica de docentes 



fundamentam-se no artigo 63, inciso II da Lei n° 9.394/96 e permitem a formação de 

professores para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio 

e da educação profissional, em nível médio.  

São vários os programas de formação de docentes. O Programa Especial de 

Formação Pedagógica (PEFP) foi criado por iniciativa do MEC, a partir da Resolução 

CNE/CP 02, de 26 de junho de 1997. Segundo o artigo 10 da Resolução CNE/CP 

02/97, o programa especial possibilita que egressos dos cursos de graduação e de 

tecnólogos tenham direito a “certificado equivalente à licenciatura plena, em uma 

disciplina” após complementação pedagógica de “pelo menos, 540 horas” (artigo 4º 

da mesma Resolução). A falta de professores habilitados, em determinadas 

disciplinas, justificou a criação de um Programa Especial de Formação Pedagógica, 

em regime de urgência: 

Art. 1º - A formação de docentes no nível superior para as disciplinas que 
integram as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a 
educação profissional em nível médio, será feita em cursos regulares de 
licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de educação 
superior e, bem assim, em programas especiais de formação pedagógica, 
estabelecidos por esta Resolução. 
 
Parágrafo único - Estes programas destinam-se a suprir a falta nas escolas 
de professores habilitados, em determinadas disciplinas e localidades, em 
caráter especial. 
 

O artigo primeiro, transcrito acima, indica o objetivo do programa especial e, 

sobre quem tem direito a cursar o PEFP, a Resolução 2/1997 determina: 

Art. 2º - O programa especial a que se refere o Art. 1º é destinado aos 
portadores de diploma de nível superior, em cursos relacionados à 
habilitação pretendida, que ofereçam sólida base de conhecimentos na área 
de estudos ligada a essa habilitação. 
 
Parágrafo único - A instituição que oferecer o programa especial se 
encarregará de verificar a compatibilidade entre a formação do candidato e 
a disciplina para a qual pretende habilitar-se. 

 
Porém, alguns alunos já são professores ao iniciarem o curso. Na falta de 

professores habilitados, eles ensinam disciplinas, como: Química, Física e 

Matemática. São professores emergencialmente contratados. Encontramos, por 

exemplo, engenheiros nas disciplinas de Física e Matemática; engenheiros e 

tecnólogos ensinando Química. O mesmo acontece nas disciplinas Biologia, 

Filosofia, Letras e, agora, em Música. Encontramos nestas disciplinas vários 

professores que são, na verdade, bacharéis em Veterinária ou Farmácia, em 

Filosofia, em Secretariado Bilíngue e em Música. Os graduados assumem as aulas, 



pois têm “sólida base de conhecimentos”, conforme exige a Resolução CNE/CP 

02/97.  

Este estudo analisa quais representações sociais que os alunos do PEFP 

expressam sobre sua formação docente. E, especificamente, investiga 

representações sociais dos alunos que já atuam como professores não-habilitados1. 

As representações sociais destes professores caracterizam uma das esferas das 

representações sociais – a esfera subjetiva –, “socialmente construída e 

compartilhada”, segundo Jodelet (2007, p.14).  

Para identificar os elementos que definem sua forma de representação social 

e a dinâmica da organização desses elementos foram entrevistados representantes 

do pessoal técnico-pedagógico das escolas: 4 (quatro) diretores de escola e 

supervisores de ensino. A pesquisa envolveu também o levantamento e a análise da 

legislação educacional referente ao Programa Especial de Formação Pedagógica, 

como Pareceres, outras Resoluções, Leis, editais de concursos etc. 

No levantamento bibliográfico inicial para esta pesquisa não encontrei 

nenhum livro que analisasse a formação de professores pelo PEFP. Localizei 

apenas um artigo científico intitulado Programa Especial de  Formação Pedagógica 

de Docentes: configurações e movimentos de transbordamentos, de  Cláudia Regina 

Rodrigues de Carvalho e Jaciane Pinto Guimarães, professoras da  Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Neste artigo, as autoras abordam a organização para 

implantação deste curso para formação de professores, visando o ensino técnico.  

Não há, até o momento, dados de pesquisa que mostrem os resultados da 

formação destes professores. Esta lacuna de informações sobre a formação de 

professores por meio deste Programa Especial de Formação Pedagógica justifica 

meu interesse pelo tema. A pesquisa foi desenvolvida em três capítulos. O primeiro 

capítulo oferece a sustentação teórica do trabalho e aborda as representações 

sociais e o conhecimento. O segundo capítulo aprofunda as informações sobre o 

Programa Especial de Formação Pedagógica e o terceiro capítulo apresenta e 

analisa os dados obtidos na pesquisa. 

 

 

                                                           
1
 Professores não-habilitados são professores que, na ausência de um professor  licenciado, atuam 

na Educação Básica, por meio de autorização especial da Diretoria de Ensino, em caráter precário. 
Podem lecionar por um ano e revalidar a autorização por mais um ano. 
 



 

CAPÍTULO 1: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E CONHECIMENTO 

 
Ser significa comunicar e comunicar significa  

ser para o outro e através do outro, para si mesmo. 

(Bakhtin apud Marková, 2006:126) 

 

 

 Por que pensamos como pensamos? Esta questão, aparentemente simples, 

aponta para a complexidade do conhecimento e do pensamento humano e será o 

ponto de partida para abordarmos a noção de representação social defendida por 

Serge Moscovici (1978, p.26): “[...] em poucas palavras, a representação social é 

uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de 

comportamentos e a comunicação entre indivíduos”. Este conhecimento, produto 

das relações sociais e da linguagem, não pode ser completamente autônomo, 

individual, mas também não é completamente social.  

O conhecimento socialmente elaborado, modificado e transmitido envolve 

nosso conhecimento prático ou senso comum. O conhecimento prático depende de 

um contexto social e se expressa por meio da linguagem, que é também um produto 

social. A epígrafe colocada no início deste capítulo apregoa essa complexidade: “ser 

significa comunicar e comunicar significa ser para o outro e através do outro,  para si 

mesmo” (Bakhtin apud Marková, 2006, p.126). A comunicação se faz de forma 

dialógica, na relação social. 

Para Ivana Marková (2006, p. 201) “os fenômenos sociais são fenômenos 

dialógicos em suas relações. Não faz sentido algum defini-los como entidades 

independentes. Nós podemos, somente, defini-los e caracterizá-los em relação a 

outros fenômenos sociais”.  

Neste estudo sobre representações sociais de professores, interessa-nos 

entender o fenômeno de uma formação docente especial e as várias vertentes deste 

fenômeno: em primeiro lugar, na perspectiva do sujeito que procura ser professor 

após uma graduação. Por que este indivíduo não procura a licenciatura para 

completar sua formação para a docência? Será apenas pelo aligeiramento de sua 

formação, o que é permitido pelo Programa Especial de Formação Pedagógica? E 

será que esta urgência se deve ao fato de já estar atuando e precisar regularizar sua 

situação trabalhista? Também me pergunto: como os outros professores, os 



coordenadores, diretores e supervisores de ensino entendem essa formação 

especial? E o terceiro ponto envolve um plano mais distanciado destas relações 

sociais, mas que interfere nas mesmas. Eu me refiro à legislação. Desde a 

homologação da Resolução CNE/CP 02/97 já se passaram quinze anos, mas pelo 

número de Pareceres a respeito desta formação especial percebe-se que ainda há 

muitas dúvidas. Da mesma forma, há controvérsias nos editais dos concursos para 

professores.  

Todos esses fenômenos sociais se entrecruzam. Por esse motivo, a Teoria 

das Representações Sociais (TRS) foi escolhida para a sustentação teórica desta 

investigação. Esta teoria estuda a tríade formada pelo indivíduo, o objeto (físico, 

social, imagético) e o meio social (o Outro ou o grupo) numa relação dialética em 

que a linguagem faz a mediação deste intercâmbio.  

E qual a finalidade das representações sociais? Segundo Moscovici (2010, 

p.54), as representações sociais têm a finalidade de “tornar familiar algo não familiar, 

ou a própria não familiaridade”. A TRS será usada neste trabalho para explicar a 

tríade que envolve o professor, o Programa Especial de Formação Pedagógica e o 

meio social (os alunos, os outros professores, diretores e supervisores de ensino) 

numa dinâmica relacional que se expressa pela linguagem oral e também escrita 

(normas, legislação, notícias e editais). Identificar representações sociais dos 

envolvidos permite desvelar anseios, medos e expectativas – positivas ou negativas 

– que influenciam este professor. 

O graduado ou tecnólogo que se licencia pelo PEFP se reconhece professor, 

como os demais formados nas Licenciaturas? Eles são aceitos por seus pares? 

Segundo Moscovici apud Marková (2006, p. 259): 

 

Para ser aceito, ser escolhido como fonte de comparação, ser socialmente 
aprovado e se transformar numa pessoa que „existe‟, as minorias ativas 
manipulam uma variedade de estratégias forçosas para afetar a percepção 
da maioria e suas existentes percepções sociais. 

 

 

Os alunos do PEFP percebem estas forças e buscam o reconhecimento 

social de sua formação docente. A atitude envolve a primeira dimensão da 

representação. A formação docente em um curso de 620 horas, com duração de oito 

meses, pode parecer estranha, se comparada com os cursos tradicionais de 

formação docente de, em média, 3000 horas, em três anos de curso. Os alunos 



confrontam o que é novo com o paradigma dominante e tentam adequar o novo às 

categorias que pensam serem apropriadas e familiares.   

Lembro-me de uma mensagem de duas alunas do PEFP que pleiteavam 

mudanças no certificado que elas receberam ao concluir o curso. Elas se sentiam 

ameaçadas porque o certificado não tinha a palavra licenciatura. Elas justificavam o 

pedido em catorze páginas de citações e comentários sobre a legislação 

educacional e trabalhista! A preocupação das alunas era que, no certificado, deveria 

vir escrito, textualmente, que obtiveram uma licenciatura, caso contrário não teriam 

seus direitos respeitados. Segundo elas: 

Muitos alunos concluíram com êxito o referido programa. Com a posse de 
seus certificados equivalentes à licenciatura plena, prestaram concursos, 
objetivando o ingresso e a progressão acadêmica e funcional na carreira do 
magistério. A partir daí, os sistemas de ensino começaram a questionar a 
validade dos certificados do Programa Especial. Esse fato pode ser 
constatado pelo seguinte site: 

http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=programa+especi
al+licenciatura&s=jurisprudencia (APÊNDICE D) 

 

 Mostraram apreensão por entenderem que, futuramente, poderiam passar por 

situação de não reconhecimento de seus direitos como professoras licenciadas: 

Por meio do Parecer 31/05, retornamos a origem do artigo 10 da Resolução 
02/97, estabelecendo a inequívoca e total equivalência do Certificado do 
Programa Especial aos diplomas de licenciatura para todos os fins 
(acadêmicos, de exercício profissional e de progressão funcional). Apesar 
da total clareza e da redação enfática do Parecer do CNE 31/05 e da sua 
respectiva homologação em 02/07/07, assegurando a equivalência dos 
certificados dos Programas Especiais aos diplomas de licenciatura, ainda 
temos casos de professores que recorreram na Justiça e perderam 
judicialmente devido a ausência da compreensão de juízes e 
desembargadores. (APÊNDICE D) 

 

Para estas alunas, a palavra licenciatura ancora a ideia de ser professor. A 

carta das alunas, na íntegra, e a minha resposta, como coordenadora, pode ser 

consultada nos Apêndices D e E desta dissertação.  

A segunda dimensão da representação está no embate social. Estas 

professoras, formadas pelo Programa Especial esperam, mas receiam que o 

reconhecimento da sua formação docente não ocorra. Este embate pode ser 

encontrado em thematas2, como: igualdade/desigualdade, direito/violação, 

permissão/repressão, justiça/injustiça e normal/especial. 

                                                           
2
Themata: “[...]„princípios primeiros‟, agindo ao nível do pensamento social e às „noções primeiras‟, às 

„ideias-força‟ ou às „imagens‟ que intervém na formação das representações sociais”. (LIMA,2008, 
p.2). Vide, a este respeito, o item 1.3 desta dissertação. 

http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=programa+especial+licenciatura&s=jurisprudencia
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=programa+especial+licenciatura&s=jurisprudencia


Da mesma forma, thematas podem ser encontradas também nas 

representações de diretores, supervisores de ensino e do registro midiático, mas 

como oposição: igualdade/desigualdade, direito/violação, permissão/repressão, 

justiça/injustiça e “normal”/especial?  

Nos grupos em que há polêmica ou uma discussão em jogo há uma themata. 

Daí, a importância da terceira dimensão da representação: a informação. A 

legislação educacional e a legislação trabalhista e cível envolvem o conhecimento 

especializado, os regulamentos de âmbito nacional sobre o assunto. Normatizam o 

conhecimento vulgarizado no âmbito ideológico e de informação e tratam daqueles 

espaços em que o público tem interesse e conhecimento prático em forma de 

opiniões. 

Não é possível estudar representações sociais sem analisar o contexto social 

em que surgem. No início, esta pesquisa tinha o objetivo de analisar apenas 

representações sociais dos alunos. Após participar do VII JIRS3 e VCBRS4, percebi 

a importância em analisar também o pessoal técnico-administrativo que seleciona e 

supervisiona esses professores nas unidades escolares e o contexto midiático: a 

legislação, os textos oficiais, os editais dos concursos, os textos científicos, etc. 

Estão representados, portanto, os três momentos do fenômeno: a organização das 

respostas, as atitudes e os estereótipos.  

Segundo Moscovici (2010, p.66) “[...] nós sempre fazemos comparações com 

um protótipo, sempre nos perguntamos se o objeto comparado é normal ou anormal 

em relação a ele e tentamos responder à questão: „É ele como deve ser ou não?” O 

professor que fez o programa especial se pergunta se a formação pedagógica pelo 

programa especial resultou em um professor “como deve ser ou não?”.  

 

 

1.1 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: A GÊNESE DA TEORIA 

 

Serge Moscovici, psicólogo romeno naturalizado francês, estruturou o que 

conhecemos como a Teoria das Representações Sociais (TRS). Esta teoria 

contribuiu não só para o desenvolvimento da Psicologia Social, mas também de 

                                                           
3
 Jornada Internacional sobre Representações Sociais (em Vitória/ES - 2011) 

4
 Conferência Brasileira sobre Representações Sociais (também em Vitória/ES - 2011) 

 



outros campos de conhecimento das ciências sociais. Infelizmente, segundo Márcio 

Oliveira (2004, s/p): 

 

Seus trabalhos e sua teoria das representações sociais (TRS) têm 
influenciado ao longo das últimas quatro décadas pesquisadores tanto na 
Europa como nas Américas, incluindo o Brasil. É curioso assim, que entre 
sua vasta obra – doze livros individuais e quatorze que ele organizou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ou escreveu em conjunto com outros autores, apenas dois tenham sido 
traduzidos para o português, ambos com edições esgotadas.  

 

 

Esta é uma dificuldade verdadeira para a pesquisa em representações 

sociais, mas apesar das dificuldades apontadas por Marcio Oliveira (2004) no 

fragmento de texto acima, o estudo das representações sociais tem sido constante 

nos últimos quarenta anos. Já organizamos, até 2011, sete jornadas internacionais e 

cinco conferências brasileiras sobre representações sociais. O conceito de 

representações sociais tem como marco teórico inicial a tese de doutorado de 

Moscovici intitulada La Psychanalyse, son image, son public. Moscovici parte do 

conceito de representação coletiva, do sociólogo francês Émile Durkheim (1858-

1917), considerado o fundador da Sociologia Moderna.  

Durkheim tinha como objeto de estudo os fatos sociais, como formas de 

conhecimentos estáveis da sociedade. Ele denominou representações coletivas a 

estas formas cristalizadas de conhecimento social, mas para Moscovici (1978), as 

representações não eram fixas e estáveis. Este foi o ponto de divergência que lhe 

permitiu mudar o termo coletivo para social. Moscovici entende as representações 

como mutáveis e dinâmicas, como produto de construção e reconstrução 

permanente no meio social. Daí a preferência pelo termo social e, em decorrência 

desta ideia, para o uso do termo representações sociais. (OLIVEIRA, 2004) 

Em suas obras, Moscovici não se preocupa em definir as representações 

sociais. Ele faz uso de uma abordagem fenomenológica, em que observa o 

fenômeno em todas as suas variáveis, garantindo-lhe mobilidade e dinamismo, 

características essenciais do fenômeno social. “[...] Assim, o que eu proponho fazer 

é considerar como um fenômeno o que antes era visto como um conceito” 

(MOSCOVICI, 2010 p. 45). 

E por que criamos representações sociais? Como vimos, para Moscovici 

(2010, p.54): “[...] a finalidade de todas as representações é tornar familiar algo não 

familiar ou a própria não familiaridade”. Representações sociais expressam ideias e 



imagens que são familiares, consensuais e que nos fazem sentir confortáveis em 

nossas relações sociais. Em contrapartida, também desvelam o que é incomum, 

estranho, anormal, ameaçador ou não familiar: 

[...] a ameaça de perder os marcos referenciais, de perder o contato com o 
que propicia um sentido de continuidade, de compreensão mútua, é uma 
ameaça insuportável. E quando a alteridade é jogada sobre nós na forma de 
algo que „não é exatamente‟ como deveria ser nós, instintivamente a 
rejeitamos, porque ela ameaça a ordem estabelecida. (MOSCOVICI, 2010 
p. 56) 

 

Moscovici trouxe várias contribuições para a Psicologia Social, uma das mais 

importantes foi o questionamento sobre a natureza do conhecimento do indivíduo, 

na relação interativa, dialógica e comunicacional deste indivíduo com o grupo social 

em que está inserido.  

 

1.2 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: O PROCESSO 

 

 A ideia de representação social, segundo Moscovici (1978), parte do senso 

comum ou conhecimento prático, consensual. A transformação do não familiar em 

familiar é um dos processos cognitivos, denominado ancoragem. A ancoragem 

permite identificar algo, inicialmente estranho no pensamento ou nas representações 

já constituídas, identificadas como familiares a paradigmas ou categorias do nosso 

sistema particular (MOSCOVICI, 2010). 

 A ancoragem é um processo psicossocial, produto de inter-relações sociais. 

“Ancorar é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa”. (MOSCOVICI, 2010, p.61). 

Quando, por exemplo, classificamos um indivíduo como professor, recorremos a um 

paradigma, já estruturado como conhecimento, que nos permite re-conhecer este 

professor em relação às categorias identificadas neste sistema particular. No caso 

da pesquisa que realizamos, o professor formado pelo Programa Especial de 

Formação Pedagógica estabelece uma nova forma de ser professor e, 

consequentemente, uma tensão no reconhecimento deste profissional. Talvez por 

isso, dizemos: “ele é um engenheiro dando aulas de Física” em vez de “ele é um 

professor de Física” 

 A ancoragem permite que a categorização possa ser analisada, como positiva 

ou negativa, em relação ao que está sendo julgado e, a partir daí, implicar numa 

reação de aceitação ou rejeição. No caso dos professores formados pelo PEFP, 



algumas Diretorias de Ensino criaram uma categoria para esses professores, 

licenciados em uma disciplina, diferente da categoria dos licenciados nos cursos de 

licenciatura tradicional, apesar da Resolução CNE/CP 02/97 lhes garantir um 

certificado equivalente à Licenciatura e com validade para todo o território nacional. 

O segundo processo, que Moscovici denominou objetivação, tem a ver com a 

forma como as noções abstratas se transformam em imagens reais e são acessadas 

em seu cotidiano, aos novos conceitos. “Objetivar é desenvolver a qualidade icônica 

de uma ideia ou ser impreciso, é reproduzir um conceito em sua imagem. Comparar 

é já representar, encher o que está naturalmente vazio, com substância.” 

(MOSCOVICI, 2010, p.71-72). 

 

 

1.3 THEMATA: O HORIZONTE DA GRANDE TEORIA 

 

 Segundo o pesquisador Celso Pereira de Sá (1996), depois de ter sofrido 

“forte oposição acadêmica” nos anos 80 do século passado, a Teoria das 

Representações Sociais (TRS) passou por intensos esforços de pesquisa no sentido 

de seu aperfeiçoamento metodológico, especialmente no final dos anos 1990 e nos 

anos seguintes. Segundo este autor, a Teoria das Representações Sociais é 

considerada atualmente a grande teoria das representações sociais „uma concepção 

geral [...] que orienta o esforço de pesquisa e que [...] deve ser completada por 

descrições detalhadas de processos que sejam compatíveis com a teoria geral‟. 

(DOISE apud SÁ, 1996a, p.19) 

 No esforço de aprofundamento teórico da TRS, várias correntes apareceram. 

Cada uma delas trouxe diferentes olhares do que chamamos a grande teoria. 

Podemos citar, segundo Sá (1996a), Abric (1998) da Université de Provence, que 

em 1976 propõe a Teoria do Núcleo Central; Doise (1990), em Genebra, que 

enfatiza a pesquisa sociológica e Jodelet (1989, 2001), em Paris, responsável por 

aprofundar a vertente antropológica. E o próprio Celso Sá (1996) que, no Brasil, 

destacou-se no estudo da Teoria do Núcleo Central. 

No aspecto da metodologia para pesquisa em Representações Sociais, o 

software ALCESTE trouxe importante contribuição aos estudos sobre RS. Tive 

oportunidade de conhecer a abordagem pragmática da linguagem por meio do 

software ALCESTE em um mini-curso da Dra. Laura Camara Lima, do qual 



participei. O curso ocorreu em 2011, na última Jornada Internacional sobre 

Representações Sociais, em Vitória/ES. Este software fornece explicações que 

possibilitam reconstituir o elo entre as relações intergrupais e o mundo lexical. Neste 

curso no qual foi abordado o ALCESTE, houve relação dele com o conceito de 

thema ou themata. Segundo Lima (2008), o conceito de thema ou themata se refere 

às „concepções primeiras‟ sobre as quais os cientistas modulam suas ideias e 

teorias (HOLTON, 1981 apud LIMA, 2008) 

 
 
Trata-se de concepções fundamentais, estáveis, largamente difundidas, 
comuns a um grande número de cientistas; que se concretizam em 
conceitos, métodos ou hipóteses, que orientam a atividade de pesquisa e 
que não podem ser reduzidas nem à observação, nem ao cálculo. (LIMA, 
2008, p.2) 
 
 

 Segundo Lima (2008), mais tarde Moscovici e Vignaux (1994) retomam o 

conceito de themata aplicando-o em relação ao pensamento social, à partilha do 

conhecimento do senso comum e à formação de representações sociais. Configura-

se um novo horizonte para a grande teoria: o conceito de themata. Ainda segundo 

Lima (2008, p. 2): 

Enquanto Holton (1981, 1982) se referia ao „plano temático‟, Moscovici e 
Vignaux (1994) se referem ao „plano axiomático‟. Enquanto o filósofo da 
ciência se referia às „predisposições comuns‟ presentes num grande 
número de teorias científicas e às „concepções primeiras‟, aos „princípios 
fundamentais‟, aos „estilos de pensamento‟ que intervém na composição da 
imaginação científica, os psicólogos sociais se referem aos „conceitos‟, aos 
„princípios primeiros‟, agindo ao nível do pensamento social e às „noções 
primeiras‟, às „ideias-força‟ ou às „imagens‟ que intervém na formação das 
representações sociais. 

 

 E, quais as “imagens” ou “ideias-força” (themata) dos alunos do Programa 

Especial de Formação Pedagógica sobre sua formação docente? É o que 

examinaremos com a aplicação e análise dos resultados obtidos por meio do 

ALCESTE sobre o percurso formativo dos alunos deste programa especial. O 

detalhamento destes dados será apresentado no terceiro capítulo desta dissertação. 

 

 

1.4 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NAS PESQUISAS EDUCACIONAIS 

 

 O estudo das representações sociais se destaca em dois aspectos, no campo 

educacional: o primeiro se refere à investigação de como se constroem e se 



organizam as representações sociais do professor e de sua atividade docente, no 

plano histórico e social. O segundo aspecto é consequência do primeiro, pois a partir 

destes dados é possível orientar políticas públicas para formação inicial e 

continuada de professores. 

Há uma grande diversidade de trabalhos de pesquisa em programas de 

mestrado e doutorado que envolvem as representações sociais, como a 

representação social do professor (Souza, 1996; Pereira, 1997; Rangel, 1999; 

Madeira, 2000; Oliveira, 2000; Costa e Almeida, 2000; Madeira, 2003, entre outros). 

Apesar de insistente busca de literatura sobre a formação de professores por meio 

de programas especiais de formação pedagógica, não encontrei nenhum livro que 

analisasse a formação de professores pelo PEFP e apenas um artigo científico que 

abordava a organização para implantação deste curso por uma universidade do sul 

do país.  

Não há dados de pesquisa que mostrem os resultados da formação destes 

professores. Esta lacuna de informações sobre a formação de professores por meio 

deste Programa Especial de Formação Pedagógica foi o que motivou meu interesse 

inicial para esta pesquisa. Identificado o objeto de estudo, comecei a aprofundar a 

leitura nos autores mais estudados quando se abordam as representações sociais: 

Moscovici (1978, 2010), Jodelet (2001), Marková (2006), Sá (1996a, 1996b, 1998) e, 

por meio deles, conheci os trabalhos de Abric, Wagner e Flament.  

As pesquisas desenvolvidas por Denise Jodelet (1989, 2001 e 2007) se 

destacam nas análises educacionais sobre RS, graças aos programas de estudos 

que esta pesquisadora mantém na América Latina, especialmente no Brasil e na 

Argentina. 

Além disso, cumpre destacar o importante papel para divulgação da pesquisa 

em educação e representações sociais que o evento internacional denominado 

Jornada Internacional sobre Representações Sociais (JIRS) vem desenvolvendo ao 

reunir pesquisadores de diversos países, especialmente europeus e latino-

americanos, a cada dois anos. 

Já foram realizadas sete JIRS: a primeira em Natal/ RN, em 1998. A segunda, 

em 2001, em Florianópolis/SC. A terceira, em 2003, no Rio de Janeiro/RJ. A quarta 

em João Pessoa/PB, em 2005. A quinta em Brasília/DF, em 2007. A sexta em 

Buenos Aires, na Argentina, em 2009 e a sétima em Vitória/ES, no ano de 2011. A 



oitava reunião está programada para ser realizada em Recife, Pernambuco no 

período de  27 a 30 de agosto de 2013. 

Na última JIRS, em 2011, os trabalhos, na área temática da Educação 

envolveram as seguintes pesquisas: 

 Representações sociais do trabalho docente e da identidade profissional;   

 Movimentos identitários de professores; representações do trabalho docente; 

 Construção identitária, prática docente e a TRS; 

 Representações sociais sobre o trabalho docente; 

 Trajetórias de formação de estudantes de licenciatura e a construção da 

identidade profissional; 

 Identidade profissional e representações sociais do trabalho docente: o lugar 

da experiência na formação. 

Além das Jornadas Internacionais sobre Representações Sociais, existe em São 

Paulo uma rede internacional de pesquisadores associados ao Centro Internacional 

de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade - Educação (CIERS-ed), da 

Fundação Carlos Chagas. Segundo Sousa e Villas-Bôas (2011):  

 

[...]no CIERS-ed se desenvolve uma articulação entre a Teoria das 
Representações Sociais e a área da educação, mais especificamente, 
formação de professores. Nesse sentido, discute como o olhar psicossocial, 
focado no âmbito educacional, permite analisar as tensões construídas na 
articulação entre o conhecimento científico, específico da área educacional, 
com conhecimento do senso comum, que permeiam as representações 
sociais sobre o trabalho do professor sem desconsiderar o contexto em que 
se desenvolve a ação docente. (p.271-272) 
 

 Criado em 2006, com o apoio da Fondation Maison des Sciences de l'Homme 

(França), o CIERS-Ed  reúne 28 grupos de pesquisa e 22 institutos de ensino 

superior, com  mais de 100 pesquisadores do Brasil, Argentina, Portugal e Grécia, 

os quais examinam as  “Representações Sociais de alunos de Pedagogia e 

Licenciatura sobre o trabalho docente”. Cerca de 3000 alunos de cursos de 

Pedagogia e Licenciatura participaram deste estudo. 

 Os pesquisadores associados ao CIERS-Ed/FCC se organizaram em grupos 

de pesquisa, em suas instituições, com temas próprios, considerando duas linhas de 

análise no âmbito da formação e do trabalho docente: as políticas e currículos da 

formação e trabalho docente, e os processos psicossociais da formação e trabalho 

docente. 



A linha de pesquisa Políticas e Currículos da Formação e do Trabalho Docente 

envolve estudos em processos históricos e sociais e políticas públicas relacionadas 

à profissionalização docente. Estudam as representações sociais, articuladas a 

outros referencias teóricos, que definem as políticas e currículos da formação e do 

trabalho docente. Exemplos de estudos nesta perspectiva: documentos curriculares, 

pesquisas sobre repertório de boas práticas de formação e desempenho docente; 

estudos sobre gestão nacional, estadual e municipal da formação, do trabalho e da 

carreira docente, pesquisa sobre imaginário, análise de diferentes mídias, análises 

de diretrizes nacionais sobre formação e trabalho docente.  

As pesquisas da segunda linha de pesquisa Processos psicossociais da 

formação e do trabalho docente, segundo Sousa, Novaes e Villas-Bôas (2012), 

entendem que as representações sociais articuladas a outros referenciais teóricos 

podem ser um instrumento significativo na compreensão dos processos identitários e 

da subjetividade docente. Podem ser citados como exemplos de estudos nesta 

perspectiva: narrativas autobiográficas, estudos sobre memória, análises dos 

processos identitários do professor em formação e em exercício, análises das 

construções da subjetividade e das políticas de subjetividade, pesquisas sobre a 

relação entre processos representacionais e desempenho docente e discente, entre 

outros. 

No Brasil, a aproximação da Psicologia Social e da Educação se dá a partir 

das pesquisas em Representações Sociais. Estes estudos apontam tendências na 

constituição da realidade escolar, numa mediação psicossocial. Desafios teóricos 

relacionados à questão da subjetividade na análise das RS se apresentam em 

estudos sobre o trabalho docente e os desafios analíticos, como a cristalização de 

representações hegemônicas sobre o trabalho docente. 

As pesquisadoras Maria de Fátima Barbosa Abdalla, Angela Maria Martins, 

Maria Angélica Rodrigues (s/d) fazem importante contribuição ao abordar as 

expectativas e motivações dos estudantes de licenciatura sobre seu trabalho futuro 

na docência. No processo de formação destes professores, as autoras apontam: 

 
Ao que tudo indica, os futuros professores conhecem os entraves que 
dificultam o processo educacional: falta de participação e de envolvimento 
das famílias nas atividades escolares; distanciamento da escola da 
realidade dos alunos; ausência de remuneração e de condições de trabalho 
adequados. No entanto, existem diferenças nas respostas de alunas de 
Pedagogia e das demais licenciaturas, configuradas, possivelmente, pelo 
perfil dos cursos escolhidos. As oscilações entre o „gostar de cuidar de 



crianças‟ e o „gostar de ensinar crianças e precisar aprender conteúdos para 
fazer bem essa tarefa‟ resumem a linha tênue que separa os conflitos 
instaurados no processo de opção profissional e que funciona em 
movimento pendular (Reimers-Villegas, 2005). [...] Em resumo, os 
estudantes apostam na profissão, mas sentem necessidade de uma 
formação inicial que possibilite desenvolver práticas docentes mais 
adequadas às condições de trabalho existentes, bem como mais voltadas 
às características do alunado. (s/p) 
 

As pesquisadoras Marília Claret Geraes Duran e Norinês Panicacci Bahia 

(2011) analisam o papel do símbolo linguístico na formação da subjetividade e o 

papel da linguagem nas interações sociais e culturais, apontando as “histórias de 

vida” como método de investigação nas ciências sociais. Pesquisam as biografias 

formativas para as investigações em Representações Sociais sobre o trabalho 

docente. Além disso, desenvolvem pesquisas sobre representações sociais na 

formação de professores, na modalidade a distância.  

No programa de Mestrado da Universidade Metodista de São Paulo, conheci 

e tive oportunidade de participar de dois grupos de estudos  sobre representações 

sociais: 

 FormAção: Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de 

Educadores, que desenvolve pesquisa sobre processos formativos de 

educadores; as “biografias formativas” e as representações sociais e suas 

contribuições no âmbito educacional. 

 Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Educação a Distância (GEPEAD): 

aborda pesquisa sobre as representações sociais no ensino a distância, 

“buscando uma reflexão que expresse os sentidos e significados dessa 

modalidade, para a sua formação.” 

Estas são algumas importantes contribuições da pesquisa sobre 

Representações Sociais no âmbito educacional. No próximo capítulo, 

aprofundaremos as informações sobre o Programa Especial de Formação 

Pedagógica (PEFP). 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2: O PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
Algumas medidas de caráter desburocratizante deveriam ser propostas imediatamente,  

para superar entraves de cunho meramente organizacional que hoje impedem, por exemplo, 
um estudante de engenharia de cursar simultaneamente disciplinas do curso de licenciatura, 

tornando-se ao final um professor de matemática, além de engenheiro.  
(PARECER CNE/CP 04/97) 

 

 

 Este estudo apresenta como objeto de pesquisa a formação inicial de 

professores em um programa especial de formação pedagógica, portanto, exceção 

na formação de licenciados. Antes de aprofundar a pesquisa nas peculiaridades do 

Programa Especial de Formação Pedagógica, abordaremos a formação de 

professores em uma visão histórica, mais ampla, que permitirá identificar quando, 

como e porque este programa especial foi necessário. 

 

2.1 BREVE TRAJETÓRIA HISTÓRICA DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

 A pesquisadora Bernadete Gatti (2010) em Formação de Professores no 

Brasil: características e problemas identifica a criação das Escolas Normais, no final 

do século XIX, como ponto inicial na trajetória histórica da formação de professores 

no Brasil. A formação inicial do “docente das primeiras letras” que atuava nas séries 

iniciais do ensino fundamental, originalmente denominado ensino primário, deu-se 

por meio das Escolas Normais, desde o final do século XIX até 1996.  

Em dezembro de 1996, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) – Lei 9394/96 – introduz a exigência de formação no ensino 

superior para todos os professores da Educação Básica, conforme artigo 62:  

 

Art. 62. 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. 
 

 Admite-se, no entanto, aos professores polivalentes das séries iniciais do 

Ensino Fundamental, a formação em nível médio, mantendo-se a formação na 

modalidade Normal. 



Quanto às Licenciaturas, desde 1930 os cursos de bacharelado 

acrescentavam um ano de disciplinas pedagógicas aos bacharéis que buscavam a 

licenciatura, o que ficou conhecida como formação 3+1. Em 2001, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE), na intenção de romper o vínculo 

bacharelado/licenciatura, cria três categorias diferenciadas na formação superior: o 

bacharelado acadêmico, o bacharelado profissionalizante e a licenciatura. (GATTI, 

2010) 

Em 2002, o Conselho Nacional de Educação (CNE) apresenta as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para formação de professores e, nos anos seguintes, as 

Diretrizes Curriculares, específicas para cada licenciatura.  

Segundo Santos e Infante-Malaquias (2008), o CNE introduziu uma nova 

concepção para o curso de Licenciatura, que passa a ser entendido como “uma 

carreira com especificidade, para as quais deveria corresponder, portanto, um 

currículo próprio que cumprisse com a finalidade de formar educadores para atuar 

na sala de aula.” (p.559). De acordo com as autoras, apesar das mudanças 

introduzidas pelo CNE para os cursos de licenciatura até 2005, na prestigiada 

Universidade de São Paulo (USP), os estudantes interessados na docência 

ingressavam em um curso de bacharelado e, depois, completavam sua formação 

com disciplinas oferecidas pela Faculdade de Educação. 

São várias as críticas aos novos caminhos de formação de professores após 

a Lei 9394/96. Conforme Gatti (2010), nas novas Diretrizes prevalece o “foco na 

área específica, com pequeno espaço para a formação pedagógica” (p.1357).  

Reforçando a crítica sobre a formação docente, Scheibe (2006) entende que 

o foco na formação por meio de competências implica em uma valorização na 

vivência prática ou saber fazer, em detrimento de uma formação intelectual-crítica: 

 

Há uma relação muito estreita entre a proposta pedagógica que foi 
delineada para a Educação Básica e as diretrizes que deverão orientar 
daqui para frente a formação dos professores. A “formação para 
competências”, por exemplo, é dimensão que perpassa todo o conjunto de 
diretrizes, indicando uma compreensão epistemológica e pedagógica que 
entende a formação como um processo de preparação com base no saber 
fazer, subentendendo um caráter ideológico mais conformador que 

construtor. (SCHEIBE, 2006, p .203 ) 

 

 As críticas aos cursos de formação de professores abrangem apenas a 

licenciatura em Pedagogia? E em relação às demais as licenciaturas? 

 



2.2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NOS CURSOS DE LICENCIATURAS: 

CAMINHOS E DESCAMINHOS 

  

 Nos cursos de licenciaturas, Kuenzer (2011, p.668) aponta como principais 

desafios “a escassez de professores, notadamente em algumas áreas e regiões; a 

insuficiência e a inadequação das políticas e das propostas para esta formação e 

seus severos impactos sobre a qualidade de ensino”.  

Os descaminhos nas políticas públicas que dizem respeito à formação dos 

professores foram apontados por diversos autores: Kuenzer e Caldas (2009), 

Kuenzer, A. (2010a e 2010b); Gatti, B. A. (2008), Gatti e Barreto (2009), André, 

M.E.D.A. (1999, 2000, 2002 e 2004); Pimenta, S. G. (1995); Saviani, D. (2009), e 

outros. 

Dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2009, analisados por 

Kuenzer (2011, p.671), nos aponta que 91% de professores que atuam no Ensino 

Médio têm formação superior, mas, destes, somente “87% foram formados em 

cursos de licenciatura”, e apenas “53% dos professores que atuam no ensino médio 

têm formação compatível com a disciplina que lecionam”. Segundo dados do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP, 2009): 

 

A disciplina mais crítica é Física, em que apenas 25,7% têm formação 
específica; Química, Artes e Língua e Literatura Estrangeira têm, 
aproximadamente, 40% de professores com formação específica; nas 
demais disciplinas, à exceção de Educação Física, onde este percentual é o 
mais alto (77,2%), o percentual de professores que têm formação específica 
fica entre 50% e pouco mais de 60% (KUENZER, 2011, p. 671). 

 
 
 

 Estes dados nos dão a dimensão da escassez de professores especialistas 

para os anos finais da Educação Básica. Apesar destes dados, que informam a 

situação precária da formação de professores especialistas, o Plano Nacional de 

Educação (PNE), para o período 2011-2020, indica metas de universalização do 

atendimento dos jovens de 15 a 17 anos, com elevação de matrícula nos cursos de 

ensino médio e de ensino técnico em 85% para esta faixa etária.  

A escassez de professores não é o único desafio. Gatti (2010) aponta outros 

aspectos, relacionados à insuficiência formativa dos licenciados: o conjunto das 

disciplinas dos cursos de formação de professores nas licenciaturas apresenta-se 

disperso e fragmentado; as ementas são predominantemente descritivas; falta 



relacionar a teoria à prática; faltam disciplinas que informem “o que e como ensinar”; 

a ênfase é dada nas disciplinas teóricas, com pouca associação às práticas 

educacionais; não se evidencia no curso de formação a relação com os conteúdos 

que serão ensinados na educação básica, por estes licenciados. (GATTI, 2010 p. 

1371). 

Segundo Gatti, Barretto e André (2011), a partir de 2007 a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) assumiu a incumbência de 

promover e sustentar a formação inicial e continuada dos professores da educação 

básica e as metas do Plano Nacional de Educação (PNE) para o período 2011/2020. 

São vários programas de formação inicial de professores em cursos presenciais e a 

distância. Alguns destes programas, na modalidade presencial: 

 Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – 

PARFOR: oferece curso de primeira e segunda licenciaturas e formação 

pedagógica para professores em exercício na rede pública da educação 

básica. 

 Programa de Consolidação das Licenciaturas – PRODOCÊNCIA: incentiva 

inovação nos projetos pedagógicos para educação básica, a renovação 

acadêmica e curricular dos cursos de licenciatura, estimula experiências e 

práticas docentes inovadoras etc. 

 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID: bolsas de 

estudo e pesquisa e iniciação à docência para alunos de licenciaturas e 

professores orientadores e coordenadores das escolas públicas que orientem 

os alunos dos cursos de formação. 

 Observatório da educação – OBEDUC: articula a pós-graduação, as 

licenciaturas e as escolas de educação básica, estimulando a formação 

acadêmica e a pesquisa em nível de mestrado e doutorado. 

 Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação de 

Educadores – LIFE: incentiva o desenvolvimento de metodologias e práticas 

pedagógicas; a elaboração de materiais didáticos de caráter interdisciplinar; o 

uso de tecnologias da informação e comunicação e a articulação entre os 

programas da CAPES relacionados à Educação Básica – programa exclusivo 

das instituições públicas de ensino superior. 



Na modalidade a distância, a CAPES sustenta os seguintes programas de 

formação de professores da educação básica: 

 Universidade Aberta do Brasil – UAB: criada em 2006, possibilita a formação 

de professores para educação básica, na modalidade a distância. Associa 91 

IES públicas no atendimento de 210 mil alunos de graduação, licenciaturas e 

tecnólogos. Destes, cerca de 100 mil estudantes são alunos de licenciaturas. 

 PARFOR a distância: promove cursos de primeira licenciatura e formação 

pedagógica para graduados e não licenciados, em exercício na rede pública 

da educação básica. 

 Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – 

PROFMAT: mestrado profissional em Matemática, para professores da rede 

pública de educação básica. 

 

A formação de professores, na modalidade a distância, nos remete ao impasse: 

formação inicial e modalidade a distância. Estes dois desafios estão presentes no 

objeto de estudo desta pesquisa e serão apresentados a seguir. 

 

 

2.3 A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

 

 

A formação inicial de professores, na modalidade a distância, é um assunto 

controverso. Inicio com a questão do ensino a distância em sua dimensão político-

educacional, depois apresento a questão do programa especial, na perspectiva da 

preposteração das disciplinas pedagógicas, se comparado à formação tradicional de 

professores através das licenciaturas. As discussões acerca da formação inicial são 

várias, mas para este estudo nossa reflexão será baseada na Conferência Nacional 

de Educação (CONAE/2010), cujo tema central Construindo o Sistema Nacional 

Articulado de Educação: o Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de 

Ação, ofereceu subsídios para o novo Plano Nacional de Educação no decênio 

2011-2020. Segundo o documento final do CONAE (2010, p.84): 

 

A formação inicial deverá se dar de forma presencial, inclusive aquelas 
destinadas aos/às professores/as  leigos/as que atuam nos anos finais do 
ensino fundamental e no ensino médio, como aos/às professores/as de 



educação infantil e anos iniciais do fundamental em exercício, 
possuidores/as de formação em nível médio. Assim, a formação inicial 
pode, de forma excepcional, ocorrer na modalidade de EAD para os/as 
profissionais da educação em exercício, onde não existam cursos 
presenciais, cuja oferta deve ser desenvolvida sob rígida regulamentação, 
acompanhamento e avaliação. Quanto aos/às profissionais da educação em 
exercício, sua formação continuada pode, de forma excepcional, ocorrer na 
modalidade de EAD, nos locais onde não existam cursos presenciais. (grifos 
em negrito, no original).  

 

 Nota-se, neste documento, a preocupação recorrente em relação aos cursos 

a distância. Segundo o documento final da CONAE, o oferecimento de formação 

inicial ou continuada a distância deve ocorrer, em casos excepcionais, somente nos 

locais onde não existam cursos presenciais de formação de docentes. 

Os professores chamados especialistas, ou seja, habilitados para uma 

disciplina ou área de conhecimento, são formados, em grande parte, nos cursos de 

licenciatura presenciais. Segundo o documento final do CONAE (2010, p. 86): 

 

O quadro da formação inicial e continuada não é satisfatório no País. De 
modo geral, o setor privado responde por 74,1% das matrículas em cursos 
de graduação presenciais (INEP, 2007). A maior parte dessas matrículas 
encontra-se em instituições não universitárias, sobretudo em cursos 
oferecidos no turno noturno. Tais instituições apresentam, em geral, 
situação mais precária em termos, sobretudo, da qualificação/titulação do 
corpo docente, projeto acadêmico dos cursos e bibliotecas. No entanto, em 
virtude do menor custo de oferta, as licenciaturas foram historicamente 
privilegiadas por essas instituições. (grifos em negrito, no original)  

 

Cabe indagar: a precariedade de qualificação do corpo docente é a principal 

preocupação, mas quais são as outras? O documento aponta outras preocupações:  

 Os “cursos noturnos”: ou seja, cursos para alunos-trabalhadores;  

 Cursos oferecidos “em instituições do setor privado”: neste caso, os egressos 

da escola pública, oriundos das classes C e D, que já trabalham, podem 

chegar ao ensino superior, mas nas instituições de ensino superior privado, 

pois não há vagas suficientes nas instituições públicas de ensino superior e, 

como trabalham, as matrículas nas instituições particulares se darão, 

obrigatoriamente, no período noturno; 

 Os “problemas em relação à titulação dos professores, bibliotecas e projetos 

acadêmicos dos cursos”. Apesar das dificuldades de titulação dos professores 

e estrutura de atendimento (bibliotecas, laboratórios etc.), o setor privado 

responde por, aproximadamente, ¾ das matrículas de cursos de graduação 

presenciais. Significa que os cursos presenciais noturnos, de IES privadas, 



são escolhidos pela maioria dos estudantes porque o valor da mensalidade 

está dentro do poder aquisitivo destes alunos (com FIES ou não). 

A crítica que o documento CONAE (2010) faz à instituição privada se 

assemelha bastante à crítica que se faz do ensino a distância em geral e, 

especialmente, da formação inicial de professores por esta modalidade de ensino. 

Mas, pelo que se coloca acima, não é a modalidade de ensino o principal problema 

na formação dos professores.  

Quem se interessa pelos cursos de licenciatura? Em grande parte, o aluno 

precariamente formado na educação básica. A docência é escolhida por inúmeras 

razões: alguns movidos por um desejo autêntico de ensinar, outros porque o curso 

de licenciatura, geralmente com três anos de duração, permite inserção rápida no 

mercado de trabalho e não custa tão caro. 

A razão do sucesso da licenciatura, na modalidade a distância, pode ser 

explicada nos seguintes fatores: são cursos mais baratos que os presenciais e 

permitem uma flexibilidade maior no horário de estudos para o aluno-trabalhador. A 

riqueza de ferramentas pedagógicas que as plataformas apresentam no ambiente 

virtual de aprendizagem são vantagens adicionais que motivam o interesse e a 

aderência aos cursos.  

E quanto à qualidade dos cursos? Estudar em período integral, com 

participação em pesquisas desde o primeiro ano da universidade, com professores-

doutores, com larga experiência profissional e profundo conhecimento de sua área 

de formação deve, certamente, oferecer qualidade na formação do aluno. E não será 

a modalidade de ensino, presencial ou a distância, que fará diferença. Voltando ao 

documento do CONAE (2010): 

 

Nesse contexto, a discussão acerca da qualidade da educação suscita a 
definição do que se entende por educação. Numa visão ampla, ela é 
entendida como elemento partícipe das relações sociais, contribuindo, 
contraditoriamente, para a transformação e a manutenção dessas relações. 
As instituições educativas situam-se como espaços de produção e de 
disseminação, de modo sistemático, do saber historicamente produzido pela 
humanidade. É fundamental, portanto, não perder de vista que qualidade é 
um conceito histórico, que se altera no tempo e no espaço, vinculando-se 
às demandas e exigências sociais de um dado processo. (CONAE, 2010, 
p.47) (grifos em negrito, no original)  

 



Na citação acima se destacam dois pontos: o primeiro diz respeito às 

“instituições educativas como espaços de produção e disseminação, de modo 

sistemático, do saber historicamente produzido pela sociedade” (grifo nosso).  

Esses espaços não são mais espaços físicos, propriamente ditos, mas 

também espaços virtuais. E não são mais, também, espaços de saber privilegiado 

das universidades, haja vista a flexibilidade para abertura de cursos de pós-

graduação lato sensu que o MEC divulgou recentemente.  

Agora, centros de excelência em hospitais e empresas podem montar seus 

próprios cursos de especialização. Exemplifico com trechos da propaganda de 

cursos de especialização, na página web do Hospital Albert Einstein:  

 

Os cursos de especialização lato sensu do Instituto de Ensino e Pesquisa 
Albert Einstein são direcionados à atuação profissional e à atualização. 
Desenvolvidos com rigor acadêmico, apresentam método de ensino voltado 
à aplicação da teoria na prática do dia a dia. A estrutura permite que os 
alunos troquem experiências com professores e colegas da área, o que 
estimula o networking e, consequentemente, aumenta as chances de 
empregabilidade, seja no Einstein, seja em outras instituições. 

http://www.einstein.br/ensino/pos-graduacao-e-mba/Paginas/pos-
graduacao-e-mba.aspx,  

 
 

O segundo ponto relaciona-se ao fato do documento final da CONAE (2010) 

entender que “qualidade é um conceito histórico, que se altera no tempo e no 

espaço, vinculando-se às demandas e exigências sociais de um dado processo” 

(grifo no original), ou seja, é um conceito dinâmico. 

A ideia de baixa qualidade tem raízes conjunturais, segundo Sommer (2010): 

 

Com todos os defeitos que possam ter os processos formativos (ou a 
certificação) providos por cursos de licenciatura a distância, não se pode 
imputar aos licenciados nesta modalidade as razões da baixa qualidade de 
ensino na educação básica deste País. O baixo nível de qualidade da 
educação básica brasileira tem razões conjunturais que ultrapassam, em 
muito, a suposta baixa qualificação dos egressos de cursos de licenciatura a 
distância. (SOMMER, 2010, p.27) 

 

Atualmente, há uma grande demanda pela formação inicial de professores, na 

modalidade a distância, percebida claramente em inúmeras universidades privadas. 

Os cursos de licenciatura presenciais estão minguando e desaparecendo enquanto 

os alunos se deslocam para os cursos de licenciatura a distância, na mesma 

universidade ou em outras universidades. Será que este fenômeno é um indicativo 

http://www.einstein.br/ensino/pos-graduacao-e-mba/Paginas/pos-graduacao-e-mba.aspx
http://www.einstein.br/ensino/pos-graduacao-e-mba/Paginas/pos-graduacao-e-mba.aspx


de qualidade na formação de licenciados a distância? Esta questão, ainda sem 

resposta, indica a necessidade de acompanhamento e avaliação dos cursos de 

formação de professores, nesta modalidade. 

 

A "escassez" de professores para a educação básica, apontada pelo 
relatório do CNE, apresentado em sua reunião de julho de 2007, não pode, 
portanto, ser caracterizada como um problema conjuntural e nem mesmo 
exclusivamente emergencial. Ao contrário, é estrutural, um problema 
crônico, produzido historicamente pela retirada da responsabilidade do 
Estado pela manutenção da educação pública de qualidade e da formação 
de seus educadores. As alternativas – conjunturais – que vêm sendo 
apontadas para o enfrentamento deste grave problema – a 
complementação pedagógica em licenciaturas paralelas de 540 horas ou 
"aceleradas" de 120 horas aos bacharéis de qualquer área e as bolsas aos 
150 mil estudantes de pós-graduação para atuarem como docentes de 
escolas públicas, após passarem por "treinamento" – não equacionarão a 
escassez na direção de uma política de valorização da formação dos 
professores. Pelo contrário, aprofundarão o quadro de sua 
desprofissionalização pela flexibilização e aligeiramento da formação. 
(FREITAS, 2007, s/p) 
O Parecer CNE/CP n. 05/06, que estabeleceu programas de 
complementação pedagógica de 800 horas, revogando a Resolução n. 
02/97, encontra-se no CNE, sem homologação, no entendimento do 
Ministério de que essa carga horária deva ser rebaixada para 120 horas. 
(FREITAS, 2007, s/p) 
 

Embora a proposta de reformulação do Programa Especial de Formação 

Pedagógica esteja em discussão desde 2004, o Parecer CNE/CP 05/2006 não foi 

homologado até o momento.  

 

 

2.4 O PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Os programas de formação pedagógica de docentes fundamentam-se no 

artigo 63, inciso II da Lei n° 9.394/96. Estes programas especiais permitem a 

formação de professores para as disciplinas presentes no currículo dos anos finais 

do Ensino Fundamental, no Ensino Médio e na educação profissional, em nível 

médio. Segundo a atual LBDEN: 

 

Art. 62. 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. 

 
Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: 



I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 
curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação 
infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; 
II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 
educação superior que queiram se dedicar à educação básica;  
III - programas de educação continuada para os profissionais de educação 
dos diversos níveis.  

 

A partir da LDBEN 9394/96 foi criado, por iniciativa do MEC, o Programa 

Especial de Formação Pedagógica, a partir da Resolução CNE/CP 02 de 26 de 

junho de 1997. Este programa de formação pedagógica possibilita que bacharéis 

egressos da graduação e tecnólogos tenham direito a certificado equivalente à 

licenciatura plena, em uma disciplina: 

 

Art. 1º - A formação de docentes no nível superior para as disciplinas que 
integram as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a 
educação profissional em nível médio, será feita em cursos regulares de 
licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de educação 
superior e, bem assim, em programas especiais de formação pedagógicos 
estabelecidos por esta Resolução. 
Parágrafo único - Estes programas destinam-se a suprir a falta nas escolas 
de professores habilitados, em determinadas disciplinas e localidades, em 

caráter especial. 
 

E quem tem direito a cursar o PEFP?  
 

Art. 2º. - O programa especial a que se refere o art. 1º é destinado a 
portadores de diploma de nível superior, em cursos relacionados à 
habilitação pretendida, que ofereçam sólida base de conhecimentos na área  
de estudos ligada a essa habilitação. 
 
Parágrafo único - A instituição que oferecer o programa especial se 
encarregará de verificar a compatibilidade entre a formação do candidato e 
a disciplina para a qual pretende habilitar-se.  
 
 

Alguns alunos, ao se matricularem no curso de formação pedagógica, já são 

professores emergencialmente contratados para ministrar  aulas de Química, Física, 

Matemática, Geografia etc. Por exemplo, há engenheiros que são professores de   

Física e Matemática, engenheiros químicos em Química, bacharéis em Geografia 

ministrando aulas de Geografia. Da mesma forma, bacharéis em Veterinária ou 

Farmácia, sem formação docente, são contratados como professores de Biologia, 

pois há muita dificuldade em contratar licenciados. Atualmente, bacharéis em Música 

buscam a formação pedagógica para lecionar Música.  

Estes profissionais com “sólida base de conhecimentos” na sua área 

específica, conforme exige a Resolução 2/97 do CNE, inscrevem-se no Programa 



Especial de Formação Pedagógica (PEFP) objetivando a formação nas disciplinas 

pedagógicas. Alguns alunos do PEFP, que já são professores contratados 

emergencialmente nas escolas da Educação Básica, podem usar esta experiência 

docente como formação em serviço e abreviar o número de horas do Estágio 

Curricular Supervisionado, após comprovar experiência docente de, no mínimo, um 

ano letivo.       

Assim, após oito meses de curso, legitimam-se como professores, com 

certificado equivalente à licenciatura plena. No PEFP eles fazem um percurso 

contrário ao dos que fazem a Licenciatura. Nos cursos de Licenciatura, as disciplinas 

pedagógicas se destacam em quantidade de horas na matriz curricular, desde o 

início do curso. No PEFP, as disciplinas pedagógicas serão acrescentadas após 

quatro ou cinco anos de estudos de graduação em uma área específica. 

Atuar no programa especial e na modalidade a distância e acompanhar esses 

alunos na sua formação como professores colocou-me frente à questão que motivou 

esta pesquisa: qual a representação social sobre ser professor desses professores 

formados pelo Programa Especial de Formação Pedagógica? 

A pesquisa qualitativa investigou representações sociais de alunos, diretores, 

supervisores de ensino e da legislação educacional, sobre a formação docente por 

meio do PEFP. Cento e dois alunos responderam, inicialmente, a um questionário 

utilizando o ambiente virtual de aprendizagem. Em seguida, foram selecionados os 

que obtiveram redução da carga horária de Estágio do curso, por comprovarem que 

exercem – ou exerceram – função docente por, no mínimo, um ano. Além das 16 

questões objetivas, eles responderam a uma questão aberta sobre a formação 

docente, por meio do Programa Especial de Formação Pedagógica. Também foram 

entrevistados quatro representantes da equipe técnico-pedagógica (diretores de 

escolas e supervisores de ensino). A investigação se completou com a análise da 

legislação educacional referente ao Programa Especial de Formação Pedagógica.  

Houve, inicialmente, a hipótese de que supervisores de ensino e diretores 

apresentassem críticas à Resolução 02/97, como Scheibe (2006) nos coloca:  

 

Est á em  curso , p o r t an t o , um  p rocesso  q ue con t in ua a 

d esq ualif icar  e d escaract er izar  o  m agist ér io , ref o rçad o  t am b ém  

p ela Reso lução  02/97 d o  Con selho  Nacional d e Ed ucação , q ue 

p erm it e aos grad uad o s d e q ualq uer  área t ransf o rm arem -se em  

p ro f esso res ap ó s realizar  um  Curso  d e “f o rm ação ” p ed agó gica d e 

540 ho ras au las, d as q uais, 300 ho ras em  serviço  p od em  ser  

con t ab ilizad as co m o est ágio . (SCHEIBE, 2006, p .203) 



 

Esta hipótese, porém, não se confirmou nas entrevistas. 

Os dados obtidos no questionário e na pergunta aberta dos 102 alunos foram  

analisados pelo programa ALCESTE e por meio da Análise de Conteúdo. As 

entrevistas dos supervisores de ensino e a legislação também foram analisadas por 

Análise de Conteúdo.  

 

 

2.5 O REGISTRO LEGISLATIVO: PARECERES, RESOLUÇÕES E MANDADOS 

JUDICIAIS 

 

 

A questão do Programa Especial de Formação Pedagógica dar direito a um 

certificado equivalente a uma licenciatura plena em uma disciplina cria uma dúvida 

razoável nos egressos dos cursos: sou professor com os mesmos direitos de um 

licenciado? Ou, como afirma Moscovici (2010, p. 66): “É ele como deve ser ou não?” 

O Parecer CNE/CEB 31/2005 expõe o problema, contextualizando-o: 

 

[...] a partir do Parecer nº 1.192, de 6 de outubro de 2004, exarado pelo 
Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo, têm sido discriminados 
nos processos seletivos de “professores para a contratação em regime de 
designação temporária, pelo Estado do Espírito Santo e pela Prefeitura 
Municipal de Nova Venécia (ES)”, “sem direito de concorrer como 
professores de Licenciatura Plena, ficando em classificação à parte”. 
Informam, ainda, que a instituição onde realizaram a Formação Pedagógica 
cumpriu as exigências normativas; que ao final do curso submeteram-se ao 
“Provão do MEC”; e que, antes de ingressarem no programa especial de 
formação pedagógica, tiveram o cuidado de consultar o mesmo Conselho 
Estadual de Educação sobre a validade deste, obtendo como resposta que 
“se a Instituição de Ensino Superior estiver autorizada pelo órgão 
competente nos termos da Resolução CNE/CP nº 2/97 para ministrar o 
Programa Especial de Formação Pedagógica, o concluinte poderá prestar 
concurso público em igualdade de condições com os licenciados plenos em 
cursos de graduação” (Of. nº 566/2000-CEE, à fl. 6). 
 

A situação exposta acima mostra a relutância de alguns órgãos estaduais e 

municipais em reconhecerem a formação docente de um professor que não passou, 

obrigatoriamente, pelos caminhos formais da licenciatura. E neste parecer, em 

seguida, o CNE alerta: 

 

Cabe, pois, o acolhimento à consulta dos professores, encaminhada via 
Secretaria de Educação Básica do MEC, porque dá oportunidade de 
releitura e interpretação complementar à normativa da formação docente 



em programas especiais, conforme consta na Resolução CNE/CP nº 2/97. 
Entendo que é, tempestivamente, de interesse nacional contar com mais 
esclarecimentos e maior uniformidade interpretativa sobre a validade de 
certificados e diplomas para o exercício do magistério e o acesso a funções 
e cargos públicos docentes, no país. Ainda que isto possa, a seu tempo e 
por outras diligências, implicar a revisão de algum ato normativo e/ou 
administrativo realizado por órgãos de sistemas de ensino estaduais ou 
municipais, no correto e meritório uso das faculdades delegadas. Dada a 
constatação de respeitosa divergência desta Câmara de Educação Básica 
quanto à interpretação oferecida pelo Conselho Estadual de Educação do 
Espírito Santo a propósito da consulta originária do Parecer CEE/ES nº 
1.192/2004, que em tudo representa ser idêntica à que ora consubstancia 
este processo, no que tange ao escopo e sentido das disposições da 
Resolução CNE/CP nº 2/97, procedo à análise mais específica e encaminho 
meu voto. 
 

E finaliza a análise com as seguintes orientações ao Conselho Estadual do 

Espírito Santo: 

 

Por conseguinte, não consigo perceber no texto do Parecer CNE/CP nº 4/97 
ou da Resolução CNE/CP nº 2/97, ou ainda noutro dispositivo legal, 
qualquer elemento que permita conceber demérito da formação pedagógica 
proporcionada por programas especiais pautados pela norma ou a 
possibilidade de restrições à validade dos certificados que estes ensejam a 
quem junta estes estudos a uma formação graduada prévia e demonstra, 
ainda, interesse e/ou experiência na atividade docente. 

 

E o voto do relator expressa:  

 
Manifesto-me pela inequívoca e total equivalência, para todos os fins – 
acadêmicos, de exercício profissional e de progressão funcional – dos 
certificados obtidos por diplomados em graduação do nível superior em 
programas especiais de formação para a docência nos anos finais do 
Ensino Fundamental, no Ensino Médio e na Educação Profissional de nível 
médio aos diplomas de licenciatura. 

  

O caso dos professores do Espírito Santo evidencia que o temor dos alunos 

pelo reconhecimento da formação docente, via PEFP, é fundamentado. Embora este 

problema tenha ocorrido em 2005, ainda hoje podem acontecer dificuldades para os 

graduados em programas especiais para a formação docente.  

No entanto, se burocraticamente os problemas ainda são grandes, as 

entrevistas com diretores de escola mostram o outro lado: o do reconhecimento do 

mérito e do envolvimento dos egressos do PEFP, nas escolas (Anexo B). 

 

 

 

 



2.6 A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL RELACIONADA À RESOLUÇÃO CNE/CP 

02/97 

 

Estão elencados a seguir, diversos Pareceres, Resoluções e Deliberações 

relacionadas à Resolução CNE/CP 2/97, em ordem temporal e com o assunto a que 

se referem. São indicativos dos pontos de tensão, dúvidas e dificuldades 

enfrentadas pelos egressos do Programa Especial de Formação Pedagógica, e 

foram selecionados por estarem associados aos conteúdos das entrevistas: 

 

PARECER CNE/CP 04/97: “Proposta de resolução referente ao programa especial 

de formação de Professores para o 1º e 2º graus de ensino - Esquema I”. 

 

RESOLUÇÃO CNE/CP 02/97: Dispõe sobre os Programas Especiais de Formação 

Pedagógica de Docente para as disciplinas do currículo do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio e da Educação Profissional em Nível Médio. 

 

PARECER CES 364/2000: Responde à seguinte questão: “Candidatos com 

Licenciatura Plena em Matemática e/ou Biologia, mas que têm a carga horária de 

Física e/ou Química na licenciatura curta de Ciências podem ser matriculados nos 

Programas Especiais?” 

 

PARECER CNE/CP25/2001: Despacho do Ministro em 5/11/2001, publicado no 

Diário Oficial da União de 6/11/2001, Seção 1, p. 19 em resposta à consulta 

encaminhada pela Juíza de Direito Ana Carolina Vaz Pacheco de Castro ao 

Conselho Nacional de Educação a respeito das seguintes questões: - HOMOL 

1) Quem pode cursar o Programa Especial de Formação Pedagógica? 

2) Quem pode ministrar tal Programa? 

3) Quem faz a análise da qualificação do candidato a cursar o Programa? 

4) Podem ser fixados requisitos de aceitação do Certificado de Conclusão do 

Programa? 

5) Pode haver diferenciação entre diploma de licenciatura plena e do Programa 

Especial? 

6) Quem pode apresentar interpretação sobre normas editadas pelo CNE? 

 



PARECER CNE 26/01: Alegam que os portadores de certificado de curso de 

complementação pedagógica baseados na Resolução CNE/CP 02/97 não estariam 

recebendo o mesmo valor em certames de títulos no âmbito da educação básica. 

 

PARECER CNE/CP 25/2002: Responde questão: a Resolução CNE/CP 02/97 

permite a plenificação de cursos de licenciatura curta? 

 

PARECER CNE/CEB Nº 31/2005: Consulta sobre a possibilidade de limitações na 

validade dos certificados para fins de exercício profissional, face ao disposto no art. 

10 da referida Resolução. 

 

INDICAÇÃO CEE Nº 53/2005: Orientação  ao  Sistema Estadual de Ensino a 

respeito da qualificação necessária dos docentes para ministrar aulas das disciplinas 

do currículo da educação básica. 

 

PARECER CNE/CP Nº 8/2010: Recurso  con t ra d ecisão  d o  Parecer  CNE/CES nº  

9/2010, q ue t rat a d o  reconhecim ent o  d o  Program a Esp ecial d e 

Form ação Ped agóg ica d e Docent es. 

 

 

2.7 MANDADOS DE SEGURANÇA: PROCESSOS JUDICIAIS QUE ENVOLVEM 

EGRESSOS DO PEFP  

 

Distrito Federal: Mandado de Segurança 20090020036065MSG: Trata de posse 

negada sob a alegação de ausência dos requisitos exigidos no edital. Apresentação 

de diploma de curso similar ao programa especial de licenciatura. Ordem concedida. 

Tendo a impetrante apresentado diploma de curso similar ao Programa de 

Licenciatura, tal como estabelecido no edital do certame, além de diploma de Curso 

Normal, constitui direito líquido e certo a posse pretendida.  

 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 832.865.5/7: APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Professor 

de Educação Básica II (PEB II). Impedimento à posse por não ser portador de 

cursos na área específica para a qual prestou concurso. Comprovação, pelo 

impetrante, de ser habilitado nos termos do edital. Impetrante, advogado, cursou o 



'PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES, 

LICENCIATURA PLENA EM LÍNGUA PORTUGUESA' (540 horas). Jurisprudência 

deste E.TJ. SP nesse sentido. Direito líquido e certo presente. Recurso voluntário 

provido. 

 Estes dois mandados de segurança exemplificam o processo tenso presente 

na constituição do curso. E apontam, conforme Lima (2008), themata ou “noções 

primeiras”, “ideias-força” ou “imagens” na formação das representações sociais 

associadas ao ser professor. Nos dois mandados citados, os professores que 

passaram em concurso estão pleiteando o reconhecimento de seus direitos.  Direitos 

que estão garantidos em todo o território nacional, de forma permanente e definitiva, 

como os mesmos direitos, em uma disciplina de um professor diplomado em curso 

de licenciatura. Conforme explicita o Parecer CNE/CP 26/2001:  

 

O certificado conferido por programa baseado na Resolução CNE/CP 02/97 
é equivalente ao diploma de licenciatura plena para o exercício profissional 
em todo o território nacional, independente de outros profissionais em 
atuação no mesmo sistema de ensino. A credencial conferida não é 
provisória, não depende de condição concomitante, nem tampouco válida 
por tempo restrito. Ela é definitiva e, nesse sentido, tem o mesmo valor de 
um diploma de licenciatura, de graduação plena, embora não seja igual a 

ele.http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp26_01.pdf 
 

 As entrevistas, a legislação e os mandados de segurança relacionados ao 

Programa Especial de Formação Pedagógica serão analisados no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp26_01.pdf


CAPÍTULO3: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

[...] nos últimos dez anos tem havido uma grande valorização do olhar „de dentro‟, fazendo surgir 
muitos trabalhos em que se analisa a experiência do próprio pesquisador ou em que este desenvolve 

a pesquisa com a colaboração dos participantes. (André, M. 2001, p.54) 
 

 

 

         Esta pesquisa, que busca identificar representações sociais sobre a formação 

docente de participantes do Programa Especial de Formação Pedagógica é um 

“olhar de dentro”, como menciona a pesquisadora Marli André (2001), pois envolveu 

o PEFP coordenado pela pesquisadora.  Abrangeu três registros lexicais: 

 O registro narrativo que compreendeu: 

a) Questionário, respondido voluntariamente por 102 alunos, envolvendo cinco 

turmas do PEFP (turmas 16 a 20); 

b)  Dos 102 alunos respondentes, foram selecionados os alunos que tinham 

exercido função docente, como professores não-habilitados por, no mínimo, 

um ano letivo (200 dias letivos), antes de fazer o PEFP. Nove destes alunos 

responderam, voluntariamente, a uma questão aberta sobre sua formação 

docente, por meio do programa especial; 

c)  Entrevistas com quatro diretores de escolas e /ou supervisores de ensino. 

 O registro midiático: abrangeu a pesquisa de artigos publicados na imprensa 

e outras fontes midiáticas. 

 O registro legislativo: análise da Resolução CNE/CP 02/97 que instituiu o 

Programa Especial de Formação Pedagógica e os diversos Pareceres e 

Indicações do CNE – Conselho Nacional de Educação e do CEE – Conselho 

Estadual de Educação que se referem à Resolução CNE/CP 02/97. Pesquisei 

também processos judiciais e mandados de segurança envolvendo 

professores egressos do Programa Especial envolvidos em concursos de 

professores. 

 

Esses registros envolveram um volume muito grande de informações. O 

software ALCESTE foi usado para analisar as respostas do questionário aplicado 

aos 102 (cento e dois) alunos do curso. Inicio com a apresentação do perfil dos 

alunos do curso. Esse perfil foi levantado por meio do questionário e nos dá 

informações importantes para entender quem é este professor. A seguir, 



introduzindo os resultados obtidos pelo ALCESTE, inicio com uma breve 

apresentação do programa ALCESTE e depois, apresento a análise dos dados 

coletados pelo ALCESTE para, então, analisar as informações coletadas nas 

entrevistas dos professores não-habilitados, dos diretores e supervisores de ensino 

e das publicações sobre o PEFP. 

 

3.1 PERFIL DOS ALUNOS DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

 

 Os dados obtidos nas respostas às 16 questões do questionário (Apêndice B) 

mostram que: a maior parte dos alunos é graduado na área da Saúde (44,5% dos 

respondentes), seguidos da área das ciências exatas (cerca de 22%) e concluíram o 

bacharelado há cerca de 2 a 5 anos (42%). 

Trabalham na profissão em que foram graduados (52%) cerca de 6 a 8 horas 

por dia (65%). Presume-se então, que a docência complemente sua carga de 

trabalho, pois, 60% deles já lecionam e pretendem continuar. Provavelmente eles 

querem regularizar a atuação docente e ter possibilidade de assumir cargo docente 

após concurso. Aliás, a aprovação dos egressos do PEFP em concursos é grande.  

Os dados mostram que 36% serão professores de Biologia, 18% de 

Matemática e 15% de Química. Embora haja grande procura por professores de 

Física, só 85 alunos escolhem esta disciplina. Podendo optar entre Matemática e 

Física, a procura maior é por formação em Matemática. 

Mais da metade dos alunos (54%) soube do curso por um amigo ou colega de 

trabalho que já fez o curso e se interessaram porque podem conciliar com a 

formação em graduação (61%). No entanto, 24% afirmam que sempre quiseram ser 

professores! 

Para estes alunos, os familiares acham que ser professor vale a pena (67%), 

mas 53% dos seus amigos acham que não vale a pena ser professor. 

Apesar do tempo reduzido para formação docente (oito meses), grande parte 

dos alunos (88%) acredita que estarão suficientemente preparados para lecionar e 

que o tempo de curso foi suficiente para sua formação (91%). 

O manejo com o computador e internet também não foram problemas. 85% 

dos alunos responderam que tiveram dificuldade inicial, logo superada ou não 

tiveram nenhum problema com o ensino a distância.  



Todos estes dados justificam o fato de que 95% dos alunos indicariam o curso 

para um amigo ou colega. A seguir, uma breve apresentação do software ALCESTE 

e a análise dos dados obtidos.  

 

3.2 BREVE APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE ALCESTE 

 

Esta breve introdução sobre o software ALCESTE foi feita a partir do Manual 

obtido em www.alcestesoftware.com.br. O ALCESTE – Analyse Lexicale par 

Contexte d‟um Ensemble de Segments de Texts – é um software para análise lexical 

contextual de um conjunto de segmentos de textos. Analisa a co-ocorrência 

localizada de palavras e oferece dados estatísticos que, neste trabalho, serão 

analisados qualitativamente. 

Análise do vocabulário: é o início do processamento dos dados pelo ALCESTE 

e abrange a enumeração das palavras, a contagem das raízes das palavras 

constantes no vocabulário e a criação de dicionários das palavras. 

Análise padrão: após analisar o vocabulário e a divisão do texto, o ALCESTE 

identifica as oposições mais importantes entre as palavras, obtendo classes de 

enunciados. A análise das classes permite verificar as palavras e as frases mais 

significativas, por meio do khi-quadrado, os segmentos repetidos e a 

correspondência das palavras mais significativas. O sinal + indica a redução da 

palavra à sua raiz. 

Análise de classificação cruzada: permitiu cruzar o texto com as “variáveis 

descritivas”. No caso desta pesquisa, envolveu cinco categorias ou variáveis 

descritivas extraídas do questionário e 28 modalidades de escolha. As cinco 

categorias foram:  

a) a identificação dos sujeitos que foram enumerados de 001 a 102, sendo que  

2 (dois) sujeitos enviaram o questionário em branco;  

b) o gênero dos sujeitos;  

c) a licenciatura pretendida pelos cursistas;  

d) o tempo de duração do curso; 

e) a modalidade de ensino a distância.  

 

 

 

http://www.alcestesoftware.com.br/


3.3 DELINEAMENTO DO CAMPO DE INVESTIGAÇÃO E COLETA DE DADOS 

 

 

O campo de investigação envolveu cinco turmas do Programa Especial de 

Formação Pedagógica, num total de 463 alunos, sendo que 102 responderam 

voluntariamente ao questionário disponibilizado no AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem). A aplicação do questionário ocorreu após aprovação do projeto de 

pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Metodista (CEP-

UMESP), no início de dezembro de 2011. 

A partir da identificação do gênero dos alunos (51 masculinos e 51 femininos) 

e da codificação das questões números 6, 14, 15 e 17 do questionário foram 

montadas as linhas estreladas do ALCESTE. As linhas estreladas são linhas com 

asteriscos que separam os dados de um sujeito do outro. O programa permite um 

limite de 70 caracteres entre letras e espaços para cada linha estrelada. O 

questionário completo, com todas as questões, pode ser consultado como Apêndice 

B desta dissertação. Os dados das questões objetivas permitiram identificar o perfil 

do aluno do curso. Este perfil poderá ser utilizado para aperfeiçoar o curso. 

O curso pesquisado funciona em módulos, com alunos de três turmas 

fazendo as mesmas disciplinas. Para a turma 16, era o terceiro e último módulo, 

para a turma 17, era o segundo módulo e, para a turma 18, era o primeiro módulo. 

Depois o questionário, foi apresentado à turma 19, que estava no segundo módulo, 

e para a turma 20, que estava no primeiro módulo. Os alunos das turmas 16 a 20 

responderam ao questionário no período de dezembro de 2011 a julho de 2012. 

Foram escolhidas as categorias ligadas aos aspectos mais relevantes da pesquisa, 

como: gênero dos sujeitos, licenciatura pretendida, o tempo de duração do curso e a 

modalidade a distância. O quadro apresentado a seguir apresenta as categorias, as 

variáveis e a codificação usadas para montagem das linhas estreladas e que 

permitem a aplicação do ALCESTE: 

 

 

 

 

 

 



Quadro 1 
Categorias, variáveis e codificação para montagem das linhas estreladas do 

ALCESTE 
 

CATEGORIAS VARIÁVEIS CODIFICAÇÃO 

 
Sujeito 

 
*suj_ 

 
De 001 a 102 
 

 
Gênero 

 
*gen_ 

 
0: feminino 
1: masculino 
2: ausência de resposta 
3: resposta incongruente 
 
 

Licenciado pretendida  *lic_ P: Português  
M: Matemática 
H: História 
G: Geografia 
B: Biologia 
A: Artes Visuais 
F: Física 
Fl: Filosofia 
Mu: Música 
S: Sociologia 
Q: Química 
2: ausência de resposta 
3: resposta incongruente 
 

Tempo (8 meses) *tpo_ ts: foi suficiente para minha 
formação docente 
ti: não foi suficiente para 
minha formação docente 
2: ausência de resposta 
3: resposta incongruente  
 

Modalidade EAD *ead_ d: não tive dificuldades 
ds: tive algumas 
dificuldades, logo superadas 
dg: tive grande dificuldade 
inicial, mas superada ao final 
df: tive grande dificuldade do 
início ao final do curso 
2: ausência de resposta 
3: resposta incongruente 

 

As questões não utilizadas para a análise no ALCESTE também foram 

aproveitadas, pois oferecem o perfil dos alunos, apresentado no item 3.8. Os dados 

que compõem o perfil dos alunos do curso foi útil para adensar a análise qualitativa 

dos resultados obtidos no questionário e nas entrevistas dos professores não-

licenciados. 



3.4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS COM O ALCESTE 

 

Na primeira fase, o software ALCESTE fez a análise do vocabulário e da 

distribuição das palavras. Em seguida, na fase de classificação, identificou as 

classes “caracterizadas por seu vocabulário dominante”, segundo o manual 

ALCESTE.  A análise das classes lexicais possibilitou a abordagem interpretativa 

dos dados. 

O ALCESTE indicou seis classes e 96,56% de aproveitamento do corpus 

(conjunto completo do material a ser considerado na análise). Os gráficos indicam as 

seis classes lexicais obtidas e as UCEs (Unidades de Contextos Elementares). As 

UCEs são segmentos do texto, de mais ou menos três linhas, que contêm as 

palavras significativas de uma classe. Estão representadas nos gráficos a seguir: 

 

Figura 1: Classes lexicais e UCEs identificadas  

Figura 2: Palavras analisadas em cada classe pelo ALCESTE lexical 

 

 



 O programa apontou, também, o indicador khi-quadrado, que mede “o grau de 

relevância das palavras na classe”. Segundo o manual ALCESTE: 

 Khi-quadrado maior que zero indica presença na categoria; 

 Khi-quadrado menor que zero indica ausência na categoria; 

 Khi-quadrado igual a zero indica que a presença da categoria na classe não é 

significativa. 

A seguir, o programa buscou a Classificação Hierárquica Descendente (CHD), ou 

seja, a indicação das palavras que mais aparecem, as que aparecem menos e 

montou a descrição das classes em dendogramas5, como nas figuras  a seguir: 

 

 

Arbre de classification descendante 

 

 

Figura 3: primeira e segunda classificação descendente 

Fonte: relatório detalhado ALCESTE 

 

Nas etapas seguintes, o programa fez os cálculos complementares: agrupou 

por classe; classificou as duplas de palavras (por exemplo: licenciatura_Química) e 

apresentou a classificação ascendente das classes. 

 

                                                           
5
 Dendrograma: diagrama em forma de árvore. 



Os perfis das classes indicaram:  

Classe 1 - apresentou 21 enunciados e 14% do total da análise. Esta classe 

mostra um discurso em que predominam: o gênero feminino, licenciatura_Biologia e 

aqueles que afirmaram não terem dificuldades na modalidade a distância. Esta 

classe evoca profissionais da área da saúde, do gênero feminino que se licenciaram 

em Biologia, que complementarão o trabalho na sua formação como bacharel com a 

docência e que não tiveram dificuldades com as ferramentas do ensino a distância:  

informática e a internet. 

Classe 2 - apresentou 36 enunciados e 24% do total da análise. Esta classe 

mostra um discurso em que predominam: gênero masculino, licenciatura na área de 

Exatas (Química, Matemática, Física) e Música, bem como discurso com maior 

incidência do vocabulário: habilitação, ser licenciado e trabalho. Esta classe evoca 

exigência em ser licenciado para poder exercer a atividade docente. 

Classe 3 - apresentou 25 enunciados e 16% do total da análise. Esta classe 

mostra um discurso em que predomina vocabulário relacionado ao conhecimento, à 

educação, ao ensino, à qualidade, à experiência e alunos que tiveram grande 

dificuldade inicial na modalidade a distância, mas esta dificuldade foi superada ao 

final. Evoca projetos de formação profissional e de escolarização.  

Classe 4 - apresentou 17 enunciados e 11% do total da análise. Esta classe 

mostra um discurso em que predominam os vocábulos: lecionar, motivo, formação, 

concurso, complementação, licenciatura em Biologia, gostei, amigo. Esta classe 

evoca o motivo para fazer o curso: o concurso para professores e a indicação de 

amigos para complementação pedagógica. 

Classe 5 - apresentou 24 enunciados e 15% do total da análise. Esta classe 

mostra um discurso em que predominam os vocábulos: educação, mestrado, 

especialização, professor, algumas dificuldades na modalidade a distância, mas logo 

superadas, licenciatura em Filosofia. Esta classe evoca preocupação com formação 

continuada, mestrado, especialização. 

Classe 6 - apresentou 31 enunciados e 20% do total da análise. Esta classe 

mostra um discurso em que predominam os vocábulos: tempo, PEFP, 

unimes_virtual, licenciatura, licenciatura_Química, colega, tempo de curso não foi 

suficiente para minha formação. Evoca ideia de celeridade do curso, tempo de 

formação insuficiente, o programa especial de formação pedagógica e a 

universidade que o oferece. 



O software ALCESTE oferece dados estatísticos que podem ser conciliados 

com a Análise de Conteúdo. A associação destes recursos permite uma abrangência 

maior dos dados, pois a análise do conteúdo se sustentou nas classes lexicais 

oferecidas pelo programa e não pela pesquisadora, a priori. 

ALCESTE é um software exploratório, muito útil para ser usado quando a 

quantidade de informação é volumosa, como no caso da questão aberta do 

questionário, que investiga a trajetória formativa dos 102 alunos do PEFP. Ele 

explora as repetições e sucessões de palavras oferecendo classes com os 

enunciados que mais se repetem e que permitem enunciar classes temáticas.  

As classes temáticas e os gráficos obtidos não representam o resultado final 

da pesquisa, mas são, na verdade, uma representação do material submetido que, 

neste caso, envolveu a identificação dos sujeitos segundo cinco critérios já relatados 

e uma questão aberta que investigava a formação deste aluno, ou seja, sua 

trajetória formativa. 

Na análise do material submetido ao ALCESTE, as classes 1 e 3 formaram 

uma classe temática que denominei complementação pedagógica. Envolveu 

principalmente mulheres, da área da saúde, preocupadas com complementar a 

formação profissional com a atividade docente. As classes lexicais 1 e 3, somadas, 

representaram 30% do corpus. Enunciam a primeira representação social: ser 

professor é ter a formação pedagógica para a docência. Alguns, porém, já são 

professores e em período integral:   

**** *suj_055 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_d 
[...] realmente faz com que agente estude, pois para realizar as 
atividades temos que ler os textos, vídeo aulas, pesquisar em 
internet, livros, e o interessante é que não é permitido cópias, 
resumos com as escritas dos textos expostos [...] 
 
[...] estou me sentido uma professora, estou estudando muito, ou 
seja, estudo o conteúdo que o professor passar para ir preparada e 
ajudar os alunos nas duvidas que surjam. 
 
[...] e sim você sempre deve expor nas atividades o que você 
realmente aprendeu colocando sempre com as suas palavras. 
Realmente estou muitíssima satisfeita, é um curso sério, organizado, 
os professores são muito competentes, dedicados, sempre quando 
tenho dúvidas os professores esclarecem. 
 

A preocupação com a qualidade da formação também aparece em forma de 

exigências e de críticas ao curso e aos professores:  

 



**** *suj_090 *gen_0 *lic_S *tpo_2 *ead_df 
[...] As falas são lidas, os professores parecem robôs. É deprimente. 
Deparo-me com textos do Wikipédia nas bibliografias um site que 
desaconselho aos meus alunos do Ensino Médio, por não ser 
confiável e conter erros crassos! [...] os textos dos próprios 
professores tem erros ortográficos, de construção, de concordância 
nominal, verbal e tudo mais. Os vídeos chamados de "vídeo-aulas" 
são risíveis, mal feitos, péssimos. 
 

A complementação de atividades decorrentes da graduação com atividades 

docentes demonstram que este professor pensa em conciliar ambas: 

**** *suj_022 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_dg 
[...] eu sou bacharel em enfermagem e professora efetiva há 16 anos, 
então a prefeitura não aceitou meu curso para fins de plano de 
carreira, fiquei sabendo do curso e achei que seria bom pra mim, 
devido ao curso ser a distancia e bem flexível na questão do horário. 
Digo que estou satisfeita, mas acredito que quem não tenha 
nenhuma experiência em sala de aula, não saia preparada pra 
enfrentar a realidade de nossas escolas. 
 
**** *suj_071 *gen_0 *lic_F *tpo_ts *ead_d 
[...] Já sou formada e leciono. Também ministro aulas a distância e 
oriento alunos via moodle, de forma que poder realizar o curso a 
distância para mim é muito fácil, além de conseguir conciliar isso com 
todo o trabalho, pois realizo as atividades nas minhas horas vagas! 
 
**** *suj_036 *gen_1 *lic_FL *tpo_ts *ead_ds 
[...] onde tive a oportunidade de pegar algumas aulas noturnas por 
um período em que o professor esteve de licença, a experiência foi 
bem proveitosa, pois a educação é um ramo que sempre chamou 
muito a minha atenção, e sempre que me solicitam, dou aulas 
eventuais em uma escola estadual aqui na cidade em que eu resido. 

 

E mostram apreensão com a exigência legal em ser professor licenciado: 

**** *suj_088 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_d 
[...] Até que a Diretoria de Ensino me deu um ultimato – eu precisava 
de Licenciatura para continuar em sala. Tinha resistências contra o 
curso normal de Licenciatura, pois via que se perdia muito tempo; 
também, a formação muito rasa dos candidatos que apareciam à 
escola para tentar preencher a vaga arrepiava meus cabelos. Mas ao 
me deparar com este formato – PEFP 8 meses EAD – gostei. 
 
**** *suj_092 *gen_1 *lic_Mu *tpo_2 *ead_d 
Procurei o curso de formação pedagógica porque a lei brasileira exige 
o título de "licenciado" para lecionar música e as escolas técnicas e 
de ensino fundamental e médio. Entretanto, estou ciente de que o 
curso não acrescentará muito ao que já tive em minha formação 
técnica e universitária e à minha experiência como músico 
concertista, pesquisador e professor de MÚSICA. 

 

Em relação às classes lexicais 2 e 5, elas representaram 39% do corpus e os 

dados mostram que predominou o gênero masculino, com formação na área de  



Exatas (Química, Matemática, Física) e Música e que eles pretendem conciliar a 

docência com a profissão que já exercem graças ao bacharelado. Nas classes 2 e 5, 

aparece a influência da família. Estas formam uma classe temática que denominei 

complementação profissional, pois os relatos mostram que a formação inicial 

(graduação) será complementada com a docência, como adendo ao trabalho que já 

exercem. Esta é a segunda representação social. Para estes professores, ser 

professor é exercer atividade complementar à profissão decorrente da graduação: 

**** *suj_063 *gen_1 *lic_M *tpo_2 *ead_df 
Sou Graduado em Engenharia Agronômica, hoje com especialização, 
Pós-Graduação lato sensu, em MBA- Gestão Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável, área na qual atualmente presto 
consultoria autônoma. No início de minha carreira profissional, 
ministrei aulas das disciplinas de matemática, física, desenho técnico 
e química, na rede pública e privada, na região do Vale do Ribeira e 
Litoral Sul, conciliando com minha profissão de graduação. 
 
**** *suj_086 *gen_1 *lic_B *tpo_ts *ead_ds 
Na verdade, já fui professor em cursos técnicos de minha área de 
atuação, pois sou Médico Veterinário. E achei incrível a experiência 
de professor, ministrar aulas e todo esse ambiente. Atualmente, atuo 
como professor eventual em escolas estaduais de São Paulo, 
principalmente no período noturno. Obviamente, a experiência em 
colégio público de ensinos fundamental e médio é diferente ao 
ensino e postura dos alunos de curso técnicos profissionalizantes, 
porém o prazer em ministrar aulas e a motivação pode fazer a 
diferença. Pretendo ser professor de Biologia, conciliando meus 
horários de minha graduação anterior. 
 
**** *suj_075 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_ds 
Atuo durante o dia como Engenheiro em Assistência Técnica em 
Motores Elétricos e Geradores há 25 anos, sou professor da rede 
estadual há 22 anos atuando como professor de física no ensino 
médio, no período noturno. 

 
**** *suj_017 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_d 
Após ter me formado em Engenharia Mecânica, trabalhei 
aproximadamente seis anos em empresas, após esse período fiquei 
desempregando, e não consegui retornar ao mercado de trabalho. 
Quando fui aprovado para um mestrado em Engenharia Mecânica, na 
área de energia e fluídos da Escola Politécnica da USP, decidi ser 
professor do ensino médio e fundamental para adquirir experiência, 
para no futuro ser professor universitário. 

 

E aparecem relatos sobre a influência familiar, justificando a busca por uma 

formação docente: 

**** *suj_082 *gen_0 *lic_B *tpo_ti *ead_ds 
Vários membros de minha família são professores, eu mesma 
trabalhei muitos anos na área de educação e gosto muito de estar 
envolvida na formação de cidadãos. Inicialmente pensei em fazer 
mestrado, porém, atualmente não me vejo mais tão interessada na 



minha área como antes, portanto, para não abandonar o projeto de 
docência, optei por tentar a biologia. 
 
**** *suj_075 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_ds 
Sinto prazer em ensinar e orientar os alunos, como se diz, está no 
sangue, pois minha mãe foi diretora (hoje é nome de escola em Mogi 
das Cruzes-SP (E.E.Dorá Peretti de Oliveira) e meu pai foi supervisor 
de ensino e dirigente escolar. 

 

A análise das classes 2 e 5 também mostrou que as exigências legais da 

formação docente, por meio da licenciatura, motivou a procura pelo PEFP : 

**** *suj_028 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_dg 
Sou formada em Medicina Veterinária, com especialização em 
organismos aquáticos, seguido de Mestrado e Doutorado na área de 
Veterinária especificamente Patologia Animal na UNESP Jaboticabal-
SP. Acabei a pós-graduação, trabalhei em laboratório e também em 
Universidade, ambos na minha área. Neste caminho fui convidada a 
dar aula para o Ensino Médio, e não pude ministrar por ser Bacharel 
e não ter a Licenciatura. 
 
**** *suj_020 *gen_1 *lic_Q *tpo_ts *ead_d 
Por gostar de atuar na área e poder coincidir com minha profissão. E 
deixar de ser autorizado na disciplina de Química, passando a ser 
Licenciado. 
 
**** *suj_053 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_d 
Saudações! Sou graduada em Biomedicina e pós-graduada em 
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Saúde. Com isso, 
sou autorizada a lecionar física, química e biologia. O Estado exige 
habilitação no conteúdo para uma melhor colocação. Daí, optei por 
biologia, pois sou apaixonada pela área da ciência. 
 
**** *suj_072 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_ds 
Eu sou tecnólogo em Processamento de Dados pela FATEC-RL. Escolhi 
ser professor de Matemática porque, além de gostar de matemática 
e de Informática, eu tenho muita afinidade com o supracitado. Eu já 
posso dar aula no estado como professor não qualificado e esta é 
uma maneira de me qualificar melhor. 
 
**** *suj_064 *gen_0 *lic_Q *tpo_ts *ead_d 
Sou formada em Bacharelado em Química e Mestre em Ciências e 
Tecnologia de Materiais, ministrei aulas em faculdade da região, 
cursos técnicos e aulas atribuídas no ensino médio da rede estadual. 
Entretanto, para poder lecionar para o ensino médio regularmente, 
torna-se necessário a formação pedagógica. Então decidi fazer o 
curso para ampliar meu campo de atuação profissional. 
 
**** *suj_041 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_d 
Sou Bacharel em Ciência da Computação e Especialista em Educação 
Matemática com Novas Tecnologias. Quase no final da minha 
graduação, percebi que não era aquilo que eu queria, quando já 
estava engajado na área de Educação, ministrando aulas de 
Matemática, Física e Química. Então, mesmo antes de terminar a 
minha graduação, já era professor. Colei grau e continuei sendo. Já 
estou nessa função há 7 anos praticamente. E apesar de os 



professores se depararem com situações difíceis atualmente, gosto 
do que faço. Sofri e ainda sofro comentários aqui em minha cidade, 
por ser Bacharel e estar dando aulas.  
 

Por fim, as classes lexicais 4 e 6 somam 31% do corpus e mostram uma 

preocupação com a organização do curso e a formação docente. Estas duas classes 

formam uma classe temática denominada formação acadêmica, pois enunciam o 

curso, a universidade, a duração do curso, se dará direito a participar de concursos, 

etc. Nestas classes, aparece a influência social dos amigos e colegas de trabalho. 

Esta é a terceira representação social: ser professor é ter formação acadêmica, o 

que legitima sua habilitação para a docência: 

 
**** *suj_062 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_d 
Após minha formação em Agronomia, fui trabalhar, como 
concursado, no Ministério da Agricultura, mas sempre pensei em 
lecionar. Quando descobri que poderia fazer uma complementação 
pedagógica, logo me interessei, foi quando um amigo me indicou a 
UNIMES Virtual por já ter feito esse mesmo curso aí, com vocês. 
 
**** *suj_061 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_d 
Comecei a lecionar por causa de um amigo, ai tomei gosto por uma 
coisa que já queria fazer, e quando me dei conta já estava em uma 
sala de aula como professor de Matemática e Informática, e agora 
quero me especializar em Matemática para poder ter mais 
conhecimento para lecionar. 
 
**** *suj_068 *gen_1 *lic_B *tpo_ts *ead_df 
Comecei a lecionar biologia em 2005, a convite de uma amiga que 
estava com dificuldades em arrumar um professor de ciências, ela me 
convidou e nunca mais eu parei de lecionar. Tenho algumas criticas, 
mas os alunos são uma coisa superior a essa bobagens. Como minha 
formação era no curso de nutrição, estava sendo cobrado para uma 
formação em biologia. 
 
**** *suj_079 *gen_0 *lic_Q *tpo_ts *ead_ds 
Fiquei sabendo da instituição por indicação de uma amiga, que soube 
da faculdade UNIMES, entrei em contato e iniciei o curso do qual 
estou gostando muito. E melhor: ainda não formei e já fui convidada, 
por indicação de um colega com o qual trabalhei ano passado, para 
ser tutora em uma escola aqui em Belo Horizonte. 
 

 O tempo de curso é um diferencial importante para quem precisa regularizar 

sua situação como professor:  

 

**** *suj_033 *gen_1 *lic_S *tpo_ts *ead_ds 
[...] a professora comentou sobre um programa que de formação em 
sociologia em 7 meses para graduados, orientando a procurar a PUC 
Minas. Contudo, há um ano, retirei CAT, e procurei as escolas 
estaduais para lecionar, mas neste meio tempo uma amiga me 
informou sobre uma faculdade (IPEMIG-BH) que formava em 



licenciatura, em sete meses. Foi quando procurei este pólo para 
obter informações, e fiz a minha matrícula. 
 
**** *suj_032 *gen_1 *lic_S *tpo_ts *ead_dg 
Sou formado em Bacharelado em Ciências Sociais e leciono a matéria 
de Sociologia necessitando, portanto, da licenciatura na matéria. 
Conheci o curso e resolvi que ele se enquadrava no meu tempo e 
poderia solucionar uma situação em tempo considerado bom. 
 
**** *suj_047 *gen_1 *lic_B *tpo_ti *ead_ds 
Em junho consegui aulas e, quando fui levar meus documentos na 
secretaria de educação, fiquei sabendo do curso no pólo de Divino, 
do valor das mensalidades, do tempo de curso o que enquadrou 
perfeitamente no meu orçamento. 
 
**** *suj_014 *gen_0 *lic_F *tpo_ts *ead_d 
Eu adoro estudar e fazer este curso usando a tecnologia a meu favor. 
Foi muito bom, pois não poderia fazer um presencial, já que trabalho 
pela manhã, à tarde e à noite. Este curso me proporcionou acessá-lo 
nas horas vagas do meu dia e aos finais de semana. Quando tive 
dúvidas, tinha os tutores aos quais entrei em contato e se 
dispuseram a me atender prontamente. Só tenho a agradecer a Deus 
por ter aberto mais esta porta de conhecimento para mim e todos 
aqueles que, diretamente ou indiretamente, estavam vinculados a 
esta trajetória de conhecimento. 
 
**** *suj_041 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_d 
[...] estava em busca de uma Licenciatura, chegando até a começar a 
Licenciatura em Matemática. Mas como iria demorar para eu 
terminar e um certo dia me deparei com um representante de um 
pólo da UNIMES VIRTUAL, resolvi fazer o PEFP, o qual está amparado 
pela LDB. Graças a Deus deu certo, e estou gostando muito do curso. 
E com certeza o que aprendi nele contribuirá significativamente para 
o meu sucesso pessoal e profissional. 

 

 Também nas classes 4 e 6 os alunos mostram preocupação em atender às 

exigências oficiais, principalmente quanto aos concursos para professores: 

**** *suj_059 *gen_0 *lic_Mu *tpo_ti *ead_d 
Já sou professora de alemão e fiz bacharelado em música, me formei 
em 2006. No ano passado, surgiu a possibilidade de concorrer a uma 
vaga de professor de música, mas como não tinha licenciatura, não 
pude concorrer. Quando vi a possibilidade de fazer o curso, me 
inscrevi. 
 
**** *suj_010 *gen_0 *lic_Mu *tpo_ts *ead_ds 
Sempre busquei trabalhar com música, fiz bacharelado em Música - 
violão. Mas, com o passar do tempo, descobri que somente o 
bacharelado não permitiria trabalhar como docente, e foi quando 
descobri o Curso da UNIMES PEFP em Educação Musical, que poderia 
complementar em muito os meus estudos. 
 
**** *suj_092 *gen_1 *lic_Mu *tpo_2 *ead_d 
Procurei o curso de formação pedagógica porque a lei brasileira exige 
o título de "licenciado" para lecionar música e as escolas técnicas e 
de ensino fundamental e médio 



 

A análise do dendrograma do corpus mostra que os alunos do Programa 

Especial de Formação Pedagógica representam a formação docente na ideia de ser 

habilitado. Se a representação social em ser habilitado fosse objetivada por um 

símbolo, este símbolo seria a imagem do certificado de conclusão do curso.  

Esses professores, que já são professores, precisam legitimar sua situação 

profissional por meio de um curso “reconhecido por lei”. Nas palavras do sujeito 69: 

”Sem enrolação, me inscrevi no curso devido à cobrança da minha escola e as 

constantes brigas nas atribuições de aulas em licenciados e não licenciados”.  

Conforme o Parecer CNE/CP 26/2001:  

 

[...] esta resolução não deveria ser utilizada para justificar uma „via rápida‟ 
ou „alternativa‟ aos cursos de licenciatura, dado que seu objetivo era o de 
conferir habilitação equivalente àquela que legitima o ingresso na carreira 
do magistério (a licenciatura, de graduação plena), fazendo com que todos 
os professores tivessem acesso aos planos de carreira do magistério, 
deixando para trás a figura do professor leigo com diploma de nível 
superior. 

 

O professor não licenciado é autorizado a lecionar por um ano, por ordem das 

Diretorias de Ensino. Pode lecionar por um ano e revalidar a autorização por mais 

um ano. Na prática, continuam a lecionar enquanto não se encontra professor 

licenciado. Os professores não licenciados estão, mas não são professores, pois 

conforme Parecer CNE/CP 26/2001 falta “legitimar o ingresso na carreira do 

magistério (licenciatura, de graduação plena)”. 

O dendrograma a seguir apresenta as palavras mais significativas aos 

professores: curso, formação, licenciatura, professor, conhecimento, aula, trabalho, 

lecionar. Elas apontam para representações sociais envolvendo os temas: formação 

pedagógica, formação profissional e formação acadêmica que convergem para a 

ideia de: ser professor / ser licenciado. 



 

 
Figura 4: Análise de agrupamento hierárquicosobre ocorpus 

            Fonte: relatório detalhado ALCESTE 
 
 
 
 

3.5 RESULTADOS OBTIDOS COM AS ENTREVISTAS DOS PROFESSORES 

NÃO-LICENCIADOS (PNL) 

 
 

Os nove professores que já tinham experiência docente, ou seja, os 

professores não-licenciados (PNL), responderam à seguinte questão: Como você 

avalia a sua formação docente, por meio do Programa Especial de Formação 

Pedagógica? 

Para todos os professores entrevistados houve a confirmação do tema 

formação pedagógica. O curso agregou conhecimento pedagógico, mesmo com a 

experiência docente que eles já tinham adquirido em serviço: 

PNL1: [...] e confesso que o curso me surpreendeu positivamente [...] 
Hoje, como professora, posso reafirmar a ideia de que conhecimento 
não se perde, portanto é inegável que experiências anteriores foram 
muito importantes durante esta formação, e somadas às vivências só 
contribuíram para enriquecer o cotidiano em sala de aula. [...] Hoje 



sou uma profissional mais segura, ciente da pedagogia educacional, e 
confesso, com mais autoestima perante a comunidade escolar, pois 
minha formação não fica aquém dos demais colegas professores. 
 
PNL2: [...] Percebi a complementaridade entre o Bacharelado em 
Música e o currículo do Programa Especial de Formação Pedagógica 
em Educação Musical, agregando conhecimentos pedagógico-
musicais em prática pedagógica como Professora de Educação 
Infantil (minha atual profissão). [...] Saliento que tal fato colaborou 
para agregar qualidade à minha formação profissional geral e 
pedagógico-musical, colaborando diretamente para a minha 
aprovação no Concurso da Prefeitura de Suzano, onde obtive o 
segundo lugar no referido concurso. [...] um curso deve ser avaliado 
por meio de provas, conhecimentos e contribuição na formação do 
professor, independentemente de sua duração. Acredito que 
represento uma prova da qualidade do Programa Especial, sendo que 
realizei apenas um concurso para esse cargo e fui aprovada em 
segundo lugar no referido Concurso. 
 
PNL3: [...] depois que comecei a fazer o curso, muitas coisas 
mudaram durante minhas aulas, pois eu sei o conteúdo de química, 
mas tinha dificuldade em trabalhar ele com meus alunos, explicava 
várias vezes a mesma matéria e, às vezes, sentia que eles não 
entendiam, pois acho que eu não tinha didática nem metodologia 
para explicar, agora as aulas ficaram mais fáceis de ser trabalhadas. 
 
PNL4: [...] Porém, com cerca de quase 20 anos de experiência no 
ensino médio, a prática muito me ajudou a compreender vários 
tópicos das disciplinas do curso. 
 
PNL5: Estou adorando muito o curso, pois sou da teoria de que é 
impossível o aluno sair da mesma maneira como entrou em termos 
de aprendizagem. O curso dá muita liberdade de aprendizagem, 
assim foi a minha formação em engenharia elétrica, na Universidade 
Santa Cecília, mas o mais importante, que a escola me ensinou, foi a 
responsabilidade e a autonomia do aluno, práticas indispensáveis 
para exercer a cidadania 
 
PNL6: [...] Hoje estou concluindo o curso de formação especial em 
Química, comecei fazendo a licenciatura e observei que ainda tinha 
muito a aprender na mesma. O curso de formação especial 
proporciona apenas o contato com a parte pedagógica. Mas, nesse 
curto espaço de tempo, pude utilizar experiências vividas através do 
AVA em contatos com outros colegas, que na faculdade presencial 
não ocorreu. 
 
PNL7: [...] o Programa Especial de Formação Pedagógica 
complementa e legaliza a minha formação docente que vem se 
desenvolvendo através de todas essas experiências. 
 
PNL8: [...] percebo que aproveito muita teoria/prática, por exemplo, 
em biologia no segundo colegial que estuda citologia pode-se utilizar 
muito os conhecimentos adquiridos na graduação [...]. Já no processo 
seletivo do estado, fui contratada como bacharel, porém também fui 
informada de que poderia estar realizando este curso para melhorar 
minha carreira profissional. 
 



PNL9: [...] Minha avaliação acerca de minha formação no programa 
especial de formação pedagógica é positiva [...] Ao iniciar o PEFP fui 
descobrindo que a educação deveria ser algo mais prazeroso, 
criativo, solidário, e que deveríamos como educadores despertar algo 
que já estava no aluno, poderíamos agir como parteiras. 
 

 A experiência docente, obtida como professor não-licenciado não oferece 

segurança profissional, mesmo para aqueles que têm autorização temporária para 

lecionar. Cinco dos nove professores entrevistados expressam a preocupação com 

sua formação profissional, relacionando a formação por meio do PEFP com a  ideia 

de ser aprovado em concurso para professores: 

PNL 1: O Programa Especial de Formação Pedagógica foi uma 
oportunidade muito interessante para minha carreira, pois iniciei no 
magistério sem possuir a licenciatura, lecionava por autorização da 
secretaria estadual de educação, uma vez que minha graduação foi 
na modalidade de bacharelado. [...] Fui aprovada no concurso da 
Prefeitura de Contagem, município em que moro, em uma boa 
colocação (vigésimo terceiro lugar), que possui uma remuneração 
maior do que a rede estadual, e aguardo a nomeação. 
 
PNL 2: [...] Acredito que represento uma prova da qualidade do 
Programa Especial, sendo que realizei apenas um concurso para esse 
cargo e fui aprovada em segundo lugar no referido Concurso. 

 
PNL 6: [...] leciono na escola pública, desde o segundo ano da 
faculdade. Comecei a dar aulas como professora eventual e em 
projetos de aula de leitura, porém, acredito que a faculdade nos 
deixa muito distante da realidade de um professor, somos colocados 
diante dos alunos de um dia para o outro, totalmente despreparados, 
devido ao grande número de falta de professor na rede. 
 
PNL 9: [...] há também a ampliação na oferta de empregos, visto que 
muitas instituições, como no caso dos órgãos públicos, exigem a 
Licenciatura. 

 
Mas, fazer o Programa Especial de Formação Pedagógica também gera 

desconfiança e temor em não ser reconhecido como professor licenciado. Quatro 

professores manifestaram preocupação com a formação acadêmica: 

PNL 1: Espero não ter nenhum empecilho burocrático quanto ao 
certificado do curso, e poder assumir o cargo com tranquilidade.  
 
PNL 2: Sofri desfavorecimento por não ter cursado a licenciatura 
tradicional, mas os mesmos não foram relevantes devido a minha 
atual condição de docente na Educação Infantil. [...] Inicialmente, o 
meu MAIOR interesse em realizar o curso foi a validade do meu título 
como Licenciatura no Processo de Atribuição de Aulas e Remoção na 
rede onde trabalho. [...] É lógico que quando faço um curso e me 
dedico a ele, considero que pelas minhas qualidades meritórias, a 
dedicação empregada, o investimento financeiro empregado, dentre 
outros aspectos, sou merecedora e possuo e desejo usufruir todos os 
direitos que o respectivo título conferido pode me oferecer, o que 



inclui: ingresso em concursos, melhora de salário, oferta de aulas, 
validade do título para  Atribuição e Remoção de Aulas, progressão 
nos planos de carreira, dentre todas as outras vantagens. Ao receber 
o certificado e perceber a ausência da expressão licenciatura, eu me 
desesperei, pois sabia que teria problemas. [...] quase a totalidade 
dos concursos para professores do país exige a licenciatura como pré-
requisito, não especificando se os órgãos públicos aceitam ou não 
aceitam o certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica.   
[...] entrei com o pedido de análise junto ao PROCON e obtive um 
documento, salientando dentre outros aspectos o seguinte: 
“Eventualmente, se algum órgão Estadual, Federal ou Municipal 
negar vigência ao documento ou preterir a reclamante ou qualquer 
outra aluna em razão dos fatos expostos na reclamação, a 
Universidade intervirá em favor destes naquilo que for necessário”. 
[...] Enviei email para mais de vinte órgãos públicos com Concursos 
de Professores de Música. Expliquei que o Certificado do Programa 
Especial é equivalente a licenciatura plena e perguntei se eles 
aceitam o mesmo como pré-requisito do Concurso. [...] enviei um 
email para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de 
Suzano e perguntei a respeito da validade do Certificado do 
Programa Especial. A funcionária não soube responder. Prestei o 
Concurso e fui aprovada em Segundo Lugar para o Cargo de Professor 
de Música com três vagas iniciais disponíveis. Fui convocada e entrei 
com uma solicitação de análise de pré-requisito em Concurso Público 
(com protocolo) para verificar a aceitação do certificado. Apesar de 
entrar com uma solicitação por escrito na Prefeitura de Suzano, eu 
não recebi a resposta do referido órgão por escrito.  Ao final, recebi 
uma resposta oral favorável a validade do certificado até o presente 
momento. [...] ainda há muito preconceito e desconhecimento dos 
órgãos públicos e uma legislação confusa (com antinomias que 
precisam urgentemente ser corrigidas) a respeito da equivalência do 
certificado do Programa Especial. 
 
PNL 7: No meu caso, a licenciatura não trará aumento no salário nem 
maior oferta de aulas, apenas oficializará a situação diante da DE, 
que disse não mais assinar autorização para lecionar, devendo eu 
providenciar a licenciatura, pois o título de especialista não têm 
validade no Ensino Fundamental. 
 
PNL 8: Já no processo seletivo do estado, fui contratada como 
bacharel, porém também fui informada de que poderia estar 
realizando este curso para melhorar minha carreira profissional. 
 
 

 A análise pelo ALCESTE e por meio da análise do conteúdo permitiram 

identificar representação social de um novo professor, licenciado em apenas uma 

disciplina. A informação sobre esta nova formação docente desorganizou o 

conhecimento consensual do que era ser professor. Até 1997, ser professor era ser 

licenciado em cursos de licenciatura. A partir da Resolução CNE/CP2/97, ser 

professor também é ser graduado com complementação pedagógica em um 

programa de formação docente de apenas oito meses e na modalidade a distância, 

como no caso em estudo.  



  

 Moscovici (1978) considera que “um conjunto de proposições, reações e 

avaliações constituem „universos de opinião‟ e que cada universo tem três 

dimensões: a atitude, a informação, o campo de representação ou a imagem” (p.67). 

Segundo pesquisa desenvolvida por Dotta (2006), as representações do ser 

professor relacionam-se “a ensinar e aprender, a participação no processo de 

construção no futuro do aluno e a satisfação pelo que fazem, sem, contudo, 

desconsiderar as dificuldades presentes na profissão.” (p.85). A formação docente a 

partir da Resolução CNE/CP 2/97 mudou a informação, a atitude e a representação 

social sobre ser professor.  

Os 102 alunos que responderam o questionário e estes nove professores 

não-habilitados indicam esta mudança. Para os alunos do PEFP, a representação 

social de ser professor está relacionada à legitimização do ingresso à carreira 

docente, o que significa ser licenciado. O símbolo da representação social de ser 

professor é o certificado que lhes confere o título de professor. 

 Se pensarmos na dificuldade que estes professores sofrem em concursos e 

se examinarmos o número de Pareceres do CNE a respeito de restrições que estes 

profissionais enfrentam para reconhecimento de sua condição como docente, 

podemos afirmar que o reconhecimento do professor graduado que se licencia em 

uma disciplina não mudou. Em muitos casos, ele ainda é visto como não-licenciado. 

Os fatos mostram isso.  

A universidade onde trabalho e onde estes 102 alunos cursam o programa 

especial ainda não inscreveu os alunos do PEFP na prova do ENADE por terem 

dúvidas sobre a classificação dos alunos como licenciados. E, recentemente, a 

direção do curso recusou-se a colocar o termo licenciatura nos certificados dos 

alunos que concluem o curso, como relatado anteriormente, no depoimento da 

professora PNL2.  

Os nossos alunos egressos deste PEFP não são aceitos no curso de 

Segunda Licenciatura da nossa Universidade e, quando perguntei o motivo, fui 

informada que “não é um curso de licenciatura, é só um programa especial”.  

Por todos estes fatos podemos afirmar que há uma tensão, uma themata na 

representação social do ser professor, após a Resolução CNE/CP 2/97. Há uma 

mudança na representação social original de ser professor, que merece continuar a 

ser investigada em trabalhos futuros.  



Os gestores, nas escolas, percebem esta mudança após a Resolução 2. É o 

que investigamos e apresentamos a seguir. 

 

 

3.6 RESULTADOS OBTIDOS COM A ANÁLISE DAS ENTREVISTAS DOS 

GESTORES E SUPERVISORES DE ENSINO 

 

Na introdução desta dissertação, mostramos que a formação de professores 

passou por várias mudanças desde a LDB 5692/71, mas foi apenas após a LDB 

9394/96 e a Resolução CNE/CP 2/97 que reconhecemos a formação de professores 

por meio de programas especiais de complementação pedagógica.   

O Parecer CP 04/97, que propôs a Resolução 2/97 traz, ao final, o voto em 

separado do Conselheiro Ulysses de Oliveira Panisset, que reproduzo a seguir: 

 

A caracterização dos “programas de formação pedagógica para portadores 
de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação 
básica”, como emergenciais ou provisórias não encontra respaldo na Lei nº. 
9.394/96. O seu artigo 63, inciso II, define muito claramente tal tipo de 
formação como uma das admitidas para serem oferecidas pelas 
instituições superiores, de modo permanente. A alegação da existência 
de postulação de entidades ou grupos representativos de profissionais da 
educação não justifica o caráter provisório que este colegiado acaba de 
emprestar a esse tipo de programa. O CNE não pode ultrapassar, em suas 
normas, os limites da LDB. (g.n.) 
 
 

 O eminente Conselheiro Panisset alerta para o fato de que o Programa 

Especial de Formação Pedagógica é um tipo de formação de professores, de caráter 

permanente, segundo a LDB 9394/97. Será que os supervisores de ensino e 

diretores de escolas entendem desta forma a formação de professores, por meio do 

PEFP? 

Para responder a esta questão, entrevistei quatro professores da universidade 

que são ou foram diretores de escolas e/ou supervisores de ensino. A transcrição 

completa das entrevistas está no Apêndice D. A análise das entrevistas mostrou que 

o problema de falta de professores em disciplinas específicas continua, apesar dos 

quinze anos da Resolução 2/97. Para os Diretores/Supervisores - DS: 

DS1: Atualmente a nossa instituição não passa por este problema. 
Mas já tivemos, porque, por exemplo, professor de Química, de 
Física, é muito raro, muito difícil de encontrar. [...] O melhor 
professor que eu tive, de Matemática, foi um engenheiro. [...] foi o 
ano em que a nossa instituição, inclusive, [...] fomos o primeiro lugar 



no ENEM! Ele era professor de Matemática e de Física. 
Extraordinário! E era engenheiro.  
 
DS2: Olha, na realidade, o curso de formação de professores veio 
legitimar uma prática que já existia no passado, né? [...] pra você 
conseguir professor de Física, Matemática, principalmente Química 
[...] eu considero como um ganho, como um avanço, porque aquelas 
pessoas que foram pra escola e que ficaram, que mais tarde, mesmo 
com uma melhora do campo de trabalho na engenharia, na indústria, 
acabaram ficando... Essas pessoas passaram a se dedicar e aí 
puderam legitimar a sua formação, a sua prática, através da 
formação de professores, né? Eu vejo como um avanço muito grande 
[...] eu tive muito professor chamado professor não-habilitado, 
professor que tinha um curso superior, né? Tive advogados, 
engenheiros, tive muita gente, né? Era um trabalho que era uma 
capacitação em serviço, mesmo. [...] E aí com a Resolução 2, em 97, 
chegaram essas pessoas todas foram em busca de melhorar [...] traz 
um conteúdo grande da Matemática, Física, a carga horária dele num 
curso de engenharia, em matemática é muito intensa dá a ele um 
embasamento muito bom 
 
DS4: Por incrível que pareça, o que eu percebo é que não é a 
formação específica inicial em Licenciatura que confere competência 
didática, mas parece que ele... Se o professor investe, ele pesquisa 
recursos, meios, faz diferença. [...] Na Diretoria de Ensino de São 
Vicente, esse professor que vem do Programa, eles entram na 
carreira no mesmo nível dos professores licenciados. [...] Teve vários 
de Administração de Empresas, engenheiros... E tinha, inclusive, na 
escola de ensino médio integral, que é um dos projetos mais recentes 
da Secretaria de Educação. Teve um que fez Geologia, depois 
Geografia e agora ele passou da sala de aula para a supervisão [...] 
Em relação à competência para lecionar, eu não percebo diferença. 
Se houver dificuldade é a mesma. Pode ser a distância, pode ser 
presencial. Quando sai da faculdade ele precisa realmente construir 
esse conhecimento, na prática. O Estágio não oferece isso. Essa é 
uma discussão atual, de que os cursos envolvem mais a teoria que a 
prática e por não ter, os alunos saem sem preparo em relação ao 
trabalho inicial. 
 

 Para esses profissionais que contratam e supervisionam o trabalho docente, 

não há conflito na formação de professores pelo PEFP. O licenciado pelo programa 

especial é visto como um licenciado: 

 
DS2: Não, existe mais nenhum preconceito, nenhuma visão... né? Até 
porque a gente tem uma carência tão grande de professores... E 
essas pessoas quando chegam e vêm pra salvar, elas são muito bem 
aceitas. Não existe nenhum tipo de preconceito, não existe nenhum 
tipo de... Alguém que não faz parte daquele ambiente. [...] eles são 
muito bem aceitos. [...] tenho experiências muito boas com pessoas 
que vieram do curso de formação, né? 

  

E quanto à legislação educacional e os meios de comunicação? É o que 

examinaremos a seguir. 



 

3.7 RESULTADOS OBTIDOS COM A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

E JUDICIAL 

 

A análise do contexto midiático aponta para pontos de convergência em relação 

às categorias complementação pedagógica e complementação acadêmica. O 

Parecer CNE 4/97 aponta os pontos de tensão: o caráter emergencial/ permanente; 

o uso da modalidade a distância como um risco, um modismo:   

 

Para garantir o caráter emergencial é conveniente que a 
proposta se oriente para a proposição de programas, em lugar 
de cursos, como é facultado pela LDB, cuja duração ficará 
assim naturalmente limitada, evitando o risco de perenização 
de soluções que podem parecer apropriadas para um 
determinado tempo e lugar, mas podem se tornar obsoletas 
com a evolução da situação local. (Parecer CNE 4/97) 
 
Quanto à sugestão de trabalho através de módulos e de 
educação a distância, recomendamos atenção especial, pois o 
uso desses recursos pode representar, por vezes, apenas o 
atendimento a simples modismos. São recursos importantes e 
muito úteis, mas de execução muito mais difícil e dispendiosa 
do que geralmente se supõe, em particular com relação à 
educação a distância. Não se improvisam seu domínio e uso 
adequado e não acreditamos que possam ser utilizados de 
maneira rápida e extensiva por muitas instituições de ensino 
superior não familiarizadas com eles. (Parecer CNE 4/97) 
 
A caracterização dos “programas de formação pedagógica para 
portadores de diplomas de educação superior que queiram se 
dedicar à educação básica”, como emergenciais ou provisórias 
não encontra respaldo na Lei nº. 9.394/96. O seu artigo 63, 
inciso II, define muito claramente tal tipo de formação como 
uma das admitidas para serem oferecidas pelas instituições 
superiores, de modo permanente. A alegação da existência de 
postulação de entidades ou grupos representativos de 
profissionais da educação não justifica o caráter provisório que 
este colegiado acaba de emprestar a esse tipo de programa. O 
CNE não pode ultrapassar, em suas normas, os limites da LDB 
(Parecer CNE 4/97) 
 

Art. 5º - A parte prática do programa deverá ser desenvolvida 
em instituições de ensino básico envolvendo não apenas a 
preparação e o trabalho em sala de aula e sua avaliação, mas 
todas as atividades próprias da vida da escola, incluindo o 
planejamento pedagógico, administrativo e financeiro, as 
reuniões pedagógicas, os eventos com participação da 
comunidade escolar e a avaliação da aprendizagem, assim 
como de toda a realidade da escola. 
Parágrafo único - Os participantes do programa que estejam 
ministrando aulas da disciplina para a qual pretendam habilitar-
se poderão incorporar o trabalho em realização como 
capacitação em serviço, desde que esta prática se integre 



dentro do plano curricular do programa e sob a supervisão 

prevista no artigo subsequente. (Resolução CNE/CEB 2/97) 
 

Sobre a restrição aos licenciados: 

Sobre a possibilidade dos portadores de curso de licenciatura 
curta em Ciências pretenderem ensinar disciplinas de Física 
e/ou Química, a solução é plenificar o curso de licenciatura 
curta em uma instituição de ensino superior que ofereça cursos 
de licenciatura plena.(Parecer 364/2000) 
 
A Resolução CNE/CP 02/97 tinha objetivo expresso de suprir a 
falta de professores habilitados em determinadas disciplinas e 
localidades, em caráter especial, procurando seguir a 
orientação presente na Lei 9.394/96, qual seja, a de 
proporcionar via de acesso ao magistério aos portadores de 
diploma de cursos superiores distintos das licenciaturas (Art. 
63, II). [...] Entendia-se desejável integrar legalmente à carreira 
do magistério os profissionais que poderiam eventualmente já 
estar atuando com autorização para exercício da docência 
concedida a título precário.  (Parecer CNE 26/2001) 
 

Sobre a celeridade do curso e sobre a concorrência em certames de títulos, 

em concursos de professores:  

 

Além de ter possibilitado uma interpretação inadequada de “via 
rápida” para formação docente, a Resolução CNE/CP 02/97 
tem se prestado, diferentemente da sua verdadeira intenção, 
para a “plenificação de licenciatura curta”, o que, sem dúvida, 
trata-se de outra forma inadequada de fazer uso dos seus 
dispositivos. (Parecer CNE 26/2001) 
 
Em nosso caso, o caráter emergencial dos programas de 
complementação pedagógica evidencia a ausência de 
igualdade entre o que se pretende permanente (a licenciatura, 
de graduação plena, que conduz a diploma) e o que se 
pretende temporário, a complementação pedagógica que parte 
de um diploma pré-existente (de bacharelado ou denominação 
específica) e lhe agrega qualidades, certificando-as. Os 
certames de títulos que normalmente acompanham os 
concursos de atribuição de aulas nas escolas públicas se 
deparam atualmente com situação sui generis. Ao lado de 
professores com sólida formação teórica e anos de experiência 
no exercício docente, mas um único diploma, se apresentam- 
professores com um ou vários certificados equivalentes ao de 
licenciatura plena, obtidos em programas especiais de 
complementação pedagógica. Esses candidatos, por força da 
atribuição de pontos a cada uma das credenciais habilitadoras 
apresentadas, têm grandes vantagens na obtenção de classes 
em processos rotineiros de atribuição de aulas realizados no 
âmbito dos sistemas de ensino. Assim, os professores com 
formação adequada às disposições legais vigentes face ao 
exercício do magistério na educação básica têm sido preteridos 
em função da multiplicação de certificados possibilitada pela 
Resolução CNE/CP 02/97. (Parecer CNE 26/2001) 
 



A situação exposta acima mostra a relutância dos órgãos estaduais (e 

municipais) em reconhecerem a formação docente de um professor que não passou, 

obrigatoriamente, pelos caminhos formais da licenciatura. O temor pelo não 

reconhecimento da formação docente, via PEFP, é fundamentado. Após quinze 

anos da Resolução CNE/CP 02/97, ainda podem ocorrer dificuldades no 

reconhecimento da licenciatura dos egressos deste programa especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo Moscovici (2010, p. 54), "a finalidade de todas as representações 

sociais é tornar familiar algo não familiar, ou a própria não familiaridade". Os alunos 

do Programa Especial de Formação Docente expressam o temor pelo não 

reconhecimento do certificado frente a um curso "não familiar", que oferece 

formação docente fora dos padrões da licenciatura: em menor tempo de formação, a 

distância e somente para graduados e tecnólogos. As representações sociais dos 

alunos do curso sobre sua formação docente têm a finalidade "tornar familiar" o "não 

familiar". Expressam ideias de complementação pedagógica, profissional e 

acadêmica para a formação docente que são "familiares" à ideia de ser professor. 

Em 1997, frente à necessidade de formar professores para as disciplinas de 

Matemática, Física, Química, Geografia e outras, foram definidas as condições de 

funcionamento de uma nova formação docente, por meio de programas especiais. 

 No Parecer CNE/CP 04/97, que propôs a Resolução 2/97, havia uma 

expectativa de que esta formação especial seria uma “solução provisória”, 

emergencial. Posição questionada, ao final, por um voto em separado, em que o 

Conselheiro Ulysses de Oliveira Panisset rejeita a ideia de que a formação de 

docentes por meio do Programa Especial seja provisória. Ele afirma que a Lei 

9394/96, no seu “artigo 63, inciso II, define muito claramente tal tipo de formação 

como uma das admitidas para serem oferecidas pelas instituições superiores, de 

modo permanente”. E prossegue: “A alegação da existência de postulação de 

entidades ou grupos representativos de profissionais da educação não justifica o 

caráter provisório que este colegiado acaba de emprestar a esse tipo de programa”. 

Nota-se, portanto, que há influências corporativas que tensionam as relações 

docentes.  

 A instabilidade que paira sobre o reconhecimento do programa especial se 

reflete nos alunos egressos do programa, em especial, no momento da posse ao 

cargo docente, após aprovação em concurso. O receio dos alunos é fundamentado, 

pois alguns professores tiveram que recorrer a mandados de segurança para ter 

seus direitos reconhecidos e assegurados. 

 Na introdução desta dissertação, nos perguntamos: o que este 

professor, sem formação pedagógica entende por ser professor? A resposta a esta 



questão desvela as representações sociais identificadas. Na análise do material 

submetido ao ALCESTE, as classes 1 e 3 formaram uma classe temática 

denominada complementação pedagógica. Envolveu principalmente mulheres, da 

área da saúde, preocupadas com complementar a formação profissional com a 

atividade docente. As classes lexicais 1 e 3, somadas, representaram 30% do 

corpus. Enunciam a primeira representação social: ser professor é ter a formação 

pedagógica para a docência.  

Em relação às classes lexicais 2 e 5, representaram 39% do corpus e os 

dados mostram que predominou o gênero masculino, com formação na área de  

Exatas (Química, Matemática, Física) e Música, bem como que pretendem conciliar 

a docência com a profissão que já exercem graças ao bacharelado. Nas classes 2 e 

5, aparece a influência da família. Estas classes formam uma classe temática 

denominada complementação profissional. Esta é a segunda representação social, 

em que ser professor é ter uma complementação profissional da graduação.  

Por fim, as classes lexicais 4 e 6 somam 31% do corpus e mostram uma 

preocupação com a organização do curso e a formação docente. Estas duas classes 

formam uma classe temática denominada formação acadêmica, pois enunciam e 

questionam o curso, a universidade, a duração do curso, se dará direito a participar 

de concursos, etc. Nestas classes, aparece a influência social dos amigos e de 

colegas de trabalho. Esta é a terceira representação social: ser professor é ter 

formação acadêmica que legitima sua habilitação para a docência. 

O dendrograma apresentou as palavras mais significativas aos professores: 

curso, formação, licenciatura, professor, conhecimento, aula, trabalho, lecionar. Elas 

apontam para representações sociais: formação pedagógica, formação profissional e 

formação acadêmica que convergem para a “ideia-força” ou themata: ser professor é 

ser licenciado. Nesta themata, a díade licenciado/não-licenciado enuncia a tensão 

existente no centro das representações identificadas. 

 E como se percebe este professor-aluno ao cursar as disciplinas 

pedagógicas? Os relatos mostram que eles se percebem como aprendizes, mesmo 

aqueles com grande experiência docente, como o engenheiro com 25 anos de 

docência no ensino Médio que admite ter aprendido com as teorias da 

aprendizagem estudadas no curso. 

 Também nos perguntamos: por que este indivíduo não procura a licenciatura 

para completar sua formação para a docência? Será apenas pelo aligeiramento de 



sua formação, o que é permitido pelo Programa Especial de Formação Pedagógica? 

Será que essa urgência se deve ao fato de já estar atuando e precisar regularizar 

sua situação trabalhista? A resposta para estas questões é: sim! Eles buscam 

aligeirar sua formação porque já lecionam ou pretendem fazê-lo brevemente. Além 

disso, são preteridos nas escolhas de aulas por não serem licenciados. Buscam 

regularizar sua atuação docente. 

E como os outros professores, os coordenadores, diretores e supervisores de 

ensino entendem essa formação especial? Aceitam a formação de professores pelo 

Programa Especial de Formação Pedagógica como válida e apontam  experiências 

positivas com os professores egressos do curso. 

As tensões e controvérsias foram identificadas nos pareceres. Há muitas 

dúvidas, respondidas pelo CNE em forma de Pareceres. E alguns mandados de 

segurança devido a controvérsias, nos editais dos concursos para professores.  

A contribuição que esta pesquisa trouxe foi apresentar um “novo” caminho de 

formação de professores, garantido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, mas ainda mal compreendido, nestes quinze anos de sua constituição. 

Além disso, foi possível oferecer um perfil dos alunos do Programa Especial de 

Formação Pedagógica. Eles são mais velhos que os alunos da licenciatura 

tradicional. A maioria já tem experiência docente, buscam a formação pedagógica 

para aperfeiçoar o trabalho docente e também para legitimar a sua atuação nas 

escolas. Já têm experiência acadêmica, obtida na graduação e não tiveram 

dificuldades em sua formação inicial como professores, na modalidade a distância. 

Mostram-se satisfeitos com a duração do curso, de oito meses. Afirmam que estão 

suficientemente preparados para lecionar e 95% deles indicariam o curso para 

amigos e colegas.  

Porém, precisaríamos de novas pesquisas para comparar estes dados. Os 

dois anos dedicados ao mestrado passaram muito rápido e foi pouco tempo, frente 

ao muito que há para pesquisar. Os dados que apresentamos, ao final desta 

pesquisa, apenas iniciam as informações sobre a formação de professores, por meio 

do Programa Especial de Formação Pedagógica.  

Ainda há muito a ser investigado. O preenchimento da lacuna sobre 

representações sociais de professores formados em programas especiais só se 

iniciou. Como afirma Denise Jodelet, na epígrafe desta dissertação “não terminamos 

de explorar sua fecundidade”. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE  A - convite para participação na pesquisa, enviado aos alunos do PEFP.   

 

Atenção!  

Você vai encontrar na nossa sala de Estágio um link para uma pesquisa intitulada: 
PESQUISA SOBRE O CURSO (PEFP) 

Responder ao questionário da pesquisa não vale nota e a recusa em participar não 
trará nenhum prejuízo em nossa relação, mas se responder ao questionário estará 
participando de uma pesquisa que busca entender melhor a formação de 
professores que utilizam o Programa Especial de Formação Pedagógica para sua 
formação docente. Interessante, não é?  

Você pode acessar a pesquisa clicando no link , na sala de ESTÁGIO. Desde já, 
agradeço a sua participação!  

Abraços!  

Profa.Neuza Feitoza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE B - Questionário para os Alunos do PEFP, com os resultados obtidos. 
 
 
1) Estou fazendo o Programa Especial de Formação Pedagógica (PEFP), mas já sou graduado ou 

tecnólogo em ...(complete)   

 

GRADUAÇÃO No. Alunos         % 

Ciência Computação/Informática 
 

03 03% 

Enfermagem 
 

16 16% 

Química Industrial 
 

02 02% 

Desenho Industrial 
 

01 01% 

Música / Educação Musical 
 

08 08% 

Farmácia/ Ciência Farmacêutica 
 

08 08% 

Fisioterapia 
 

06 06% 

Agronomia / Engenharia 
Agronômica 

04 04% 

Engenharia Elétrica 
 

01 01% 

Engenharia Civil 02 
 

02% 

Engenharia Química 
 

04 04% 

Engenharia Mecânica  01 
 

01% 

Biomedicina 
 

01 01% 

Veterinária 
 

01 01% 

Nutrição 
 

01 01% 

Bacharel em Filosofia 
 

01 01% 

Bacharel em Física 05 
 

05% 

Bacharel em Sociologia/ Ciências 
Sociais 

05 05% 

Bacharel em Arte 
 

01 01% 

Bacharel em Química 
 

04 04% 

Bacharel em Biologia/Ciências 
Biológicas 

04 
 

04% 

 
Bacharel em Matemática 

 
01 

 
01% 

Técnico em Processamento de 
Dados 
 

01 01% 



 
Técnico em Gestão Ambiental 

 
01 
 

 
01% 
 

Canto Lírico 
 

01 01% 

Não responderam 
 

17 17% 

 

2) Terminei minha graduação em, aproximadamente: 

 

 No. Alunos % 

01 ano 10 10% 

02 a 05 anos 42 42% 

05 a 10 anos 17 17% 

mais de 10 anos 26 26% 

não responderam 05 05% 

 

3) Atualmente: 

 No. Alunos % 

trabalho na profissão em que fui 
graduado 

52 52% 

trabalho, mas não na profissão em 
que fui graduado 

35 35% 

estou desempregado 08 08% 

Não responderam 05 05% 

 

4) Se trabalha, diga quantas horas em média,  trabalha por semana: 

 No. Alunos % 

até 30h por semana 31 31% 

até 40h por semana 34 34% 

mais de 40h por semana 20 20% 

não responderam 15 15% 

 

5) Quantas horas, em média,  dedica  por semana, às tarefas, estudos  e avaliações do PEFP?  

 No. Alunos % 

menos de 5h semanais 13 13% 

5 a 10 h semanais 40 40% 

10 a  15h semanais 27 27% 

15 a 20h semanais 14 14% 

não responderam 06 06% 



6)  Ao concluir o Programa Especial de Formação Pedagógica  terei a Licenciatura na disciplina: 

 

      Disciplina        No. Alunos % 

Língua e Literatura Portuguesa zero zero% 

Matemática 18 18% 

Física 08 08% 

Artes Visuais 01 01% 

História zero zero% 

Geografia zero zero% 

Biologia 36 36% 

Filosofia 01 01% 

Sociologia 07 07% 

Música 09 09% 

Química 15 15% 

não responderam 05 05% 

 

7) Penso em: 

 No. Alunos % 

lecionar, imediatamente, após o 
curso 

12 12% 

lecionar quando surgir a 
oportunidade 

10 10% 

lecionar quando for aprovado em 
concurso para professores 

13 13% 

já leciono, pretendo continuar 60 60% 

não pretendo lecionar pelos 
próximos dois ou três anos 

zero zero% 

não responderam 05 05% 

 

8) Eu soube do Programa Especial de Formação Pedagógica: 

 No. Alunos % 

através de propaganda do polo   
 

20 20% 

através de notícias em jornal ou 
internet 

10 10% 

através de um amigo que fez o 
curso 

54 54% 

nenhuma das alternativas 
anteriores 

14 14% 

não responderam 
 

02 02% 

 

 



9) Eu me interessei pelo Programa Especial de Formação Pedagógica porque: 

 No. Alunos % 

sempre quis ser professor 
 

24 24% 

posso conciliar a docência com 
minha formação profissional da 
graduação 

61 61% 

outro motivo: .......... 
 

18 18% 

não responderam 
 

zero zero% 

 
Obs.: os alunos podem ter respondido escolhendo um dos dois motivos acima e depois ter completado outro 
motivo (ou o mesmo ) na sequência abaixo, por isso o total de respostas não era considerado. 
 

O motivo que me levou a procurar o Programa Especial de Formação Pedagógica foi porque... 

 No. Alunos % 

preciso da licenciatura 
 

08 08 

conhecimentos pedagógicos 
 

01 01 

já leciono 
 

01 01 

gosto (de lecionar) 
 

03 03 

rapidez /EAD 
 

03 03 

opção de emprego 
 

02 02 

 

10) Meus familiares acham que ser professor 

 No. Alunos % 

vale a pena 67 67% 

não vale a pena 27 27% 

não responderam 
 

06 06% 

11) Meus amigos acham que ser professor: 

 No. Alunos % 

vale a pena 41 41% 

não vale a pena 53 53% 

não responderam 
 

06 06% 

 

 

 

 



12) Ao concluir o Programa Especial de Formação Pedagógica acredito que: 

 No. Alunos % 

estarei suficientemente preparado 
para  lecionar 

88 88% 

não estarei suficientemente 
preparado para  lecionar 
 

06 06% 

não responderam 
 

06 06% 

 

13) Em relação à minha formação docente  através do Programa Especial de Formação Pedagógica 

considero que as disciplinas que foram mais importantes para minha formação pedagógica foram 

(assinale quantas alternativas quiser): 

 No. Alunos % 

História da Educação 19 19% 

Psicologia da Educação 35 35% 

LIBRAS 21 21% 

Comunicação, Educação e 
Tecnologias 

25 25% 

Didática 37 37% 

Teorias da Aprendizagem 33 33% 

Políticas Educacionais 18 18% 

Metodologia e Prática de Ensino 39 39% 

Estágio Curricular Supervisionado 28 28% 

não responderam --  

Obs.: os alunos podem ter respondido escolhendo várias disciplinas acima por isso o total de respostas e a 
contagem dos que não responderam serão considerados. 

 

14) Em relação ao tempo de duração do curso, em 8 meses, considero que: 

 No. Alunos % 

foi suficiente para minha formação 
docente 

91 91% 

não foi suficiente para minha 
formação docente 

04 04% 

não responderam 
 

05 05% 

 

15) Em relação à minha formação docente   através do Ensino a Distância, mediado pela tecnologia e 

internet, considero que: 

 No. Alunos % 

não tive dificuldades 38 38% 

tive algumas dificuldades iniciais, 
logo superadas 

47 47% 



tive grande dificuldade inicial, mas 
superadas ao final 

08 08% 

tive grande dificuldade, do início ao 
fim do curso 

05 05% 

não responderam 
 

02 02% 

 

16)  Recomendaria o Programa Especial de Formação Pedagógica a um amigo ou colega? 

 No. Alunos % 

sim 95 95% 

não 02 02% 

não responderam 
 

03 03% 

 

 

17)  Encerrando,  diga qual o percurso que o levou ao curso de formação pedagógica? Escreva sobre 

sua trajetória formativa... 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE C -  respostas sobre a trajetória formativa dos alunos,  configuradas para 

o programa ALCESTE. 

 

**** *suj_001 *gen_0 *lic_2 *tpo_ts *ead_ds 
Olacomeço dizendo que leciono desde 1988, pois eu administrava meu trabalho como designer e 
professora_eventual_substituta para a rede_estadual neste período era mais um bico, mas ao longo do tempo 
fui gostando de ser_docente só que na época só havia licenciatura presencialentão não havia tempo para me 
graduar como docente somente no ano passado que uma colega professora que tinha se graduado na 
licenciatura_de_matematica me orientou para procurar vocêse gostei tanto de fazer o curso como do modo 
como foi elaborado a plataformano começo achava meio difícilagente fica meio atrapalhado, mas ao longo do 
curso fui pegando o jeito, pois se o aluno for disciplinado é bem instrutivo e fácil a dinâmica e muito boa de 

assimilar os profissionais são atenciosos mesmo  do polo em que me inscrevinão posso reclamar de nada. 
**** *suj_002 *gen_1 *lic_B *tpo_ts *ead_ds 
Foi através de uma propaganda que vi ano passado na escola o qual estava trabalhando. Interessei_me e 
procurei saber a respeito. Estou satisfeito com o curso e feliz por conseguir esse título e enriquecer o meu 
curriculum. 
**** *suj_003 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_d 
Após me formar em fisioterapia em 2006, estive desempregada por muito tempo e inicialmente comecei a 
dar_aulas por autorização. Gostei do magistério e me interessei em prosseguir também nessa área. Hoje atuo 
como fisioterapeuta e também na docência consigo conciliar bem as duas atividades e não me vejo mais fora 
da sala_de_aula. 
**** *suj_004 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_ds 
Bom quando fiz o vestibular escolhi bacharelado_em_Ciências_Biológicas porque não queria ser professora e 
no final do meu curso estava eu querendo ser professora então me inscrevi no curso de formação_pedagógica 
para poder ser licenciada_em_Biologia hoje estou feliz e poderei daqui para frente levar o meu conhecimento a 
várias pessoas e crianças ajudando a melhorar a qualidade de ensino. 
**** *suj_005 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_ds 
Eu me formei em enfermagem, trabalhei cinco anos na minha área mas depois vi que não era aquilo que eu 
queria para mim sempre gostei de Biologia e resolvi fazer este curso para poder dar_aulas mas também quero 
me especializar mais nesta área quem sabe fazer um mestrado. 
**** *suj_006 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_d 
**** *suj_007 *gen_1 *lic_B *tpo_ts *ead_ds 
Bom é longa, sou Zootecnista com formação mais de pesquisa do que extensão pensei e comecei a fazer 
mestrado numa área que buscava a sustentabilidade, aproveitamento_de_resíduos na alimentação de 
ruminantes não pude terminar por razões financeiras e distancia da família. Comecei a trabalhar no 
ccz_centro_de_controle_de_zoonoses como zootecnista e estou até hoje. Tentei trabalhar como professor a 
noite, mas sem ser habilitado ficou muito difícil até que resolvi fazer R2, para concretizar um sonho que é a 
docência. 
**** *suj_008 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_ds 

Formei em bacharel_em_enfermagem em janeiro 2008. Logo após, março 2008 comecei pós_graduação em 
enfermagem e em outubro 2008 tive meu primeiro emprego como professora onde fui substituir uma 
professora_de_biologia em uma escola particular. No ano seguinte, 2009 me inscrevi como dt no Estado fui 
chamada para lecionar e assim fiquei ate o fim do mesmo ano. Em 2010 fui trabalhar em Hospital_Estadual no 
Espírito_Santo mesmo e fiquei até Janeiro de 2011.Durante este período um amigo me sugeriu fazer um 
Curso_de_Formação_Pedagógica, Entãoem fevereiro fiz matricula para o 
pefp_programa_especial_de_formação_pedagógica e em abril voltei a trabalhar como Enfermeira. Agora é 
dezembro e estamos no encerramento do curso e adorei minha escolha. Ano que vem pretendo voltar para a 
sala_de_aula e fazer uma pós-graduação em Gestão_hospitalar. 
**** *suj_009 *gen_0 *lic_Mu *tpo_ts *ead_ds 
Sou bacharel_em_música desde 1997. Desde então gostaria de cursar a Licenciatura na área.Minha mãe 
considerava que professora era uma boa profissão para a mulher, pois a mesma poderia conciliar a casa com o 
trabalho, já que possibilita o trabalho em 20_horas_semanais.  
Apesar de ter essa possibilidade, eu tive apenas essa jornada em meu primeiro ano de serviço. A partir daí, 
sempre trabalhei em jornadas maiores.Nesta época, comecei a lecionar nas séries_iniciais do 
ensino_fundamental. A partir daí, busquei a Licenciatura_em_pedagogia, concluída em meados de 2002.Em 



1998, ingressei como professora_de_educação_infantil na prefeitura_municipal de mogi_das_cruzes, cargo 
que permaneci de outubro de 1998 a setembro de 2010. De setembro de 2010 a novembro de 2010, atuei 
como diretora_de_escola_substituta na mesma prefeitura, retornando ao cargo de 
professora_de_educação_infantil, permanecendo neste cargo até hoje.A minha trajetória acadêmica também 
contempla a licenciatura_em_letras e as seguintes especializações: CoordenaçãoeSupervisão para 
educação_infantil, Psicopedagogia, educação_especial e Psicomotricidade. Alguns dos fatores que me levaram 
ao pefp foram a amplitude de minhas possibilidades profissionais, a falta de profissionais habilitados nessa 
área, a minha paixão pela música, a possibilidade de progressão_funcional, entre outras. 
**** *suj_010 *gen_0 *lic_Mu *tpo_ts *ead_ds 
Sempre busquei trabalhar com música, fizbacharelado_em_músicaviolão.Mas com opassar do tempo descobri 
que somente o bacharelado não permitiria trabalhar como docente, e foi quando descobri o Curso da unimes 
pefpem Educação_Musical, que descobri que poderia complementar em muito os meus estudos.Mas também 
estou terminando minha Pós em Educação_Musical.Espero poder continuar buscando cada vez mais aprimorar 
meu conhecimento e aprendizado comodocente.Obrigada pela oportunidade. 
**** *suj_011 *gen_1 *lic_Mu *tpo_ts *ead_d 
Sou musico_pianista e trabalho com instrumentos_de_cordas_friccionadas. Fiz o curso para me tornar um 
educador melhor. 
**** *suj_012 *gen_1 *lic_Mu *tpo_ts *ead_ds 
estudo música como diversão desde 1994, porém em 1996 começaram a surgir convites para trabalhos 
profissionais, mantive os estudos evoluindo do conservatório_municipal de Cubatão,para 
escola_municipal_de_música em são_Paulo e em seguida ingressando na unesp no curso de 
bacharelado_em_música habilitação em instrumento clarinete, ao me formar iniciaram os convites para 
lecionar em escolas_de_música publicas e particulares, onde me destaquei mesmo sem a formação adequada, 
logo em seguida ao ingressar como educador do projeto Guri onde leciono aulas coletivas de instrumento 
educação_musical,sensibilização entre outras,com objetivos sócio_culturais,senti a necessidade de uma 
formação mais voltada para área de educação, além das possibilidades de prestar concursos públicos como 
professor em escola_normal o curso de pefp abriu novos horizontes para um possível mestrado. 
**** *suj_013 *gen_0 *lic_Mu *tpo_ts *ead_ds 
Com a nova legislação sobre música nas escolas, gostaria de capacitar professores_da_rede_pública, pois já 
tenho conhecimento técnico. 
**** *suj_014 *gen_0 *lic_F *tpo_ts *ead_d 
fazer o curso de formação_pedagógica fez com que eu me dedicasse mais a leitura e com isso acrescentei 
grandes conhecimentos a minha prática pedagógica diária e pude rever fatos que já sabia mais que por não 
estar lendo sempre a gente acaba deixando de lado. Para mim foi de grande valia fazer o curso pois pude rever 
as teorias_da_aprendizagem ,foi possível aprender sobre as políticas_educacionais e adorei as atividades de 
libras pois foi bem interessante e de grande crescimento ao qual pude aproveitar em um curso_presencial a 
qual estava fazendo .Eu adoro estudar e fazer este curso usando a tecnologia a meu favor foi muito bom pois 
não poderia fazer um presencial já que trabalho pela manhã ,pela tarde e a noite .Este curso me proporcionou 
acessá_lo nas horas vagas do meu dia e aos finais de semana quando tive duvidas tinha os tutores aos quais 
entrei em contato e dispuseram a me atender prontamente.Só tenho a agradecer a Deus por ter aberto mais 
esta porta de conhecimento para mim e todos aqueles que diretamente ou indiretamente estavam vinculados 
a esta trajetória de conhecimento. 
**** *suj_015 *gen_1 *lic_F *tpo_ts *ead_ds 
**** *suj_016 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_d 
**** *suj_017 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_d 
Após ter me formado em Engenharia_Mecânica, trabalhei aproximadamente seis anos em empresas, após esse 
período fiquei desempregado, e não consegui retornar ao mercado de trabalho. Quando fui aprovado para um 
mestrado em Engenharia_Mecânica na área de energia e fluídos da Escola_Politécnica_da_usp, decidi ser 
professor do ensino_médio e fundamental para adquirir experiência, para no futuro ser 
professor_universitário. Como continuo lecionando no ensino_fundamental e médio, espero que o curso me 
dê um embasamento teórico para que eu possa aplicar na prática os ensinamentos da pedagogia, e ter uma 
melhor estabilidade de emprego para retornar ao meu mestrado que ainda não pude concluir devido 
problemas econômicos. Com a leitura do material e as atividades do curso, pude perceber a importância de um 
curso de pedagogia para compreendermos melhor as crianças e os adolescentes; como sou estudioso da 
pedagogia Waldorf fundada pelo Dr_Rudolf_ Steiner, e pretendo ser professor em uma escola Waldorf, o curso 
foi de fundamental importância para ampliar meus horizontes em busca de uma pedagogia mais completa, na 
busca, para formar uma sociedade mais solidária. 



**** *suj_018 *gen_1 *lic_Q *tpo_ts *ead_d 
Eu procurei na internet uma forma de obter a licenciatura_em_química, devido uma experiência que tive em 
sala_de_aula lecionando química, durante quatro meses devido a ausência da professora de química da escola, 
e senti um prazer imenso em compartilhar o conhecimento que eu adquiri durante o curso de 
bacharelado_em_química. E felizmente numa dessas pesquisas encontrei o site da unimes_virtual, entrei em 
contato e fui encaminhado para o polo mais próximo onde eu morava, conclui o curso com êxito, pude 
aprender técnicas_de_ensino, um pouco da história da educação brasileira, a língua_de_sinais, entre muitas 
outras formas de ensino, achei esse curso muito proveitoso e muito bem planejado, a forma de ensino, de 
transmissão de conhecimento é bem direcionado a quem quer mesmo aprender a arte de lecionar.Parabéns a 
vocês da unimes_virtual, pelo curso de pefp, foi muito bom esse tempo de contato, sentirei falta. 
**** *suj_019 *gen_1 *lic_Q *tpo_ts *ead_d 
Sempre gostei de lecionar, inclusive minha formação permite tal ação, mas, para a realização de algum 
concurso público para docente de nível médio não é permitido que o faça sem licenciatura na área por isso 
decidi pelarealização deste curso. Conheci o curso através de minha mãe que é docente_em_química há mais 
de 30 anos, sempre gostei da área, portando tenho formação nesta área de atuação. Infelizmente, para que eu 
conseguisse me matricular foi bem complicado devido ao polo ser muito distante de minha cidade e também 
pelo difícil acesso à localidade e falta de propaganda em sites, rádios e mídia local próximo a Belo_Horizonte 
.Mas, no final está dando tudo certo, faltando finalizar somente a papelada do estágio. Estágio este muito 
complicado devido a Unimes não manter convênio para estágio com as Escolas_Estaduais do 
Estado_de_Minas_Gerais, e por infortúnio meu não consegui ajuda de nenhuma pessoa da Unimes ao ligada à 
ela exceto do Prof. Fábio - ótimo profissional e pronto a esclarecimentos. 
**** *suj_020 *gen_1 *lic_Q *tpo_ts *ead_d 
Por gostar de atuar na área e poder coincidir com minha profissão. E deixar de serautorizado na 
disciplina_de_Química, passando a ser Licenciado. 
**** *suj_021 *gen_1 *lic_A *tpo_ts *ead_ds 
Sou bacharel_em_Artes_Visuais, trabalho como Ilustrador, mas penso que ter um diploma de licenciatura abre 
novos caminhos profissionais. 
**** *suj_022 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_dg 
eu sou bacharel_em_enfermagem e professora_efetiva há 16 anos,então a prefeitura não aceitou meu curso 
para fins de plano_de_carreira,fiquei sabendo do curso e achei que seria bom pra mim,devido ao curso,ser a 
distancia e bem flexível na questão do horário.digo que estou satisfeita,mas acredito que quem não tenha 
nenhuma experiência em sala_de_aula,não saia preparada pra enfrentar a realidade de nossas escolas. 
**** *suj_023 *gen_1 *lic_2 *tpo_ts *ead_d 

Graduei_me em enfermagem mas sempre gostei de lecionar, atualmente sou professor em um curso 
técnico_em_enfermagem e me sinto muito à vontade em uma sala_de_aula, como este é o meu dom preferi 
me aperfeiçoar nesta profissão. 
**** *suj_024 *gen_1 *lic_B *tpo_ts *ead_ds 
Minha família é composta por sete pessoas sendo que seis lecionam ou lecionaram, está no sangue.Leciono 
há três anos, porém minha graduação é em fisioterapia, atuo nesta profissão também, porém procuro 
também me qualificar já que gosto de estar no ambiente escolar, aprendendo e ajudando a pessoas que estão 
buscando o conhecimento 
**** *suj_025 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_d 
**** *suj_026 *gen_1 *lic_B *tpo_ts *ead_ds 
após concluir minha graduação_em_enfermagem, fiz o concurso para docente do estado do rio_de_janeiro, e 
fui aprovado, e o mesmo dizia que eu tinha que apresentar uma complementação_pedagógica para continuar 
lecionando, por esse motivo que estou cursando. 
**** *suj_027 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_ds 
Sou graduada em odontologia na área da saúde e como não me preenchia mais por problemas de saúde e 
financeiros resolvi investir na formação_pedagógica onde estou me encontrando como pessoa humana e 
sensível, já que a minha profissão é muito técnica. Após terminar o curso vou continuar me dedicando para 
um futuro concurso,para uma futura estabilidade financeira, e lidar com o aspecto mais construtivo da 
natureza humana saber ensinar ou melhor passar os meus conhecimentos. 
**** *suj_028 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_dg 
Sou formada em Medicina_Veterinária, com especialização em organismos aquáticos, seguido de Mestrado e 
Doutorado na área de Veterinária especificamente Patologia Animal na unesp_Jaboticabal_sp. Acabei a 
pós_graduação trabalhei em laboratório e também em Universidade ambos na minha área. Neste caminho fui 



convidada a dar aula para o Ensino_Médio, e não pude ministrar por ser Bacharel e não ter a Licenciatura. 
Conversando com um amigo sobre esta situação ele me orientou procurá_los, para sanar esta formação que 
estava faltando para que eu pudesse estar apta a dar aulas no Ensino_Médio. Iniciei o contato com vocês e 
iniciei o curso, que gostei tanto que pretendo realizar outros cursos e indico para vários profissionais que 
querem atualizar seus conhecimentos. 
**** *suj_029 *gen_1 *lic_B *tpo_ts *ead_d 
Sou graduado_em_Música e em Enfermagem, com especialização em Enfermagem_Cirúrgica. Ao ingressar 
como professor de enfermagem em meu estado rj através de concurso público, me foi exigida 
complementação_pedagógica. Ao procurar pelo curso, soube dessa oportunidade e ingressei no mesmo. O 
curso é de excelente qualidade e foi de grande valia em minha vida profissional 
**** *suj_030 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_dg 
**** *suj_031 *gen_0 *lic_B *tpo_2 *ead_2 
**** *suj_032 *gen_1 *lic_S *tpo_ts *ead_dg 
Sou formado em Bacharelado_em_Ciências_Sociais e leciono a matéria de Sociologia necessitando portanto, 
da licenciatura na matéria. Conheci o curso e resolvi que ele se enquadrava no meu tempo e poderia 
solucionar uma situação em tempo considerado bom.Minha única observação que faria ao curso é que ele 
começa e termina no meio de um ano_letivo. Para nós aqui de Minas_Gerais é um pouco prejudicial devido 
perder as designações de Fevereiro, início do ano_letivo. 
**** *suj_033 *gen_1 *lic_S *tpo_ts *ead_ds 
Sempre tive vontade de lecionar na área da sociologia ou filosofia,sou leitor assíduo do tema desde a 
adolescência. Na faculdade,ao conversar com os professores de sociologia sobre este desejo de lecionar.a 
professora comentou sobre um programa que de formação em sociologia em sete meses para graduados.Me 
orientando a procurar a puc_minas.Contudo há um ano retirei cat,e procurei as escolas_estaduais para 
lecionar, mas neste meio tempo uma amiga me informou sobre uma faculdade ipemig_Belo_Horizonte.que 
formava em licenciatura, em sete meses. Foi quando procurei este polo para obter informações, e fiz a minha 
matricula. 
**** *suj_034 *gen_0 *lic_S *tpo_ts *ead_ds 
Sou formada em ciências_socais e trabalho como supervisora de projetos além de lecionar para o 
segundo_grau em escolas_estaduais. Quando me candidatei a uma vaga para lecionar em escola_privada, 
perguntaram_me sobre a licenciatura ai, corri atrás e estou gostando muito desta modalidade e o material é 
ótimo além de ter flexibilidade de horário, o que me ajuda pois tenho mais de 40 horas_semanais de aulas 
fora o preparo delas, correções. 
**** *suj_035 *gen_0 *lic_S *tpo_ts *ead_dg 

Meu percurso foi que na Fundação de Sociologia e Política não tem Licenciatura só Bacharelado e não foi 
suficiente para lecionar, e agora virá a Pós, Mestrado. 
**** *suj_036 *gen_1 *lic_FL *tpo_ts *ead_ds 
Atualmente a escassez de profissionais no ramo educacional é muito grande, devido a vários fatores que 
favorece tal falta de professores, e isso só faz aumentar o meu desejo em ensinar e transmitir o 
conhecimento. Inicialmente fiz magistério o quando eu terminava o ensino_médio em Manaus, trabalhei 
com a educação_infantil durante cinco anos, concursado pela prefeitura de Mogi_Guaçu e atualmente, 
leciono para peb II, Ensino_Médio e eja, onde tive a oportunidade de pegar algumas aulas_noturnas por um 
período em que o professor esteve de licença, a experiência foi bem proveitosa, pois a educação é um ramo 
que sempre me chamou muito a minha atenção, e sempre que me solicitam, dou aulas eventuais em uma 
escola_estadual aqui na cidade em que eu resido. Essa é minha trajetória educacional. Espero ter contribuído 
com a pesquisa. 
**** *suj_037 *gen_1 *lic_F *tpo_ts *ead_ds 
Ingressei no curso de bacharelado_em-Física pela ufscar em 1993 e conclui em 1997. Ingressei no mestrado 
em Astrofísica pelo inpe em 1998 e conclui em 2000.Fui aprovado no concurso do ifsp em julho de 2011, no 
entanto, não pude assumir pois não possuía a licenciatura. Por este motivo, estou agora, tardiamente, 
fazendo o curso. 
**** *suj_038 *gen_1 *lic_F *tpo_ts *ead_d 
Em 1993, após mudar para o interior de sp arecomendação medica, Havia estagiado por dois anos e estava 
trabalhando no ipt_instituto_de_pesquisas_tecnológicas de sp cidade_universitária 
Laboratório_de_Materiais, onde éramos dois Físicos,três Químicos doisEngenheiros um deles 
Chefe_do_Agrupamento, e Professor da escola Politécnica, Por recomendação sua me matriculei no curso de 
Mestrado no Instituto de Física, O objetivo era somente montar um equipamento de difração de raio rx 



vindo da Rússia, onde o Brasil tinha trocado um monte de sucatas tecnológicas por saco_de_café.Após minha 
mudança tive convite para lecionar na escola_publica Química e Física, era a escola tradicional onde eu todos 
da cidade estudamos, Médicos, Dentistas, Engenheiros, Professores, todos tinham por ali passado. Num 
primeiro momento era motivo de orgulho ensinar onde fui ensinado e retribuir o que me foi dado. Passado 
algum tempo sabia que a lei tinha mudado, e da exigência das matérias pedagógicas uma breve consulta a 
diretoria-de_ensino e, me falaram para voltar assim mesmo pois não havia professor, e como bacharel você 
é o ultimo da fila, mas como não tem professor_de_física você dá as aula, mas a lei não é bem assim, o que 
mais chateia é ver pessoas sem formação entrando em sala_de_aula pra fazer a hora passar e agente ver 
todo seu trabalho jogado fora porque quem esta em ciências_da_natureza é correlata ou melhor o saber não 
importa, temos que preencher as vagas. Há algumas semanas atrás um professor_de_biologia estava dando 
aulas_de_Física e me ligaram para substituir um professor_de_Biologia, minha resposta: não compartilho 
dessa palhaçada e dessa bagunça. Agora no curso de formação_pedagógica vou pro concurso, pra sair do 
ultimo lugar da fila uma vergonha e bem provável no Estado_do_Paraná porque São_Paulo está entregue as 
traças. 
**** *suj_039 *gen_0 *lic_M *tpo_ts *ead_ds 
Sou formada em Bacharel_em_Ciência_da_Computação, porém não consegui emprego na área. Fiz um curso 
de curta duração em Gestão Empresarial, e comecei a trabalhar no Comercial, logo fui para o financeiro, foi 
estando no financeiro que confirmei meu amor por números, porém vi que na ocasião faltava alguma coisa, 
onde no estágio deste curso confirmei que estava faltando os alunos. 
**** *suj_040 *gen_0 *lic_M *tpo_ts *ead_ds 
Trabalhava na minha área de formação e estava tendo sérios problemas por stress. Prestei o concurso para 
professor_temporario e passei.Comecei a lecionar e perante as dificuldades decidi fazer esse curso. Ao final 
de um ano e quase no final desse curso, estou muito mais segura e gostando de lecionar. 
**** *suj_041 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_d 
Primeiramente quero dizer que não consegui digitar no campo destinado a minha graduação, que foi 
Bacharelado_em_Ciência_da_Computação.Vamos então à minha trajetória:Sou 
Bacharel_em_Ciência_da_Computação e Especialista em Educação Matemática com Novas 
Tecnologias.Quase no final da minha graduação, percebi que não era aquilo que eu queria, quando já estava 
engajado na área de Educação, ministrando aulas de Matemática, Física e Química.Então mesmo antes de 
terminar a minha graduação já era professor. Colei grau e continuei sendo. Já estou nessa função há sete 
anos praticamente. E apesar de os professores se depararem com situações difíceisatualmente, gosto do que 
faço.Sofri e ainda sofro comentários aqui em minha cidade, por ser Bacharel e estar dando aulas. Então 
estava em busca de uma Licenciatura, chegando até a começar a Licenciatura_em_Matemática. Mas como 
iria demorar para eu terminar e certo dia me deparei com um representante de um polo da unimes_virtual, 
resolvi fazer o pefp, o qual está amparado pela ldb. Graças a Deus deu certo, e estou gostando muito do 
curso. E com certeza o que aprendi nele contribuirá significativamente para o meu sucesso pessoal e 
profissional. 
**** *suj_042 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_dg 
Por não ter feito um curso_a_distância anteriormente achei que seria mais simples e ocuparia menos tempo, 
a principio tive um impacto muito grande quanto ao tempo dedicado ao mesmo, possivelmente estudei mais 
do que em um curso_presencial. As três primeiras matérias consegui fazer mais corretamente dentro da 
disciplina que determinei para mim, estou com dificuldades em fazer o estágio e conciliar o estudo virtual; as 
três matérias que terminei de cursar não consegui fazer a avaliação_a_distância devido as minhas 
dificuldades com o meu trabalho, porém, tenho a certeza que o curso está me qualificando para ser um 
mediador a altura do mercado de ensino. 
**** *suj_043 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_d 
Tive toda a minha educação realizada em escola_pública, o que me trouxe a oportunidade de através do 
enem ter acesso ao nível superior de forma gratuita. Desta forma no ano de 2006 iniciei no Curso de 
Engenharia_Química, tendo encerrado o mesmo dentro do prazo previsto emdezembro de 2010. No ano de 
2011 comecei a lecionar e por meio de amigos que lecionam na mesma escola fiquei sabendo da 
complementação_pedagógica. 
**** *suj_044 *gen_1 *lic_Q *tpo_ts *ead_d 
Sou graduado em Engenharia_química, Mestre em Engenharia_Mecânica e estou terminando meu 
doutorado. Este curso me abrirá portas para outros concursos assim como meu aperfeiçoamento como 
professor_do_nível_superior, já há 15 anos na carreira. 
**** *suj_045 *gen_1 *lic_Q *tpo_ts *ead_ds 



Sou Técnico_em_Açúcar_e_Álcool, trabalho no laboratório de controle de qualidade de uma 
usina_de_açúcar_e_álcool. Devido minha função de preparador de soluções químicas tive a necessidade de 
aprofundamento na área de química para maior segurança e melhor qualidade nos resultados de meus 
serviços. Realizei a graduação_de_Tecnólogo_em_Processos_Químicos, porém a faculdade não tinha as 
disciplinas para habilitação em Licenciatura e os cursos disponíveis na minha região eram inviáveis devido 
logística, horários, duração e investimento. Então, através de uma amiga que estava cursando o pefp fiquei 
interessado, pois poderia conciliar meus horários com as atividades e em um curto período já poderia estar 
aumentando meus ganhos através das aulas que poderia lecionar. 
**** *suj_046 *gen_0 *lic_Q *tpo_ts *ead_ds 
Eu tenho formação de Bacharel_em_Química. Mas quando comecei a lecionar esse ano, procurei o 
Programa_Especial_de_Formação_Pedagógica para complementar meu currículo e para ter contanto com as 
disciplinas que são referentes a docência. 
**** *suj_047 *gen_1 *lic_B *tpo_ti *ead_ds 
Formei_me em fisioterapia por motivos familiares, porém queria mesmo Biologia. Atuei como fisioterapeuta 
em clinicas, hospitais e postos_de_saúde desde a minha formação, em 2007, mas estava extremamente 
insatisfeito. No segundo semestre de 2010 fui convidado a lecionar ciências em uma escola_municipal, foi 
meu primeiro contato com alunos em sala_de_aula, apesar de ter sido monitor na faculdade desde o 
segundo período e ter trabalhado com palestras sobre dsts em escolas. No final do primeiro dia de aula eu 
não tinha dúvidas de que essa era minha profissão, era o que eu queria, independente de salário, condição 
de trabalho me senti extremamente feliz e resolvi cursar Ciências_Biológicas, pois não consegui aulas nos 
primeiros editais de 2011 por não ser habilitado. Como na minha cidade não tinha o curso, tinha que ir todos 
os dias a Belo_Horizonte estudar. Quando somei transporte, mensalidade e outros gastos ficou fora do meu 
orçamento, pois ainda pago o fies de quando estudei fisioterapia. Em junho consegui aulas e quando fui levar 
meus documentos na secretaria_de_educação fiquei sabendo do curso no polo de Divino, do valor das 
mensalidades, do tempo de curso o que enquadrou perfeitamente no meu orçamento. Gosto do curso, 
porém sinto falta de algumas disciplinas como botânica, morfologia e fisiologia vegetal entre outras. Estudo 
muito sobre essas disciplinas que não tive na faculdade de fisioterapia, mas já estou conversando com 
algumas faculdades, quanto a possibilidade de fazer estas disciplinas isoladas. 
**** *suj_048 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_ds 
Sou graduada_em_farmácia pela ufes, 1995, Especializei em Manipulação pela ufrj, 1996, fui proprietária de 
farmácia de Manipulação por 14 anos, vendi tudo para estudar e recomeçar uma nova linha de 
conhecimentos, conclui Especialização em Educação Ambiental jbrj2011, mestrado em Ecologia, 2011, minha 
área é muito nova, poucas oportunidades de atuação por concurso_público e devido a cidade pequena em 
que resido. Gostaria de poder atuar na área que aprendi como estudante é Biotecnologia Ambiental, 
micorrizas, pesquisa, no momento montei um laboratório particular de Propagação vegetativa plantas, anexo 
ao viveiro meu esposo, em banana maçã e ornamentais, orquídeas, bromélias e gengibres, para no futuro 
usar na aclimatação os fungos micorrízicos como aprendi no mestrado. Não sei se haverá possibilidade de 
trabalhar nesta área, assim pretendo me graduar novamente, e fazer vários cursos, gosto mais de aulas 
presenciais e práticas_de_laboratório com plantas e fungos microbiologia e biotecnologia. Impactos 
Ambientais, Ecologia e educção_ambiental. Aplicando sempre o mais apropriado para reverter as alterações 
humanas e viver com qualidade de vida. 
**** *suj_049 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_ds 
Fiquei sabendo do curso através de uma divulgação feita pelo polo na escola na qual lecionei no ano 
passado. Tentei me inscrever para a disciplina de química como meu histórico não foi compatível com 
Química fiz uma segunda opção para Biologia. No início tive dificuldade para compreender a dinâmica do 
curso mas superei no final. 
**** *suj_050 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_ds 
Leciono em uma grande rede de escola, onde fui contratada para ser docente do laboratório, perdendo a 
oportunidade de lecionar em sala_de_aula.Após iniciar a formação, aumentei minha carga-horária com uma 
sala_de_aula além das aulas no laboratório.Muitas instituições exigem a licenciatura, o que faltava em meu 
currículo.Tenho bacharel_em_Biomedicina, pós_graduação em Gestão Ambiental nas Indústrias e em 
Docência do Ensino_Superior. 
**** *suj_051 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_d 
Sou pós_graduada em saúde pública, tem mais de dois anos que formei e não conseguir nada na área de 
enfermagem, fiz vários concursos e nunca passei, pois está muitoconcorrido. Meu cunhado é professor de 
física e matemática ha muito tempo e acabou me incentivando para fazer essa licenciatura, atualmente 



prestei o concurso da educação mas não sei se passei, pois não saiu o gabarito ainda. Se eu for aprovada com 
certeza vou trabalhar com grande satisfação, se não, vou continuar tentando. 
**** *suj_052 *gen_1 *lic_B *tpo_ts *ead_ds 
Na escolha da minha profissão tinha dúvidas entre Agronomia e Matemática. Escolhi e conclui Agronomia. 
Em seguida tomei conhecimento sobre a Resolução_2 e vi a oportunidade de obter a licenciatura. Por que 
não de matemática? Porque meu currículo da graduação foi indeferido para o curso apesar de o estado 
aceitar. Como segunda opção, faço para Biologia, em relação a conteúdos técnicos é o que mais predomina 
no currículo apesar do meu domínio ser maior na matemática. 
**** *suj_053 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_d 
Saudações Sou graduada_em_Biomedicina e pós_graduada em Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos da Saúde. Com isso, sou autorizada a lecionar física, química e biologia. O Estado exige habilitação no 
conteúdo para uma melhor colocação. Daí, optei por biologia pois sou apaixonada pela área da ciência. 
Comecei pefp em biologia, juntamente com outra pós, que é em Inspeção Escolar. 
**** *suj_054 *gen_0 *lic_2 *tpo_ts *ead_dg 
Sou formada em fisioterapia desde 2006 desde esse período atendo no segmento da estética, tive uma 
clinica hoje trabalho junto com minha irmã em uma academia de mulher. Iniciei na docência em 2011 em 
junho e onde pretendo continuar porque quero me preparar para um concurso_público e foi por isso que fiz 
o curso de formação_pedagógica 
**** *suj_055 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_d 
Na verdade sempre tive vontade também de dar aula, mas optei na época em fazer enfermagem, gosto 
sempre de ensinar e ajudar as pessoas sinto_me útil , mas infelizmente não tive a oportunidade de trabalhar 
na área em que formei,pois os empregos que surgiam era sempre em outras cidades , sempre coloquei a 
minha família em primeiro lugar; filhos , marido acho que a família é a bênção de Deus e devemos ficar 
sempre unidos .Lógico que muitas pessoas precisam sair para trabalhar em outras cidades para o sustento da 
família, mas graças a Deus tive este privilégio de não precisar deixar minha família para trabalhar em outra 
cidade.Então surgiu esta ótima oportunidade em fazer a formação_pedagógica, fiquei sabendo através de 
uma amiga que formou comigo na época,aliás ela comentou comigo como fazia todo processo, não perdi 
tempo logo providenciei todos os documentos e enviei para o polo de referência , e graças fui selecionada 
para cursar o curso, ela mesma não fez ,pois passou do prazo da matricula. Ela depois até me perguntou 
como era o curso se realmente era bom , pois ela e outra colegas estavam querendo fazer,eu respondi que 
sim ,pois estava aprendendo muito,não esperava que seria tão bom como está sendo.Já até comecei meus 
estágios está sendo ótimo, como estou estudando todo conteúdo que o curso de formação_pedagógica nos 
passa, estou muito segura, os alunos me fazem perguntas , o professor pede para eu passar os exercícios e 
até explicar o conteúdo , estou me sentido uma professora, estou estudando muito, ou seja estudo o 
conteúdo que o professor passar para ir preparada e ajudar os alunos nas dúvidas que surgem. E também 
tenho que estudar e realizar as atividades do curso, pois se agente não ler o material não conseguimos 
realizar nada , por isso que gostei deste curso , realmente é um curso sério, realmente faz com que agente 
estuda pois para realizar as atividades temos que ler os textos, videoaulas, pesquisar em internet,livros, e o 
interessante é que não é permitido cópias, resumos com as escritas dos textos expostos , e sim você sempre 
deve expor nas atividades o que você realmente aprendeu colocando sempre com as suas palavras . 
Realmente estou muitíssima satisfeita, é um curso sério, organizado,os professores são muito competentes, 
dedicados, sempre quando tenho dúvidas os professores esclarece , a coordenadora Neuza apesar de não 
conhecê_la está sempre muito presente , próxima , nos passa todo apoio necessário. Gostaria de agradecer a 
todos, pois fazem parte desta nova minha conquista profissional. 
**** *suj_056 *gen_1 *lic_B *tpo_ts *ead_d 
Sou filho, neto, sobrinho e primo de professores, então desde pequeno cresci nesse meio. Ao concluir o meu 
ensino médio tive dúvidas sobre que tipo de curso cursar, licenciatura ou bacharelado, acabei optando pelo 
bacharelado, mas sempre sabendo que pretendia ser professor_acadêmico. Ao terminar a graduação, quis 
buscar o conhecimento pedagógico para que no futuro eu tenha um maior embasamento sobre a profissão 
escolhida. 
**** *suj_057 *gen_1 *lic_S *tpo_ts *ead_ds 
Infelizmente estudei em uma instituição de ensino que não ofertava a licenciatura no currículo de 
ciências_sociais e como queria lecionar, precisava desta complementação. 
**** *suj_058 *gen_0 *lic_2 *tpo_ts *ead_ds 
A minha intenção era de fazer Composição, mestrado e dar aulas em uma faculdade.Fiz Composição na 
unirio, mas não pude dar prosseguimento aos estudos, tive que ajudar meu pai na farmácia dele.Ano 



passado fiz um curso de extensão no Corservatório_Musica_Brasileira no Rio_de_Janeiro, e me animei em 
me formar para dar aulas em colégio, e vi que eu teria que ter Licenciatura_em_Musica, tentei presencial 
aqui em friburgo na Candido_Mendes mas a dificuldade era ir para a faculdade e deixar dois filhos em 
casa.Então eu já sabia que na idealis tinha a formação em pedagogo, mas não sabia que tinha em musica, até 
que na propaganda do polo, entrei na Unimes_virtual, e vi que poderia ter uma chance de fazer, então 
procurei logo o polo e me certifiquei que poderia fazer esse curso, e me matriculei.Estou gostando muito, e 
me abriu a visão da pedagogia da musica, mas tive e ainda tenho algumas dificuldades para entender certas 
matérias.Como está sendo ótimo pra mim como profissional, e como pessoa também, eu estou sempre 
divulgando este curso seja para um primo,ou um amigo...Está valendo mesmo a pena fazer esse curso, eu me 
sentia ultrapassada, agora me sinto com 18 anos com um vasto conhecimento para adquirir, me aprofundar 
daqui pra frente. 
**** *suj_059 *gen_0 *lic_Mu *tpo_ti *ead_d 
Já sou professora_de_alemão e fiz bacharelado_em_música me formei em 2006. No ano passado surgiu a 
possibilidade de concorrer a uma vaga de professor_de_música, mas como não tinha licenciatura não pude 
concorrer. Quando vi a possibilidade de fazer o curso, me inscrevi 
**** *suj_060 *gen_0 *lic_F *tpo_ts *ead_ds 
Tenho sólida formação acadêmica, tendo frequentado excelentes escolas com linhas pedagógicas avançadas 
desde o início de minha vida escolar. Fiz graduação, mestrado e doutorado_em_Física, com 
pós_doutoramento em Ciência_dos_Materiais. Pensava fazer concurso para uma Universidade_Federal, mas 
motivos familiares me levaram a mudar de planos e comecei a lecionar no Ensino_Superior em faculdades 
particulares.No ano passado, surgiu uma oportunidade de trabalhar numa instituição de Ensino_Médio com 
uma proposta bastante inovadora, trazendo o interesse em cursar a licenciatura 
**** *suj_061 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_d 
Comecei a lecionar por causa de um amigo, ai tomei gosto por uma coisa que já queria fazer, e quando me 
dei conta já estava em uma sala_de_aula como professor_de_Matemática e informática, e agora quero me 
especializar em matemática para poder ter mais conhecimento para lecionar. 
**** *suj_062 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_d 
Após minha formação_em_Agronomia, fui trabalhar, como concursado, no Ministerio_da_Agricultura, mas 
sempre pensei em lecionar. Quando descobri que poderia fazer uma complementação_pedagógica, logo me 
interessei, foi quando um amigo me indicou a unimes_virtual por já ter feito esse mesmo curso aí, com 
vocês. 
**** *suj_063 *gen_1 *lic_M *tpo_2 *ead_df 
Sou Graduado_em_Engenharia_Agronômica, hoje com especialização em nível de Pós_Graduação lato sensu, 
em mba_Gestão_Ambiental e Desenvolvimento_Sustentável, área na qual atualmente presto consultoria 
autônoma. No início de minha carreira profissional, ministrei aulas das disciplinas de matemática, física, 
desenho técnico e química, na rede_pública e privada na região do Vale do Ribeira e Litoral Sul, conciliando 
com minha profissão de graduação. Ultimamente tenho procurado voltar a conciliar a docência com minhas 
atividades e informado ser necessário Licenciar_me em um dessas disciplinas pelo menos.Meu cunhado 
Ronaldo_Alves_Soares, casado com minha irmã Maria_Cecília_Bianchi_Soares, ambos 
professores_universitários em concílio às atividades de suas graduações, falou_me desse Programa_Especial; 
à época tentei inscrever_me na disciplina de física junto com ele, sem sucesso, ele cursou e concluiu.Dessa 
forma hoje estou aqui; estou muito satisfeito pela oportunidade de enriquecer meus conhecimentos, nas 
matérias pedagógicas, as quais desconhecia e não tinha noção de sua importância contributiva para 
melhorar minha capacidade docente em transmitir conhecimentos.Estou tendo dificuldades da ordem de 
conexão, orientação funcional, principalmente na Matéria de Estágio_Curricular_Supervisionado; a 
Escola_Particular em que atuei fechou, faliu, parece, e, não consigo contato, orientaram_me à procurar na 
Delegacia_de_Ensino em São_Vicente, ainda não pude ver isso. Já obtive as declarações comprovando o 
tempo de aulas nas demais escolas em que atuei, públicas, porém não atinge as 200 horas, mas somente 135 
horas, expus isso ao professor da matéria, já estamos caminhando para o final do curso e ainda não sei o que 
fazer.Dessa forma continuo empenhando_me em meus limites na conclusão deste Curso e despeço_me, 
atenciosamente. 
**** *suj_064 *gen_0 *lic_Q *tpo_ts *ead_d 
Sou formada em Bacharelado_em_Química e Mestre_em_Ciências e Tecnologia_de_Materiais,ministrei 
aulas em faculdade da região,cursos_técnicos e aulas atribuídas no ensino_médio da rede-estadual. 
Entretanto, para poder lecionar para o ensino_médio regularmente, torna_se necessário a 
formação_pedagógica. Então decidi fazer o curso para ampliar meu campo de atuação profissional. 



**** *suj_065 *gen_1 *lic_Q *tpo_ts *ead_d 
Formei em dezembro de 2010 e farmácia e bioquímica, mas comecei a lecionar no último período da 
faculdade. Estou realizando em paralelo a esse curso, uma licenciatura_em_química presencial na minha 
cidade e, estou concluindo o curso de pós_ graduação em metodologias_do_ensino_de_Biologia.Quero 
continuar seguindo a carreira de educador, e quero cada vez mais buscar novos conhecimentos e me 
aperfeiçoar. 
**** *suj_065 *gen_1 *lic_Q *tpo_ts *ead_d 
Formei em dezembro de 2010 e farmácia e bioquímica, mas comecei a lecionar no último período da 
faculdade. Estou realizando em paralelo a esse curso, uma licenciatura_em_química presencial na minha 
cidade e, estou concluindo o curso de pós_graduação em metodologias_do_ensino_de_Biologia.Quero 
continuar seguindo a carreira de educador, e quero cada vez mais buscar novos conhecimentos e me 
aperfeiçoar. 
**** *suj_066 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_dg 
Melhor didaticamente a forma de ministrar palestras , ser professor_estatal 
**** *suj_067 *gen_1 *lic_B *tpo_ts *ead_ds 
Entrei na faculdade de enfermagem pensando em ser enfermeiro e dar aulas,em faculdades, 
escolas_públicas,formei, fiquei parado,e surgiu oportunidade de dar aulas como autorizado, resolvi fazer o 
pefp para ter a habilitação. 
**** *suj_068 *gen_1 *lic_B *tpo_ts *ead_df 
Comecei a lecionar biologia em 2005 a convite de uma amiga que estava com dificuldades em arrumar um 
professor_de_ciências, ele me convidou e nunca mais eu parei de lecionar.Tenho algumas criticas mas os 
alunos são uma coisa superior a essa bobagens.Como minha formação era no curso de nutrição estava sendo 
cobrado a formação em biologia. 
**** *suj_069 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_ds 
Sem enrolação me inscrevi no curso devido a cobrança da minha escola e as constantes brigas nas 
atribuições de aulas em licenciados e não_licenciados. 
**** *suj_070 *gen_0 *lic_S *tpo_ts *ead_d 
Sou bacharel em Ciências_sociais pela puc_sp. Quando iniciei a graduação, em 2006, a faculdade estava 
discutindo sobre a retirada da licenciatura, posteriormente ela foi retirada. Como nunca tive interesse em 
lecionar, embora eu tenha participado das reuniões para que não houvesse a retirada, considerei que essa 
decisão não me afetaria, pois tinha o intuito de trabalhar com pesquisas e estudos. Após concluir o curso não 
consegui atuar na área que desejava, pois há uma tendência de querer contratar sociólogos para atuarem na 
área da assistência_ social ou do meio_ambiente - o que não me interessa. Logo, lecionar seria uma das 
poucas possibilidades que me restaram. Meu ingresso na área educacional se caracteriza mais pela falta de 
opção do que pela opção propriamente dita. Mas hoje sei e reconheço a importância da pratica_docente. 
Não me formei professora, mas me fiz professora. A prática-docente necessita sim da teoria pedagógica, mas 
há outros elementos que são muito importantes.Enfim, hoje gosto muito do que faço e para selar meu 
compromisso com a educação preciso da licenciatura. 
**** *suj_071 *gen_0 *lic_F *tpo_ts *ead_d 
Já sou formada e leciono. Também ministro aulas_a_distância e oriento alunos via moodle, de forma que 
poder realizar o curso a distância para mim é muito fácil, além de conseguir conciliar isso com todo o 
trabalho, pois realizo as atividades nas minhas horas vagas. 
**** *suj_072 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_ds 
Eu sou tecnólogo_em Processamento_de_Dados pela Fatec_rj ,Escolhi ser professor_de_Matematica porque 
além de gostar de Matemática e de Informática eu tenho muita afinidade com o supracitado.Eu já posso dar 
aula no estado como professor não qualificado e esta é uma maneira de me qualificar melhor.A única coisa 
que me deixa triste é que eu trabalho completamente fora da minha área de atuação e q acredito que a 
Matemática pode me ajudar na minha trajetória.Quem me indicou a fazer r_2 foi um ex_aluno e professor 
da Fatec 
**** *suj_073 *gen_0 *lic_M *tpo_ts *ead_ds 
Fiquei informada sobre este curso no polo, pois leciono no fundamental I e tenho interesse em dar 
continuidade na minha área matemática. 
**** *suj_074 *gen_0 *lic_M *tpo_ts *ead_ds 
**** *suj_075 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_ds 
Atuo durante o dia como Engenheira Assistência_Técnica em Motores_Elétricos e Geradores há 25 anos,sou 
professor da rede_estadual há 22 anos atuando como professor_de_física no ensino_médio,no 



período_noturno;também gosto de matemática,portanto estou fazendo esse curso.Sinto prazer em ensinar e 
orientar os alunos,como se diz está no sangue,pois minha mãe foi diretora hoje é nome de escola em 
Mogi_das_cruzes escola_estadual_Dorá_Peretti_de_Oliveira ,meu pai foi supervisor_de_ensino e dirigente 
escolar. 
**** *suj_076 *gen_1 *lic_Q *tpo_ts *ead_ds 
Sou formado Química Bacharelado com Mestrado_em_Química_Analítica e sempre tive vontade de possuir a 
licenciatura_em_química para complementação e contribuição na preparação e execução das aulas. 
**** *suj_077 *gen_1 *lic_Q *tpo_ts *ead_ds 
Complementar minha formação acadêmica e lecionar de forma legal. 
**** *suj_078 *gen_0 *lic_Q *tpo_ts *ead_ds 
como disse sempre gostei de dar aula... minha mãe é professora_de_matematica com dois padrões no 
estado e sempre acompanhava ela na escola... quando fiz o segundo_grau fiz o antigo segundo_grau e o 
magistério fui fazer área de saúde por exigência do meu pai que é bioquímico mas sempre gostei de dar aula, 
trabalhar com pessoas e nunca parei de estudar fiz o curso de nutrição e já fiz três pos_graduação e 
diferentes setores do curso , trabalhei oito anos num hospital onde meu forte era lidar com o sus, mas 
sempre estudando e me mantendo informada. Hoje tenho uma loja de produtos naturais na minha cidade e 
dou aula_de_quimica 
**** *suj_079 *gen_0 *lic_Q *tpo_ts *ead_ds 
Eu já lecionei algum tempo e até iniciei um curso_de_letras na puc_mg. Por não achar interessante a área, 
saí e fui fazer o curso_de_farmácia no qual me formei. Hoje sou farmacêutica, mas como dizem alguns 
colegas, dar_aula vicia, e acabei viciada; acho muito compensador transmitir conhecimento! Assim que me 
formei já comecei atuar na área como farmacêutica, porém estava com parte do meu tempo ocioso no meu 
dia_a_dia. Assim, ano passado consegui dar aulas_de_química em uma escola_estadual aqui em 
minas_gerais, então pensei, porque não fazer uma licenciatura e me capacitar na área. Fiquei sabendo da 
instituição por indicação de uma amiga que soube da faculdade unimes, entrei em contato e iniciei o curso e 
estou gostando muito. É melhor, ainda não formei e já fui convidada, por indicação de um colega com o qual 
trabalhei ano passado,para ser tutora em uma escola aqui em Belo_Horizonte. 
**** *suj_080 *gen_1 *lic_Q *tpo_ts *ead_ds 
Desejo trabalhar em locais nos quais a licenciatura é exigida alguns concursos_públicos na área de educação 
ou em locais que tais cursos são bastante valorizados 
**** *suj_081 *gen_1 *lic_Q *tpo_ts *ead_ds 
1983 engenheiro_químico 1984 professor_de_supletivo 1985 25 anos na indústria 1999 professor 
curso_de_química curso_técnico meio_ambiente 2003 professor_ensino_médio 2005 até hoje 
professor_ensino_fundamental II e ensino_médio 
**** *suj_082 *gen_0 *lic_B *tpo_ti *ead_ds 
Vários membros de minha família são professores, eu mesma trabalhei muitos anos na área de educação e 
gosto muito de estar envolvida na formação de cidadãos. Inicialmente pensei em fazer mestrado, porém 
atualmente não me vejo mais tão interessada na minha área como antes, portanto para não abandonar o 
projeto de docência, optei por tentar a biologia. Espero que essa nova experiência se transforme em tão 
proveitosa quanto os meus contatos anteriores com a área de educação 
 
**** *suj_083 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_d 
**** *suj_084 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_d 
Minha procura pelo curso foi pelo fato de ter sido aprovada em um processo seletivo do 
Centro_Paula_Souza, e o critério principal seria ser licenciado, porém havia terminado uma especialização 
em formação_didático_pedagógica em enfermagem, porém este era apenas especialização e não contou 
pontos, entretanto na mesma época havia sido aprovada no processo seletivo do estado e quando fui 
assumir a vaga, conversei com a secretária da escola e ela informou_me sobre este curso, então procurei 
entrar em contato com o polo mais próximo para saber maiores detalhes e portanto, a secretária 
garantiu_me que receberia o titulo de licenciada_em_biologia, por isso, estou realizando o curso e estou 
aprendendo muitas coisas sobre a docência, a qual não tinha conhecimento. 
**** *suj_085 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_d 
Como sou bacharel e trabalho com pesquisa percebi a importância da formação complementar em 
licenciatura para poder ministrar aulas. Minha trajetória foi dividida em algum tempo com 
vínculo_empregatício, e em outras com bolsas_de_estudo de aperfeiçoamento,mestrado, doutorado e 
pós_doutorado. No final de cada período, as vezes ficava sem bolsa e sem vínculo. Devido a isso, decidi 



voltar e fazer licenciatura para que eu possa ministrar aulas nestes períodos. Creio que a estabilidade aulas 
no Estado é a palavra chave. Embora pretenda dar_aulas emUniversidade_Federal,como gostei do curso 
pretendo também ministrar aulas à noite como complementação 
**** *suj_086 *gen_1 *lic_B *tpo_ts *ead_ds 
Na verdade, já fui professor em cursos_técnicos de minha área de atuação, pois sou Médico_Veterinário. E 
achei incrível a experiência de professor, ministraraulas e todo esse ambiente, atualmente, atuo como 
professor_eventual em escolas_estaduais de São_Paulo, principalmente no período noturno. Obviamente, a 
experiência em colégio_público de ensino_fundamental e médio é diferente ao ensino e postura dos alunos 
de cursos técnicos_profissionalizantes, porém o prazer em ministrar aulas e a motivação podem fazer a 
diferença. Pretendo ser professor_de_Biologia, conciliando meus horários de minha graduação anterior. 
**** *suj_087 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_ds 
Como tive dificuldade de encontrar emprego na minha área no caso Enfermagem, consegui uma 
oportunidade de lecionar Biologia em uma Escola_Publica , gostei de lecionar e resolvi fazer o curso de 
formação_pedagógica 
**** *suj_088 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_d 
Fiz Ciências_Farmacêuticas, atuei no ramo, não me identifiquei com a profissão. Veio a maternidade de três 
filhos, e interrompi completamente o lado profissional. Uma pequena escola_particular pediu minha ajuda 
como professora_de_música era formada pelo Conservatório e, também, como assessora_pedagógica na 
área de Ciências e de Matemática ,ajudar os professores do Infantil e Fundamental_I com fundamentação 
conceitual, correr atrás de cursos_de_capacitação para trazer para os professores etc. acabei atuando como 
pesquisadora de recursos_didáticos.Fiz duas pós_lato_sensu na área de educação. Fui convidada a assumir 
as aulas_de_Ciências por falta de professor que se adequasse à metodologia da Escola. Até que a 
Diretoria_de_Ensino me deu um ultimato eu precisava de Licenciatura para continuar em sala.Tinha 
resistências contra o curso normal de Licenciatura, pois via que se perdia muito tempo; também, a formação 
muito rasa dos candidatos que apareciam na escola para tentar preencher a vaga arrepiava meus cabelos. 
Mas ao me deparar com este formato pefp oito meses eadgostei. Nessa minha jornada dentro da Educação 
20 anos participei de inúmeras oficinas, palestras e conferências de modo que, para mim, o curso está de 
bom tamanho. Além disso, fiz a capacitação do Filosofia para crianças Educação para o Pensar e participei de 
muitas rodadas filosóficas. Então, tudo que tem sido abordado, de certa forma, tenho certo conhecimento. 
Fico pensando nos colegas que nunca tiveram esse tipo de envolvimento, para quem tudo é novo, talvez oito 
meses seja muito pouco. Por outro lado, vejo que há uma preocupação da parte de vocês em que captemos 
o mínimo essencial, para não perder a qualidade, ainda que seja o mínimo. Acho isso louvável. Não tinha 
muita confiança na qualidade de um ead. Mas tenho apreciado tanto a seriedade quanto o retorno por parte 
dos professores, da coordenação do curso, da unimes... Os textos, os vídeos, as aulas, enfim, o curso está 
regado com comprometimento pela educação, e isso é muito bom Neste Brasil onde é culturalmente normal 
empurrar com a barriga, é um alívio depararmo_nos com um trabalho sério, comprometido. 
**** *suj_089 *gen_0 *lic_B *tpo_ts *ead_d 
**** *suj_090 *gen_0 *lic_S *tpo_2 *ead_df 
Cheguei a este curso por extrema necessidade, tendo sido impedida de cursar a licenciatura em minha 
graduação a mesma foi retirada do curso enquanto eu estava com a matrícula trancada. Tenho muitas 
críticas às faculdades_particulares em geral, por princípio a educação deve ser pública, e não uma 
mercadoria e muitas críticas mais quanto ao ensino_a_distância. Fazer este curso apenas confirma minhas 
críticas, observando o quão pobre e precária é esta forma de acessar o conhecimento se é que podemos 
chamar de conhecimento aos conteúdos que aqui circulam. Os textos dos próprios professores tem erros 
ortográficos, de construção, de concordância nominal, verbal e tudo mais. Os vídeos chamados de videoaulas 
são risíveis, mal feitos, péssimos. As falas são lidas, os professores parecem robôs. É deprimente. Deparo-me 
com textos do Wikipédia nas bibliografias um site que desaconselho aos meus alunos do Ensino_Médio, por 
não ser confiável e conter erros crassos!. As abordagens são pobres, com um nível de discussão baixíssimo. 
Os fóruns não ficam atrás. Enfim. É lamentável 
**** *suj_091 *gen_1 *lic_Mu *tpo_ts *ead_ds 
**** *suj_092 *gen_1 *lic_Mu *tpo_2 *ead_d 
Procurei o curso de formação_pedagógica porque a lei brasileira exige o título de licenciado para lecionar 
música e as escolas_técnicas e de ensino_fundamental e médio. Entretanto estou ciente de que o curso não 
acrescentará muito ao que já tive em minha formação_técnica e universitária e à minha experiência como 
musico concertista, pesquisador e professorde_música Leciono música desde 1997 e creio que na música, 
bem como em outras atividades profissionais motoras que demandam certas especificidades, o domínio 



técnico, teórico e a experiência performática são elementos indispensáveis e determinantes para a real 
capacitação e qualificação do professor. Pedagógica e didaticamente o ensino musical também é muito 
específico e diferenciado do que é transmitido no curso. É inadmissível licenciar para o ensino_de_música 
um indivíduo que tenha simplesmente formação_pedagógica, mas não é músico experiente, que nem ao 
menos saiba ler uma partitura ou toque minimamente bem um instrumento musical. Creio que a lei 
regulamentadora das atividades do professor_de_música deva ser refeita de maneira séria para que os 
professores_de_música efetivamente ensinem música 
 
**** *suj_093 *gen_1 *lic_Mu *tpo_ts *ead_d 
Sou graduado em Música fmu_faam e especialista em História_da_Arte pela Universidade_São_Judas.Cursei 
a disciplina História_da_Cultura e da Arte_Africana no pgeha_da_usp como aluno_especial. Atualmente faço 
um curso de extensão na puc_sp em História_da_Filosofia além do curso de formação_pedagógica na 
unimes. Atuo profissionalmente como professor_de_música numa ong em São_Paulo. Pretendo fazer 
mestrado, porém, ainda tenho dúvida quanto objeto de estudo; sei apenas que pretendo fazer a 
abordagem_recorte de algum aspecto da Música ou da História_da_Arte sob a ótica da Filosofia. A razão 
principal pela escolha da formação_pedagógica é apossibilidade de lecionar nas instituições_públicas, porém, 
estas exigem a Licenciatura_em_Música 
**** *suj_094 *gen_1 *lic_F *tpo_ts *ead_d 
como sou graduado_em_física bacharel decidi obter a titulação de licenciatura para aprimorar meus 
conhecimentos e também, atuar na educação_básica fundamental e médio e não somente no 
ensino_superior. 
**** *suj_095 *gen_1 *lic_F *tpo_ts *ead_d 
Sou engenheiro e sempre gostei de ter contato com alunos e lecionofísica em escola_do_estado. Pretendo 
concluir meu mestrado 
**** *suj_096 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_d 
Com meus 17 anos entrei na minha primeira graduação, em um curso de tecnologia,completamente voltado 
para a área corporativa. Uma vez concursado na prefeitura da minha cidade, como inspetor_de_alunos, 
trabalho na escola em que fui aluno, e uma vez no meio de tantos alunos e professores fui influenciado para 
dar_aulas, além de querer ser um docente desde criança. Porém encarar uma licenciatura de mais quatro 
anos seria inviável na minha atual situação. A facilidade que trás a unimes tanto a acessibilidade e 
praticidade das aulas como o tempo da graduação, favoreceu o meu objetivo de me tornar um professor. 
**** *suj_097 *gen_1 *lic_2 *tpo_2 *ead_2 
**** *suj_098 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_d 
**** *suj_099 *gen_0 *lic_M *tpo_ts *ead_d 
**** *suj_100 *gen_1 *lic_M *tpo_ts *ead_d 
Já dou aulas a mais de 20 anos em diversos segmentos , porém sempre existiu a necessidade de 
umaformação_pedagógica .Outro ponto foi o fato de ter como objetivo prestar um concurso_para_professor 
, sendo assim decidi fazer a complementação 
**** *suj_101 *gen_0 *lic_Q *tpo_ts *ead_ds 
Cursei faculdade_de_Letras presencial,ministrei aulas no ensino_fundamental,porém ,sempre gostei de 
farmácia.Ao iniciar meu curso_de_farmacia muitos me perguntavam por que eu não lecionava a 
disciplina_de_quimica,já que há uma grande falta desse professor na rede_publica.Já no segundo ano da 
faculdade comecei a lecionar e gostei muito dessa matéria e procurei o curso_de_licenciatura ,pois com a 
conclusão poderei realizar o concurso e trabalhar nas duas áreas que estou atualmente 
**** *suj_102 *gen_0 *lic_Q *tpo_ti *ead_df 
 
 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE D-  Carta de  alunas do PEFP solicitando a inclusão da palavra 

licenciatura no certificado obtido, ao término do PEFP. 

 

Olá, professora Neuza, tudo bem? 
Somos as alunas A. A.R. e L.D. L. R., concluintes do Programa Especial de 

Formação Pedagógica em Educação Musical. Ao recebermos nosso certificado do 
Programa Especial ficamos extremamente decepcionadas com a redação do nosso 
certificado.  

A Universidade emitiu o certificado contendo vários dados necessários, 
considerando-se a legislação em vigor. Nesse sentido, no certificado consta a 
conclusão do referido Programa Especial e a respectiva habilitação em área própria 
(Educação Musical) em conformidade com o diploma de Bacharel apresentado a 
instituição, assim como o reconhecimento e o registro do curso (em conformidade 
com a legislação em vigor). Essas informações são necessárias e absolutamente 
imprescindíveis para a validade legal do curso. 

Apesar da existência de muitas das informações necessárias, percebemos que 
o mesmo não foi expedido com a nomenclatura atualizada no curso e explicitação do 
grau acadêmico necessário aos concluintes constantes no Cadastro E MEC. 

Dessa forma, objetivando proporcionar melhor compreensão e clareza da 
questão e da solicitação enviada, proporemos algumas reflexões estritamente 
baseadas nos documentos, orientações legais e na legislação específica referente a 
matéria e nas demandas sociais que propiciaram as condições dialógicas existentes 
entre a sociedade/MEC e a sociedade/CNE, incorporando alterações legais ao longo 
da existência do Programa Especial de Formação Docente.  

A primeira citação referente ao Programa Especial se deu no artigo 63 da 
vigente lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96), que é a seguinte: 

 
Os institutos superiores de educação manterão: 

I cursos formadores de profissionais para a educação básica, 
inclusive o curso normal superior, destinado á formação de docentes para a 
educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; 

II programas de formação pedagógica para portadores de educação 
superior que queiram se dedicar á educação básica [...]. 

 

Nesse contexto, o Programa foi citado pela legislação, mas ainda não havia 
sido regulamentado. A regulamentação do Programa Especial se deu mediante a 
Resolução 02/97, a qual foi devidamente citada em nosso certificado, como base 
legal pertinente que deu origem ao Programa.  

Todas as exigências e normas estabelecidas pela Resolução 02/97 foram 
rigorosamente obedecidas, tanto pela instituição como por nós (como alunas 
concluintes do Programa).O eixo central da presente análise encontra-se no artigo 
10 da presente Resolução que cita:“O concluinte do Programa Especial receberá 
certificado e registro equivalente a licenciatura plena” 

A partir da regulamentação, as instituições de Educação Superior criaram seus 
respectivos programas, submetendo-os ao processo de autorização e 
reconhecimento dos programas ao Ministério da Educação. 

Os alunos interessados submeteram seus diplomas a análises das instituições 
que devem avaliar a documentação apresentada pelos alunos, responsabilizando-se 



pela verificação da compatibilidade entre o a trajetória acadêmica do candidato e a 
habilitação pretendida.  

Muitos alunos concluíram com êxito e referido programa. Com a posse de seus 
certificados equivalentes a licenciatura plena, prestaram concursos, objetivando o 
ingresso e a progressão acadêmica e funcional na carreira do magistério.  

A partir daí, os sistemas de ensino começaram a questionar a validade dos 
certificados do Programa Especial. Esse fato pode ser constatado pelo seguinte site: 

http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=programa+especial+licenciatura&s
=jurisprudencia 

 

Você verá uma grande quantidade (páginas e páginas da Internet) contendo 
questionamentos a respeito da validade dos certificados dos Programas Especiais 
para todos os fins (ingresso, atribuição de aulas, progressão na carreira, etc) e 
outros fins... 

Buscando responder aos inúmeros questionamentos da sociedade, e 
cumprindo suas atribuições perante a lei, o Conselho Nacional de Educação emitiu 
vários pareceres a respeito da matéria. Um dos Pareceres homologados nessa 
etapa inicial foi o Parecer do CNE 26/01 , homologado em 28/11/02. Um dos trechos 
importantes do respectivo Parecer é o seguinte: 

 
“A equivalência das credenciais deve ser entendida resgatando o conceito 
de equipolência como a relação entre dois enunciados diferentes que têm o 
mesmo valor de verdade, pois necessariamente, detém mesmo poder de 
provocar efeitos idênticos. No caso, o efeito idêntico é a conquista da 
prerrogativa legal do exercício da docência. Não se pode afirmar que disso 
decorra condição de  igualdade,  na acepção que lhe emprestou Leibniz.  
Para ele,  são ditos  iguais dois termos  que  podem  ser   substituídos  um 
pelo outro,  ceteris  paribus,  sem provocar  mudanças quaisquer no 
contexto. Duas credenciais podem conferir o mesmo poder de gerar direito, 
mas não ter o mesmo poder de provocar efeitos outros. De fato, se a lei 
modificou o patamar mínimo deformação para a docência nos anos finais do 
ensino fundamental, com a extinção dos cursos de curta duração, ela o fez 
justamente por entender que a credencial anterior e a atual têm poder de 
provocar  efeitos diferentes no contexto educacional,  almejando a melhoria 
do desempenho e rendimento da aprendizagem dos alunos. Em nosso 
caso, o caráter emergencial dos programas de complementação   
pedagógica   evidencia   a   ausência   de   igualdade   entre   o   que   se   
pretende permanente  (a  licenciatura,  de graduação plena,  que conduz a 
diploma)   e o que  se pretende temporário,   a   complementação   
pedagógica   que   parte   de   um   diploma   pré-existente   (de bacharelado 
ou denominação específica) e lhe agrega qualidades, certificando-as.Os 
certames de títulos que normalmente acompanham os concursos de 
atribuição de aulas” 

 

Dessa forma, o referido Parecer restringiu a equivalência dos títulos a apenas 

ao exercício profissional ao artigo 10 da Resolução 02/97, deixando que os sistemas 

de ensino livres para estabelecerem critérios diversos para a formação acadêmica e 

de progressão funcional dos seus servidores. Um outro aspecto a ser considerado 

no Parecer acima citado é o seguinte: 

“Um certificado é um documento fornecido por estabelecimento escolar e 
que serve de documento comprobatório do fato relativo ao término de 
estudos de disciplinas ou de um curso. O diploma, por sua vez, é um 
documento oficial fornecido por um estabelecimento escolar, com validade 
nacional que comprova uma graduação ou o término de educação 

http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=programa+especial+licenciatura&s=jurisprudencia
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=programa+especial+licenciatura&s=jurisprudencia


profissional de nível técnico ou educação tecnológica. Um diploma atribui a 
seu portador um poder, um cargo, uma dignidade, um grau. No caso, trata-
se do direito de exercício de profissões regulamentadas por lei. O direito 
advindo dessas credenciais, dos profissionais da educação, há que se 
compatibilizar com o disposto nos artigos 206, VII, e 211, §1º  da 
Constituição Federal, que tornam a qualidade da educação obrigatória 
causa dos sistemas de ensino.” 

 

No trecho acima citado, há dois aspectos a serem observados: 
-a afirmação de que somente um diploma pode conceder um poder, uma 

dignidade, um cargo, um grau. Essa afirmação não encontra sustentação na 
legislação em vigor devido os aspectos a  seguir: 

-em relação ao poder de conceder um cargo, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, em seu artigo 5º determina: 

 
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...)XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 

 

Dessa forma, se a lei de Diretrizes e Bases (lei superior no ordenamento 
jurídico nacional em relação ao Parecer do CNE homologado) reconhece o portador 
do certificado do Programa Especial como profissional da educação habilitado, essa 
afirmação presente no respectivo parecer não se fundamenta devido a sua 
inconstitucionalidade.  

Esse Parecer também negou a atribuição de um grau ao seu concluinte, mas 
essa negação não encontra respaldo legal, já que o Poder Público possui a 
obrigação de prestar informações atualizadas de seus serviços a população. Nesse 
sentido, o inciso XIV do artigo 5º da vigente Constituição da República Federativa do 
Brasil, complementada pela lei 12527 de 18 de novembro de 2011 assegura o 
acesso a informação a o cidadão. Nesse sentido, o Ministério da Educação 
disponibilizou um Portal oficial e específico para que a sociedade consulte a 
nomenclatura dos cursos e programas, seu grau correspondente, assim como a 
regularidade legal das Instituições Credenciadas e cursos autorizados e 
reconhecidos no país. Mediante a consulta do Portal do MEC, constatamos que os 
concluintes do Programa Especial fazem jus ao grau de licenciatura.  

Além dos aspectos acima citados, há várias questões inconstitucionais e 
irregulares transcritas neste Parecer.Nesse contexto, os sistemas de ensino 
continuaram negando a equivalência do artigo 10 da Resolução 02/97 para os mais 
variados fins, demonstrando a desvalorização desse profissional. 

A situação ocupou os tribunais de justiça do nosso país, requerendo uma 
solução para a questão (fato que pode ser verificado no último link citado). 

Gradativamente, por meio de um processo de reflexão e na tentativa de 
responder as demandas sociais referentes a validade dos certificados do Programa 
e a explicitação dos  reais direitos previstos em lei , visando explicitar os direitos 
gerados  aos concluintes do Programa Especial, previstos nas diversas 
interpretações dadas ao artigo 10 a Resolução 02/97, tivemos o Parecer CNE/CP 
31/05, homologado em 02/07/07 . 

Por meio do Parecer 31/05, retornamos a origem do artigo 10 da Resolução 
02/97, estabelecendo a inequívoca e total equivalência do Certificado do Programa 



Especial aos diplomas de licenciatura para todos os fins (acadêmicos, de exercício 
profissional e de progressão funcional). 

Apesar da total clareza e da redação enfática do Parecer do CNE 31/05 e da 
sua respectiva homologação em 02/07/07, assegurando a equivalência dos 
certificados dos Programas Especiais aos diplomas de licenciatura, ainda temos 
casos de professores que recorreram na Justiça e perderam judicialmente devido a 
ausência da compreensão de juízes e desembargadores.  

No atual contexto educacional, apesar da homologação do Parecer 31/05 em 
02/07/07, a equivalência do certificado a licenciatura ainda permanece como objeto 
de discussão de professores e sistemas de ensino. 

 No início 2011, imediatamente anteriormente a entrega dos documentos para 
análise da UNIMES, consultamos o Cadastro do E –MEC para certificarmos a 
regularidade legal do programa.  

Constatamos que a instituição é credenciada para ofertar cursos e programas 
na modalidade a distância e que o curso está devidamente autorizado e reconhecido 
pela Portaria Normativa 40 de 12 de dezembro de 2007.  

Ao consultarmos o Cadastro, obtivemos a informação de que todos os 
Programas Especiais de Formação Docente outorgam ao seu concluinte o grau de 
licenciado. Esse fato pode ser constatado na página do E- MEC consulta referente a 
todos os cursos do Programa Especial autorizados e reconhecidos pelo MEC. Nesse 
sentido, você podem acessar o seguinte link: 

 
http://emec.mec.gov.br/ 

A seguir, escolha a opção Nome do Curso. No campo ao lado, escreva 
Programa Especial. Nesse momento, ficamos atentas a um dado importante: a 
nomenclatura do programa no Portal E-MEC.  

 
A seguir, você verá na página do Ministério da Educação que todos os cursos 

do Programa Especial conferem ao seu concluinte o grau Licenciatura. 
(inclusive o curso Programa Especial ministrado pela UNIMES).  

O link referente ao Programa Especial ministrado pela Universidade 
Metropolitana de Santos é o seguinte: 

http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-

cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/OTUz/9f1aa921d96ca

1df24a34474cc171f61/Mzc2MA==   

Confirmando esse fato, ao abrir do link do Programa Especial oferecido pela 

Universidade Metropolitana de Santos consta o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

http://emec.mec.gov.br/
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/OTUz/9f1aa921d96ca1df24a34474cc171f61/Mzc2MA
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/OTUz/9f1aa921d96ca1df24a34474cc171f61/Mzc2MA
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/OTUz/9f1aa921d96ca1df24a34474cc171f61/Mzc2MA
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  DETALHES DO CURSO - (112662) Licenciatura em PROGRAMA ESPECIAL DE 
FORMAÇÃO DE DOCENTE  

(Código) Grau:   
(112662) Licenciatura em PROGRAMA ESPECIAL DE 

FORMAÇÃO DE DOCENTE  

Modalidade:   Educação a Distância  

Data de início do funcionamento 
do curso:   

17/03/2006  Periodicidade (Integralização)  Semestral (2.0)  

Carga horária mínima:   540 horas  Vagas Totais Anuais:   Não aplica:1000  

Coordenador:   NEUZA MARIA DE SOUZA FEITOZA  
 

 

Note-se que a expressão LICENCIATURA aparece duas vezes neste 
documento: na nomenclatura atualizada do curso e no (código) Grau conferido. 

Iniciamos o curso na expectativa de obter o respectivo certificado e o seu grau 
acadêmico correspondente. Fizemos nossa matrícula, nos dedicamos com afinco em 
todas as atividades propostas e concluímos o curso. Solicitamos a emissão e o 
registro do certificado do Programa Especial.  

Quando o certificado chegou em nossas residências ficamos decepcionadas 
com a redação dos mesmos, pois vimos que a Universidade omitiu a expressão 
licenciatura no mesmo.  

A aluna A. ligou para a Secretaria do Programa Especial e colocou sua 
solicitação. A funcionária informou que o Programa Especial não era um curso 
superior, mas sim um curso de complementação pedagógica, não cabendo a 
expressão licenciatura.  

A funcionária alegou que para emitir um documento com a expressão 
licenciatura, o aluno precisa cumprir uma série de exigências, entre elas: 

- a integralização de no mínimo 1800 horas 
-400 horas de estágio supervisionado 
-200 horas de atividades científico-culturais, entre outras exigências.  
 A partir daí, as alunas A. e L. resolveram fazer uma solicitação por escrito a 

Secretaria do Programa Especial. O Secretário do curso respondeu ao nosso email, 
solicitando que nós entrássemos em contato com você  via email. 

Durante esse período de espera, pesquisamos atentamente a estrutura de 
cursos e programas da educação superior (principalmente o Programa Especial), 
bem como a respectiva legislação que rege a matéria.  

Em nossa pesquisa, descobrimos que o Programa Especial não exige o 
cumprimento da estrutura de um curso de licenciatura, já que seu portador submete 
seu diploma e histórico escolar a análise da instituição, que verificará a relação entre 
o currículo do candidato e a habilitação pretendida. 



Tal postura encontra-se alicerçada no artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional que estabelece o aproveitamento da formação e experiências 
anteriores em instituições de ensino e outras atividades. No nosso caso específico, 
não somos portadoras de um currículo que tenha apenas 160 ou 180 horas na 
habilitação pretendida. Somos bacharéis em área específica da habilitação – fato 
que possibilita que nosso currículo pleno do Bacharelado seje inteiramente 
constituído de disciplinas na área específica da habilitação pretendida. Dessa forma, 
a exigência do currículo pleno constante nas Diretrizes Curriculares de cursos de 
Licenciatura não é procedente.  

Em nossa pesquisa, encontramos a informação de que o Programa Especial 
não representa um curso, mas sim um Programa que conduz a Licenciatura.  

Ao analisarmos diversos documentos e pareceres legais, vemos a clara 
diferenciação existente entre os cursos de licenciatura e o Programa Especial.Nesse 
sentido, o Parecer do CNE 25/2002 homologado em 07/10/02 traz importantes 
esclarecimentos que identificam claramente a diferença entre cursos de licenciatura 
plena e o programa especial. Nesse sentido, afirma: 
 

“O Parecer CNE/CP 04/97 deixa muito claro que esse Parecer nasceu de 
umasolicitação ministerial ao CNE, de modo que este interpretasse o inciso 
II do art. 63 da LDB e elaborasse uma  proposta de resolução referente ao 
programa especial de formação de professores para o 1o. e 2o. graus de 
ensino (sic)  – Esquema I. Tal demanda se deveria à necessidade de ter 
licenciados formados em  regime especial de vez que bacharéis sem 
licenciatura não podem exercer  o magistério. Logo a referência do 
Programa Especial é sempre a da necessidade dos cursos de licenciatura 
para não licenciados.  
Por outro lado, este Parecer, para não criar uma duplicidade formativa 
permanente,entendeu dever distinguir o curso de licenciatura plena 
propriamente dito (que viria a serobjeto dos Pareceres CNE/CP 09, 27 e 
28/2001  e respectivas Resoluções CNE/CP 01 e02/2002) de um 
programa (tal como postula a lei), inspirado ainda no modelo do 
Esquema I. 
Desta interpretação o Conselho Pleno entendeu que estes Programas 
poderiam atender situações emergenciais próprias para o atendimento de 
uma situação conjuntural de falta de professores   à vista das disparidades 
regionais e das diferentes porcentagens de professores formados (ou 
mesmo inexistentes) em determinados componentes curriculares da 
educaçãobásica em muitas regiões do país.”(grifo nosso) 

 

Dessa forma, não há necessidade do aluno cumprir a carga horária dos 
cursosregulares de licenciatura. O concluinte do Programa Especial representa 
um licenciado formado em regime especial, obtendo um certificado de licenciatura, 
devidamente inserido a um contexto predominante onde haja uma falta de 
professores de sua respectiva disciplina. 

Outra diferença existente entre os cursos de licenciatura e a licenciatura obtida 
em programas especiais está no fato de que os cursos de licenciatura são 
regulamentados pelo artigo 62 da vigente Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e o Programa Especial está regulamentado pelo artigo 63 da referida lei. 
Nesse sentido, salientamos que os cursos de licenciatura regidos pelo artigo 62 da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vinculam-se ao Parecer do CNE 
28/2001 CP, homologado em 17/01/02, e das Diretrizes Curriculares para cursos de 
Licenciatura.  

 Já o Programa Especial de Formação Pedagógica representa um programa 
distinto dos cursos de licenciatura. Sua origem encontra-se devidamente 



fundamentada na Resolução 02/97 do Conselho Nacional de Educação e no Parecer 
do Conselho Nacional de Educação CNE /CEB 31/05 homologado em 02/07/07. 

Uma outra diferenciação existente entre os cursos de licenciatura e o Programa 
Especial é a credencial emitida. Os cursos de licenciatura dão direito a um diploma e 
o Programa Especial confere um certificado a seus concluintes.  

No entanto, apesar das diferenças acima citadas existentes nos cursos e 
programas citados e nos  itinerários distinto e formativo em cada  curso de 
licenciatura e  do programa especial, há um ponto de convergência entre os 
mesmos: a licenciatura. Essa convergência foi estabelecida pelo artigo 10 da 
Resolução 02/97 e no Parecer CNE 31/05 – que determina a total equivalência entre 
o curso e o programa citado. 

A partir da homologação do Parecer CNE 31/05, os termos licenciatura e 
programa especial tem sido repetidos continuamente no mesmo contexto, como 
portadores do mesmo significado em todos os documentos do Ministério da 
Educação consultados por nós.  

Uma das evidências dessa relação de complementaridade representa o fato 
dos documentos legais atestarem a legalidade da expressão licenciatura plena nos 
certificados do Programa Especial. Essa legalidade  reside no fato  do Ministério da 
Educação considerar o Programa Especial como Licenciatura Plena. Essa situação 
pode ser constatada em um trecho do Parecer do CNE 31/05 homologado em  
02/07/07, cujo conteúdo é o seguinte: 
 

“Trata-se, assim,  de uma consulta  firmada por  Josué Merlin da Silva,   
residente emNova  Venécia,  no  estado do Espírito Santo,   em  seu próprio 
nome   e  no de  Maria   Ivete Francisco,  Giovana  Morgan,   Flávio   Pereira   
de   Jesus,   Flavio   Strelow  e   Stela   Felisberto Mazarin, todos egressos 
do Programa Especial de Formação Pedagógica (licenciatura 
plena),relativa a uma interpretação da Resolução CNE/CP nº 2/97, que 
dispõe sobre os programas especiais  de  formação pedagógica de 
docentes para as  disciplinas  do currículo do ensino fundamental,  do 
ensino médio e da educação profissional  em nível  médio,  particularmente 
abre   a   possibilidade   de   limitações   na   validade   dos   certificados   
para   fins   de   exercícioprofissional, face ao disposto no art. 10 da referida 
Resolução”.(grifo nosso). 

 

A partir do respectivo Parecer, as expressões Programa Especial e 
Licenciatura somente tem sido utilizadas de forma aditiva, estabelecendo essa 
relação de complementaridade. 

Apesar dessa contínua relação de complementaridade entre os termos 
Programa Especial e Licenciatura, a sociedade e os sistemas de ensino continuam 
questionando a equivalência dos cursos de licenciatura e dos programas especiais.  

Visando responder as inúmeras questões sociais e visando a explicitação dos 
reais direitos da equivalência dos Programas Especiais em relação a licenciatura, o 
Parecer CNE 31/05 responde enfaticamente essa questão e nos coloca: 

 

“A validade dos estudos, diplomas e certificados de formação para o 

exercício da docência na Educação Básica, ao implicar o reconhecimento 

de direitos relativos a habilitação profissional e acesso a cargos ou funções 

públicas, assim como o dever do Poder Público de zelar pela qualidade do 

ensino e pela valorização do magistério, tem sido suscetível a diversas e  



controversas   interpretações   e  pleitos,  de  diferentes   atores   e  nos  

mais  variados   espaços institucionais   atinentes   à  matéria,   

demandando   repetidos   e   progressivos   esforços   deste Conselho no 

sentido de dirimir ambigüidades e eventuais contradições. No mais das 

vezes observa-se nas consultas a oportunidade de   esclarecimentos   e 

definições   complementares  sobre algo que é próprio e importante no 

ordenamento da educação nacional. (...)Entendo que é,   tempestivamente,  

de  interesse nacional  contar  com mais esclarecimentos   e  maior   

uniformidade   interpretativa   sobre   a   validade   de   certificados   e 

diplomas para o exercício do magistério e o acesso a funções e cargos 

públicos docentes, no país. Ainda que isto possa, a seu tempo e por outras 

diligências, implicar a revisão de algum ato normativo e/ou administrativo 

realizado por órgãos de sistemas de ensino estaduais ou municipais, no 

correto e meritório uso das faculdades delegadas.”(grifo nosso). 

 

A citação acima nos coloca uma importante informação: a necessidade  de 
maiores esclarecimentos e maior uniformidade interpretativa sobre a validade de 
certificados e diplomas para o exercício do magistério e o acesso a funções e cargos 
públicos docentes do país.  

Diante da necessidade de maiores esclarecimentos e maior uniformidade 
interpretativa sobre a validade de certificados dos Programas Especiais, 
percebemos que , os termos Licenciatura e Programa Especial passaram a  serem 
utilizados dos documentos , legislação e informações oficiais em sites oficiais do 
Ministério da Educação como sinôminos, estabelecendo  entre si uma relação de 
complementaridade, aditivamente e de forma redundante. Esses fatos podem serem 
constatados na nomenclatura atualizada na denominação do programa na 
Plataforma E MEC , em links já devidamente citados neste documento. 

Um outro fato que atesta essa relação de complementaridade entre os termos 
Programa Especial e Licenciatura encontra-se na Plataforma Freire. Nesse sentido, 
salientamos a entrevista do ex ministro da Educação ( Fernando Haddad) alertando 
para a necessidade do professor cursar a licenciatura. 

O link acessado para visualizar a entrevista do ex Ministro no referido Portal é o 
seguinte: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13829
&Itemid=86 

 

 Na Plataforma Freire, o professor encontrará cursos de formação inicial de 
primeira licenciatura, segunda licenciatura e do programa especial. Ao acessar 
algumas páginas do respectivo site, colocamos o link de uma delas:  

http://freire.mec.gov.br/previsaooferta/relatoriopdf/page/21/offset/15/ 
No link acima citado, podemos constatar a nomenclatura Formação inicial 

Formação Pedagógica Licenciatura.  
Ainda referindo-se ao Plano Nacional de Formação de  Professores, há um 

outro link no Portal da Plataforma Freire que informa os tipos de licenciaturas, as 
quais os professores que não possuem a formação necessária para o magistério 
poderão se inscrever mediante a Plataforma Freire. Trasncreverei fielmente um 
trecho do site oficial da Plataforma Freire do Ministério da Educação:  

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13829&Itemid=86
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13829&Itemid=86
http://freire.mec.gov.br/previsaooferta/relatoriopdf/page/21/offset/15/


CAPES abre inscrições para a formação inicial presencial de 
professores da rede pública de educação básica  
Está aberto mais um período de pré-inscrições para os cursos de 
Licenciatura na modalidade presencial para início no primeiro semestre 
de 2012, em cursos ofertados no âmbito do Plano Nacional de Formação 
dos Professores da Educação Básica – PARFOR Presencial.  
Os cursos ofertados são inteiramente gratuitos e destinam-se 
exclusivamente aos docentes em exercício na rede pública de educação 
básica.  
O período para pré-inscrições, na Plataforma Freire 

(http://freire.mec.gov.br), é de 03/08/2011 a 10/09/2011.  

São ofertados os seguintes tipos de Licenciatura: 

 Primeira Licenciatura – para docentes em exercício na rede pública da 
educação básica que não tenham formação superior;  

 Segunda Licenciatura – para docentes em exercício na rede pública da 
educação básica em área distinta da sua formação inicial;  

 Formação Pedagógica – para docentes graduados não licenciados que se 
encontrem em exercício na rede pública da educação básica. “(grifo 
nosso)” 

A  notícia acima pode ser constatada no seguinte link: 

http://freire.mec.gov.br/index/formacao-inicial 

Diante de nossa pesquisa, tantos fatos e evidências nos documentos legais e 

no Cadastro E MEC constatamos que a licenciatura representa a concessão de uma 

licença. Neste sentido, o CNE /CP 28/01, homologado em 18/01/02 afirma:“A 

licenciatura é uma licença, ou seja, trata-se de uma autorização, uma permissão ou 

concessão dada por uma autoridade pública competente para o exercício de uma 

atividade profissional, em conformidade com a legislação [...]” 

Essa licença confere um grau acadêmico ao seu portador.   
Dessa forma, para que o professor possa habilitar-se e exercer sua profissão, 

ele deve ser necessariamente portador de licenciatura, ou seja, de uma licença (seja 
por meio de cursos ou programas especiais). 

Mediante esse conceito, são portadores de licenciatura: 
- os portadores de cursos de licenciatura em regime regular, devidamente 

regidos pelo Parecer CNE/CP 28/01, fazendo jus ao diploma de licenciatura. 
-os portadores de Certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica, 

licenciados em regime especial, cuja formação parte de um diploma de 
Bacharelado, que é complementado pela formação pedagógica, dando direito a um 
Certificado de Conclusão do Programa Especial de Formação Pedagógica 
(Licenciatura). 

Esse fato pode ser constatado no Portal do MEC, conforme citado acima. 
Apesar da postura coerente do Ministério da Educação e do Conselho Nacional 

de Educação, os sistemas de ensino continuam questionando a legalidade do 
concluinte do certificado do Programa Especial como portador de licenciatura plena 
para todos os fins.  

Diante de tantas evidências, fatos e legislações acima apresentadas, 
constatou-se o Ministério da Educação preocupou-se em estabelecer uma maior 
uniformidade interpretativa, colocando todos os Programas Especiais autorizados 
e reconhecidos em seu portal como programas de licenciatura, estabelecendo para 

http://freire.mec.gov.br/
http://freire.mec.gov.br/index/formacao-inicial


todos a mesma denominação do programa, que é a seguinte: Licenciatura em 
Programa Especial de Formação Docente, atribuindo a seu concluinte o grau de 
licenciado. Essa uniformidade interpretativa na fala do Ministério em seus diversos 
comunicados ( em conformidade com o Parecer 31/05). 

Diante da uniformidade e da coerência dos documentos do Ministério da 
Educação, cabe a Universidade (como instituição de ensino superior credenciada 
para e ministrar cursos a distância reconhecidos pelo Ministério da Educação), 
mediante suas atribuições legais, a expedição de um certificado, que nos atribua a 
licenciatura, conferindo- nos a licença necessária para o exercício da profissão 
docente, para que tenhamos a habilitação correspondente, satisfazendo os preceitos 
constitucionais.  

Dessa forma, a Universidade estará contribuindo para que haja um maior 
esclarecimentoe uniformidade interpretativa, atendendo ás determinações do 
Parecer 31/05. 

Dessa forma, solicitamos que a Universidade emita e registre nossos 
certificados como concluintes do Programa Especial mediante a nomenclatura 
atualizada do Programa constante no Cadastro do E MEC, com o grau constante no 
Cadastro do Portal do MEC: a licenciatura .  

Nesse sentido, salientamos que o inciso VI do artigo 53 da vigente Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96) que afirma: 
 

“No exercício de sua autonomia, são asseguradas as universidades, sem 
prejuízo de outras, as seguintes atribuições:  
I criar, organizar e extinguir, em sua sede,cursos e programas de 
educação superior previstos neste lei, obedecendo ás normas gerais da 
união e,  quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;  
II fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes 
gerais pertinentes; 
III estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, 
produção artística e atividades de extensão; 
IV fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as 
exigências do meio: 
V elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com  
as normas gerais pertinentes; 
VI conferir graus, diplomas e outros títulos (“...)”. (grifo nosso). 

 

Dessa forma, segundo o Cadastro de cursos no sistema E-MEC, os concluintes 
do Programa Especial fazem jus ao grau Licenciatura e de acordo com o artigo 53 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96), a Universidade possui 
a atribuição de conferir graus acadêmicos de seus cursos e programas de 
educação superior previstos na lei.  

Note-se que não estamos solicitando a emissão de um diploma de licenciatura 
em curso regular porque nossa trajetória acadêmica não faz jus a ele e não 
solicitamos nada além dos elementos previstos em lei 

Os objetivos de nossa solicitação a Universidade são os seguintes: 
- a emissão e o registro do certificado de conclusão do Programa Especial de 

Formação Pedagógica (licenciatura ), em conformidade a nomenclatura atualizada 
do programa em conformidade com o Cadastro de Cursos e Programas no sistema 
E MEC e com a legislação que rege a matéria.  

-inclusão do grau acadêmico (Licenciatura) conferido a concluintes do 
Programa Especial de acordo com o cadastro do sistema E –MEC. 



Não compreendemos a resistência da Universidade ao insistir na manutenção 
de uma redação que omita dados presentes no Cadastro EMEC.Nesse sentido, 
colocamos que o artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
determina: 

 

“A educação superior tem por finalidade: 
V- suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 
e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração [...]”. 

 
Dessa forma, realizamos uma pesquisa envolvendo as origens do Programa 

Especial abrangendo seu desenvolvimento das diversas gerações, incorporando as 
alterações da legislação ao longo do tempo em virtude das demandas e 
necessidades do profissional da educação e da sociedade em nosso país.  

Esperamos que com essa solicitação possamos iniciar um processo de diálogo 
que incorpore as alterações da nomenclatura do curso, adequando-as exatamente 
aos dados atualizados do curso constante no Cadastro E –MEC. 

Aproveitamos a oportunidade para registrar nosso sincero agradecimento, 
respeito e apreço a Universidade Metropolitana de Santos em virtude da qualidade 
dos serviços prestados, desde o contato inicial com o polo até a conclusão do curso. 

No aguardo de sua análise e parecer, agradecemos antecipadamente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE E -   Resposta da coordenadora do PEFP. 

A. e   L. 

Em primeiro lugar, fiquei admirada com a pesquisa de vocês. Vocês trabalharam 
bem, mas as interpretações apresentadas estão corretas em alguns pontos, mas em 
outros há enganos. Vou tentar responder por partes: 
 

1.” Apesar da existência de muitas das informações necessárias, percebemos 
que o mesmo não foi expedido com a nomenclatura atualizada no curso e 
explicitação do grau acadêmico necessário aos concluintes constantes no Cadastro 
E MEC.” 

 
R.: A nomenclatura atualizada do curso é Programa Especi8al de formação 
Pedagógica, portanto está atualizada, sim.Quanto à “explicitação do grau acadêmico 
necessário aos concluintes” cabe uma ressalva. O certificado não produz grau 
acadêmico, só o diploma. Vejam no  Parecer CNE/CP 26/2001: 
 

“Os egressos dos programas de complementação pedagógica reclamam 
agora os direitos assegurados no quadro legal que lhes serviu de referência, 
dado que o artigo 10 da Resolução CNE/CP 02/97 afirma que o concluinte 
do programa especial receberá certificado [credencial distinta de diploma] e 
registro profissional equivalente à licenciatura plena.Um certificado é um 
documento fornecido por estabelecimento escolar e que serve de 
documento comprobatório do fato relativo ao término de estudos de 
disciplinas ou de um curso. O diploma, por sua vez, é um documento oficial 
fornecido por um estabelecimento escolar, com validade nacional que 
comprova uma graduação ou o término de educação profissional de nível 
técnico ou educação tecnológica. Um diploma atribui a seu portador um 
poder, um cargo, uma dignidade, um grau. No caso, trata-se do direito de 
exercício de profissões regulamentadas por lei.O direito advindo dessas 
credenciais, dos profissionais da educação, há que se compatibilizar com o 
disposto nos artigos 206, VII, e 211, §1o da Constituição Federal, que 
tornam a qualidade da educação obrigatória causa dos sistemas de 
ensino.”(g.n.) 

 
Notem pelo grifo que o certificado não produz grau, conforme imaginavam, porém 
não diminui a validade e a importância do seu certificado. Neste caso , as diretorias 
de ensino, podem exigir que ao passar num concurso e se apresentarem para 
assumir vocês apresentem: o diploma da graduação e o certificado do PEFP, com 
os respectivos históricos.  
 
Isto porque o certificado de complementação pedagógica está “apoiado” no seu 
curso de graduação que comprova “sólida formação de conteúdo” na disciplina em 
que se habilitam. O certificado complementa a sua graduação com uma formação 
pedagógica que seu curso de origem não ofereceu. 
 

2. “Muitos alunos concluíram com êxito e referido programa. Com a posse de 

seus certificados equivalentes a licenciatura plena, prestaram concursos, 

objetivando o ingresso e a progressão acadêmica e funcional na carreira do 

magistério. A partir daí, os sistemas de ensino começaram a questionar a validade 

dos certificados do Programa Especial. Esse fato pode ser constatado pelo seguinte 

site: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp26_01.pdf


http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=programa+especial+licenciatura
&s=jurisprudencia 
 
R.: Li todos os processos. As situações são diferentes. No caso, na maioria deles o 
impedimento se refere ao edital do concurso. Por exemplo: 
 

“Apela, afirmando que o curso equivalente ao PEL facultado pelo Edital 
do concurso não constitui exigência duvidosa, como entendeu a 
sentença recorrida, e se refere a cursos que legalmente venham a substituir 
o Programa Especial de Licenciatura, não sendo o caso dos cursos 
comprovados pelo recorrido, aceito pelo MM Juízo como substitutivo. 
Acrescenta que nenhum dos certificados apresentados pelo mesmo com a 
inicial está apto a tal substituição; que ao consignar-se no edital do 
concurso a expressão “curso equivalente”, referiu-se ao Esquema I, que 
veio por substituir o PEL, o qual o impetrante também não possui” (g.n.) 

 
Neste caso, vejam que não há dúvida quanto à equivalência do PEL (Programa 
Especial de Licenciatura), mas sim quanto aos certificados de pós-graduação que o 
candidato apresentou no lugar do PEL, como complementação pedagógica à 
formação em informática do candidato. Destaco o trecho: 
 

“O impetrante não freqüentou o curso PEL. (g.n) 

A questão controversa resume-se ao alcance da expressão „curso 
equivalente‟ constante do Edital do concurso. Segundo as informações 
prestadas pela autoridade dita coatora „curso equivalente‟ ao PEL deve ser 
entendido exclusivamente como o Esquema I, curso que foi substituído pelo 
PEL. No entanto não há nada nos autos que esclareça de que se trata o 
Esquema I, nem mesmo o fundamento legal de sua existência. Não pode o 
Edital de concurso público estabelecer critério de sentido duvidoso como 
meio de selecionar o candidato mais apto a ocupar a função oferecida. 
Todos os critérios de seleção devem ser objetivos e claros, consagrando a 
transparência do processo seletivo. Um critério duvidoso como o contido na 
expressão „curso equivalente‟ pode levar a subjetivismos, avaliações 
casuísticas e arbitrárias bem como mitigação do princípio da isonomia, que 
deve sempre prevalecer em disputas coletivas. Desta forma, entendo como 
ilegal o ato da autoridade impetrada que impediu o prosseguimento do 
impetrante no concurso público (fl. 18), dando interpretação restritiva a 
expressão dúbia constante do item 2 do Edital nº 1/2004 - SGA/SE, e 
portanto, consistente em exigência nula para fins de investidura e posse.”  

 
3. “Você verá uma grande quantidade (páginas e páginas da Internet) contendo 

questionamentos a respeito da validade dos certificados dos Programas Especiais 

para todos os fins (ingresso, atribuição de aulas, progressão na carreira, etc.) e 

outros fins...” 

R.: Discordo. Em nenhum dos processos o juiz “questiona a validade dos 

certificados dos Programas Especiais” como vocês entenderam. Os juízes 

questionam, em todos os processos, o edital do concurso que coloca que os 

graduados que tiverem cursos afins à licenciatura poderiam concorrer à vaga. O 

termo vago possibilitou que candidatos que fizeram pós-graduação na área da 

Educação fossem reconhecidos com direito de concorrer à vaga. 

http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=programa+especial+licenciatura&s=jurisprudencia
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=programa+especial+licenciatura&s=jurisprudencia


4. “Dessa forma, o referido Parecer (Parecer do CNE 26/01 , homologado em 

28/11/02) restringiu a equivalência dos títulos a apenas ao exercício profissional ao 

artigo 10 da Resolução 02/97, deixando que os sistemas de ensino livres para 

estabelecerem critérios diversos para a formação acadêmica e de progressão 

funcional dos seus servidores.  

R.: Discordo de vocês. O Parecer citado não restringiu a equivalência. Ele 

estabeleceu a equivalência. Cabe aqui lembrar que equivalente não é igual, como o 

relator bem descreve no Parecer. 

Acrescento: quanto à palavra equivalente: o radicalaequi significa igual. Portanto 
equivalente significa que  “vale igual a” e não é igual a .No dicionário verão: 

 

e.qui.va.len.te 

adj m+f (lat aequivalente) 1 Que tem valor ou preço igual. 2 Igual em força, 

intensidade ou quantidade. 3 Geom Diz-se de superfícies e sólidos, 

respectivamente de áreas e volumes iguais, e diferentes na forma. 4 Quím 

Que tem a mesma capacidade de combinação. Var: eqüipolente. s m+f 1 

Aquilo que tem valor ou preço igual. 2 Geom Superfície de área igual à de 

outra ou sólido de volume igual ao de outro. Var: eqüivalente. 
Fonte: 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=port
ugues-portugues&palavra=equivalente 

 

O meu ponto de vista foi confirmado por vocês neste trecho do Parecer em pauta 

que selecionaram: 

“Em nosso caso, o caráter emergencial dos programas de complementação   
pedagógica   evidencia   a   ausência   de   igualdade   entre   o   que   se   
pretende permanente  (a  licenciatura,  de graduação plena,  que 
conduz a diploma)   e o que  se pretende temporário,   a   
complementação   pedagógica   que   parte   de   um   diploma   pré-
existente   (de bacharelado ou denominação específica) e lhe agrega 
qualidades, certificando-as” (g.n.) 

 

5.” Dessa forma, se a lei de Diretrizes e Bases (lei superior no ordenamento 

jurídico nacional em relação ao Parecer do CNE homologado) reconhece o portador 

do certificado do Programa Especial como profissional da educação habilitado, essa 

afirmação presente no respectivo parecer não se fundamenta devido a sua 

inconstitucionalidade. (sic) 

Esse Parecer também negou a atribuição de um grau ao seu concluinte, mas essa 

negação não encontra respaldo legal” 

R.: Aqui, se não estou enganada, vocês demonstram achar que o certificado não 

tem valor se comparado ao diploma. Eles são diferentes, o diploma tem um peso 

maior por conduzir ao um grau acadêmico, até porque se relaciona a muitas mais 

horas de trabalho que o cerificado. Vocês fizeram um curso de graduação de , 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=equivalente
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=equivalente


provavelmente, quatro anos e obtiveram por este curso um diploma e um grau 

acadêmico. Agora fizeram um curso de oito meses e acham que é igual? Não. 

Por sua “sólida formação” na graduação, comprovada pelo diploma e histórico 

apresentado na solicitação de matrícula vocês foram analisadas e puderam 

complementar estes estudos  cursando as disciplinas pedagógicas. Vejam bem, 

complementaram o quê? A graduação.  

Acredito que, se tivessem feito o PEFP na própria universidade onde fizeram a 

graduação bastaria colocar no verso do diploma a habilitação para o ensino de 

Música. Como não foi isso que ocorreu, nossa Universidade comprova a 

complementação pedagógica em um novo documento: o certificado que vocês têm 

em mãos.  

6. Quanto à ilegalidade que afirmam em: 

“Dessa forma, se a lei de Diretrizes e Bases (lei superior no ordenamento 
jurídico nacional em relação ao Parecer do CNE homologado) reconhece o 
portador do certificado do Programa Especial como profissional da 
educação habilitado, essa afirmação presente no respectivo parecer não se 
fundamenta devido a sua inconstitucionalidade.  
Esse Parecer também negou a atribuição de um grau ao seu concluinte, 
mas essa negação não encontra respaldo legal” 

 

R.: Não posso julgar porque não sou advogada, mas considero um absurdo imaginar 

que o Parecer, homologado é inconstitucional... 

Pesquisando, selecionei alguns pontos que podem esclarecer este ponto: 

Qual a diferença entre diploma e certificado? 

www.unieuro.edu.br/sac_legislacao.asp 

O diploma é concedido aos alunos que concluírem os seguintes tipos de cursos: 
 
§ seqüencial de formação específica, 
§ superior de tecnologia, 
§ bacharelado, 
§ licenciatura, 
§ mestrado e 
§ doutorado. 
 
O certificado é expedido para os egressos dos seguintes tipos de cursos superiores: 
 
§ seqüencial de complementação de estudos, 
§ pós-graduação em níveis de especialização, aperfeiçoamento, atualização e 
outros; e 
§ extensão. 
 
Quanto à validade do certificado transcrevo parte do Parecer CNE/CEB 31/2005 que 

esclarece sobre a validade do certificado do PEFP: 

http://www.unieuro.edu.br/sac_legislacao.asp


“Manifesto-me pela inequívoca e total equivalência, para todos os fins – 
acadêmicos, de exercício profissional e de progressão funcional – dos 
certificados obtidos por diplomados em graduação do nível superior em 
programas especiais de formação para a docência nos anos finais do 
Ensino Fundamental, no Ensino Médio e na Educação Profissional de nível 
médio aos diplomas de licenciatura” 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb031_05.pdf 

 
7.  “Apesar da total clareza e da redação enfática do Parecer do CNE 31/05 e 

da sua respectiva homologação em 02/07/07, assegurando a equivalência dos 

certificados dos Programas Especiais aos diplomas de licenciatura, ainda temos 

casos de professores que recorreram na Justiça e perderam judicialmente 

devido à ausência da compreensão de juízes e desembargadores.”(g.n.) 

R.: Confirmo o trecho sublinhado no sentido da equivalência entre o certificado 
do PEFP e o diploma da licenciatura, ressaltando porém que no caso do PEFP o 
certificado dá equivalência à licenciatura em uma disciplina. 

É importante destacar este ponto da habilitação em uma disciplina, por ex.: 
quem fez o PEFP em Biologia não tem direito a assumir Ciências ou quem fez 
Língua e Literatura Portuguesa não pode assumir Inglês ou Espanhol. 

Agora, quanto ao fato de egressos do PEFP terem recorrido e perderem, 
desconheço esta situação. Por favor, enviem essa informação para mim. 

 
 

8. Em relação às informações no e-MEC: 
 

 
 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb031_05.pdf


 

“Note-se que a expressão LICENCIATURA aparece duas vezes neste documento: 
na nomenclatura atualizada do curso e no (código) Grau conferido” 
 
R.: Cabe esclarecer que em “Licenciatura” entenda-se: equivalente à licenciatura 
plena em uma disciplina: Música, por ex. 
Quanto ao grau, confirmo: o certificado não conduz a grau acadêmico. 

 
9. “vimos que a Universidade omitiu a expressão licenciatura no mesmo” 

R.: Aqui, a secretaria, recebeu instruções da Direção do nosso curso, que 
segue normas  específicas dos órgãos oficiais. Foge da minha alçada. 

 
10. “Dessa forma, não há necessidade do aluno cumprir a carga horária dos 
cursosregulares de licenciatura. O concluinte do Programa Especial representa 
um licenciado formado em regime especial, obtendo um certificado de licenciatura, 
devidamente inserido a um contexto predominante onde haja uma falta de 
professores de sua respectiva disciplina” 

R.: Aqui cabe a seguinte correção: 
 
“Dessa forma, não há necessidade do aluno cumprir a carga horária dos 

cursosregulares de licenciatura. O concluinte do Programa Especial representa 
um licenciado formado em regime especial, obtendo um certificado de licenciatura” 

 
Discordo. Vocês não podem considerar iguais as duas formações ( o curso de 

Licenciatura e a licenciatura em uma disciplina). Seria correto afirmar que:  
“O concluinte do Programa Especial representa um licenciado formado em 

regime especial, obtendo um certificado de licenciatura, em uma disciplina, 
devidamente inserido a um contexto onde haja falta de professores de sua 
respectiva disciplina”. 

 
 



11. “Já o Programa Especial de Formação Pedagógica representa um programa 
distinto dos cursos de licenciatura” 

R.: Concordo. 
 

12. “No entanto, apesar das diferenças acima citadas existentes nos cursos e 
programas citados e nos  itinerários distinto e formativo em cada  curso de 
licenciatura e  do programa especial, há um ponto de convergência entre os 
mesmos: a licenciatura”. 

R.: Como já firmei anteriormente, há distinção no ponto que vocês entendem 
convergente: a licenciatura. Uma coisa é o curso de Licenciatura outra coisa é a 
licenciatura em uma disciplina. Embora se leia na Resolução CNE/CES 2/97:   
“Art. 10 - O concluinte do programa especial receberá certificado e registro 
profissional equivalentes à licenciatura plena.” 
 
O artigo 2º.  diz que: 

“Art. 2º - O programa especial a que se refere o art. 1º é destinado a 
portadoresde diploma de nível superior, em cursos relacionados à 
habilitação pretendida, queofereçam sólida base de conhecimentos na área 
de estudos ligada a essa habilitação. 
Parágrafo único - A instituição que oferecer o programa especial 
seencarregaráde verificar a compatibilidade entre a formação do candidato 
e a disciplina para a qual pretende habilitar-se.(g.n.)” 

 
Vejam que todo o tempo se destaca que a licenciatura refere-se á habilitar-se em 
uma disciplina. 
 
13. Além disso, quando citam o Parecer do CNE 31/05: “todos egressos do 
Programa Especial de Formação Pedagógica (licenciatura plena)”  (entenda-se 
sempre: licenciatura plena em uma disciplina) 
Encontramos no final do citado Parecer:  
 

“Concluo salientando que, se as carências de profissionais habilitados para 
a docência em determinadas etapas, séries ou anos e componentes 
curriculares, em determinada localidade ou região, é o motivo requerido 
para autorizar e reconhecer programas especiais, nos moldes da Resolução 
CNE/CP nº 2/97, os certificados auferidos nestes, para todos os fins, 
acadêmicos, de exercício profissional e de progressão funcional, são 
equivalentes a diploma de licenciatura, sempre com irrestrita validade no 
território nacional.(g.n.) 
 
II – VOTO DA RELATORA 
 
Manifesto-me pela inequívoca e total equivalência, para todos os fins – 
acadêmicos, de exercício profissional e de progressão funcional – dos 
certificados obtidos por diplomados em graduação do nível superior em 
programas especiais de formação para a docência nos anos finais do 
Ensino Fundamental, no Ensino Médio e na Educação Profissional de nível 
médio aos diplomas de licenciatura.” 
 

 
14. Quanto às informações sobre “a formação inicial presencial de professores da 
rede pública de educação básica” em que destaco: 

 Formação Pedagógica – para docentes graduados não licenciados que se 
encontrem em exercício na rede pública da educação básica. “(grifo nosso)” 



R.: Sim, em caso de não haver professores habilitados outros profissionais 
graduados em áreas afins à disciplina poderão ser contratados, em condições 
especiais. Geralmente estas autorizações especiais valem por um ano podendo ser 
prorrogadas por mais um ano. 
 
15. e onde colocam as informações obtidas no MEC: “os portadores de Certificado 
do Programa Especial de Formação Pedagógica, licenciados em regime especial, 
cuja formação parte de um diploma de Bacharelado, que é complementado pela 
formação pedagógica, dando direito a um Certificado de Conclusão do Programa 
Especial de Formação Pedagógica (Licenciatura).” 
 
R.: De novo, onde se lê “Certificado de Conclusão do Programa Especial de 
Formação Pedagógica (Licenciatura).” Entenda-se quer se trata de Certificado 
de Conclusão do Programa Especial de Formação Pedagógica (Licenciatura    
em uma disciplina) 
 
16. Por fim, quando solicitam: “-a inclusão do grau acadêmico (Licenciatura) 
conferido a concluintes do Programa Especial de acordo com o cadastro do sistema 
E –MEC.” 

R.: Reforço a informação anterior: o certificado obtido pelo PEFP não confere 
grau acadêmico ao seu concluinte. 

 
Ufa! Espero ter esclarecido todos os pontos. Quero finalizar tranqüilizando 

vocês quanto ao que considero a dúvida principal de vocês.  
Os certificados obtidos por vocês, com as informações atuais, em que se 

habilitam em Educação Musical (ou Música) são válidos em todo o território 
nacional e equivalentes à licenciatura plena na disciplina Educação Musical 
(ou Música). 

 
Um grande abraço a vocês! 
Profa. Neuza 
Coordenação PEFP 
UNIMES Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

ANEXO A - Transcrição das entrevistas dos alunos do PEFP que já eram 

professores não-licenciados (PNL) 

 

PNL= Professor Não-Licenciado 

 
PNL1_ O  Programa Especial de Formação Pedagógica foi uma oportunidade muito interessante para 
minha carreira, pois iniciei no magistério sem possuir a licenciatura, lecionava por autorização da 
secretaria estadual de educação, uma vez que minha graduação foi na modalidade de bacharelado. 
Essa forma de ingresso na docência conta com algumas restrições, principalmente quanto à 
classificação para designações de vagas. Quando fiquei conhecendo a possibilidade de cursar à 
distância essa formação complementar, por meio da Unimes, logo me interessei, e confesso que o 
curso me surpreendeu positivamente. Minha primeira formação é de bacharel em fisioterapia e 
ingressei na licenciatura de Biologia, pelo programa de formação pedagógica. Hoje, como professora, 
posso reafirmar a ideia de que conhecimento não se perde, portanto é inegável que experiências 
anteriores foram muito importantes durante esta formação, e somadas as vivências só contribuíram 
para enriquecer o cotidiano em sala de aula. Muita coisa mudou na minha forma de encarar o 
processo de aprendizado do aluno, me tornei mais atenta às individualidades, às peculiaridades que 
permeiam as capacidades individuais e que permitem ao aluno aprender de forma diferente e em 
momentos diferentes, isso se traduz em mais paciência e compreensão, que não comungam jamais 
com permissividade e desídia com o conteúdo, mas em maior respeito ao "tempo de cada um".  
Entendi que flexibilizar não é sinônimo de fraqueza, e sim de capacidade de reinventar a realidade, 
construí junto com meus alunos, aulas mais criativas e maneiras mais contextualizadas de avaliação. 
Me tornei mais acessível em trazer para sala de aula temas atualizados, que não fugiam do currículo 
obrigatório, mas que despertavam mais atenção dos alunos. Hoje sou uma profissional mais segura, 
ciente da pedagogia educacional, e confesso, com mais auto-estima perante a comunidade escolar, 
pois minha formação não fica à quem dos demais colegas professores. Fui aprovada no concurso da 
Prefeitura de Contagem, município em que moro, em uma boa colocação (vigésimo terceiro lugar), 
que possui uma remuneração maior do que a rede estadual, e aguardo a nomeação. Espero não ter 
nenhum empecilho burocrático quanto ao certificado do curso, e poder assumir o cargo com 
tranquilidade.  
 
PNL2_Eu percebi o aproveitamento de experiências anteriores da graduação em minhas aulas. Sou 
Bacharel em Música, licenciada em Pedagogia, licenciada em Letras e conclui o Programa Especial 
de Formação Pedagógica em Educação Musical pela UNIMES. Dessa forma, considero que todo 
curso reconhecido que você realiza em uma instituição credenciada agrega conhecimento e provoca 
alterações qualitativas em seu trabalho docente, impulsionando a reflexão dialógica entre os 
elementos teóricos e minha prática pedagógica. Percebi a complementaridade entre o Bacharelado 
em Música e o currículo do Programa Especial de Formação Pedagógica em Educação Musical, 
agregando conhecimentos pedagógico-musicais em prática pedagógica como Professora de 
Educação Infantil (minha atual profissão). Sofri desfavorecimento por não ter cursado a licenciatura 
tradicional, mas os mesmos não foram relevantes devido a minha atual condição de docente na 
Educação Infantil. É importante salientar que em momento anterior ao meu ingresso no Programa 
Especial, eu vi no site do MEC que este Programa oferta o grau Licenciatura. Quando recebi o 
certificado, eu me decepcionei profundamente, pois o mesmo não veio com a expressão 
LICENCIATURA.  Inicialmente, o meu MAIOR interesse em realizar o curso foi a validade do meu 
título como Licenciatura no Processo de Atribuição de Aulas e Remoção na rede onde trabalho. É 
lógico que quando faço um curso e me dedico a ele, considero que pelas minhas qualidades 
meritórias, a dedicação empregada, o investimento financeiro empregado, dentre outros aspectos, 
sou merecedoraepossuo e desejo usufruir  todos os direitos que o respectivo título conferido pode me 
oferecer, o que inclui: ingresso em concursos, melhora de salário, oferta de aulas, validade do título 
para  Atribuição e Remoção de Aulas, progressão nos planos de carreira, dentre todas as outras 
vantagens. Ao receber o certificado e perceber a ausência da expressão licenciatura, eu me 
desesperei, pois sabia que teria problemas.  Entrei em contato com a Universidade e a secretaria do 



curso me encaminhou para a coordenação. Troquei diversos emails com a coordenadora do curso e 
não obtive a alteração na redação do certificado. Nessa etapa, verifiquei na Internet que quase a 
totalidade dos concursos para professores do país exige a licenciatura como pré-requisito, não 
especificando se os órgãos públicos aceitam ou não aceitam o certificado do Programa Especial de 
Formação Pedagógica.   Depois de vários emails com a coordenadora do curso, entrei com o pedido 
de análise junto ao PROCON e obtive um documento, salientando dentre outros aspectos o seguinte: 

“Eventualmente, se algum órgão Estadual, Federal ou Municipal negar vigência ao documento 
ou preterir a reclamante ou qualquer outra aluna em razão dos fatos expostos na reclamação a 
Universidade intervirá em favor destes naquilo que for necessário”. 

Quero registrar aqui, que o meu interesse não foi me opor a Faculdade, pois eu sempre elogiei 
a Unimes, seu profissionalismo, sua metodologia, os professores, a prontidão nas respostas e toda a 
estrutura. Saliento que tal fato colaborou  para agregar qualidade à minha formação profissional geral 
e pedagógico-musical colaborando diretamente para a minha aprovação no Concurso da Prefeitura 
de Suzano, onde obtive o segundo lugar no  referido concurso. Nesse aspecto, acrescento aqui o 
desejo de cursar posteriormente outra licenciatura pela Unimes. Como pode-se perceber,  a minha 
discussão  em relação a Unimes reside única e exclusivamente na redação do certificado. A partir 
daí (do recebimento parecer do Departamento Jurídico da Universidade via PROCON), eu me senti 
um pouco mais segura e apresentei o certificado no órgão em que trabalho. Minha diretora disse que 
iria encaminhar o mesmo a análise das supervisoras. Enviei email para mais de vinte órgãos públicos 
com Concursos de Professores de Música. Expliquei que o Certificado do Programa Especial é 
equivalente a licenciatura plena e perguntei se eles aceitam o mesmo como pré requisito do 
Concurso.  Dentre os mais de 20 órgãos públicos, somente recebi uma resposta favorável: a 
Prefeitura Municipal de Praia Grande. Os outros órgãos públicos ignoraram a minha questão. No 
entanto, esse fator foi considerado irrelevante pois eu não tenho no momento o interesse em sair da 
instituição  e do cargo onde trabalho. Perguntei apenas para verificar a aceitação do certificado. 
Durante essas ocorrências, houve a Abertura das inscrições do Concurso para Professor de Música 
para a Prefeitura Municipal de Suzano. Mais uma vez, enviei um email para o Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura de Suzano e perguntei a respeito da validade do Certificado do 
Programa Especial. A funcionária não soube responder. Prestei o Concurso e fui aprovada em 
Segundo Lugar para o Cargo de Professor de Música com três vagas iniciais disponíveis. Fui 
convocada e entrei com uma solicitação de análise de pré requisito em Concurso Público ( com  
protocolo) para verificar a aceitação do certificado. Apesar de entrar com uma solicitação por escrito 
na Prefeitura de Suzano, eu não recebi a resposta do referido órgão por escrito.  Ao final, recebi uma 
resposta oral favorável a validade do certificado até o presente momento.  Eu não assumi o cargo em 
Suzano por minha opção pessoal.  Paralelamente a isso, no decorrer de todo o ano, eu não obtive a 
resposta se meu título valeria para a prefeitura onde trabalho. No último dia das inscrições do 
Processo de Remoção e Atribuição de Aulas para o ano de 2013, eu recebi a resposta oral favorável 
a validade do título. Como pode-se perceber ainda há muito preconceito e desconhecimento dos 
órgãos públicos e uma legislação confusa  (com antinomias que precisam urgentemente serem 
corrigidas) a respeito da equivalência do certificado do Programa Especial. Nesse aspecto, acredito 
que a presente pesquisa possa colaborar para o desenvolvimento de discussões sobre o tema e 
também para reduzir os preconceitos existentes em relação aos concluintes do Programa Especial. 
Outro aspecto dificultador desse processo de discussão reside no fato dos editais dos concursos 
públicos exigirem a licenciatura baseados no artigo 62 da LBD, ignorando o artigo 63 da referida lei. 
Nesses aspectos, vi que há pareceres do Conselho Nacional de Educação orientando que caso o 
órgão público não aceite a licenciatura como pré-requisito, os concluintes do Programa Especial 
devem pleitear sua inscrição no Concurso (via judicial) em momento anterior em relação às provas do 
Concurso. Essa situação é incômoda ao candidato, pois já ingressará em um órgão público entrando 
com sua inscrição via judicial- fato que por si só já gera um desgaste para o candidato. Essa foi uma 
das minhas razões para pleitear a alteração da redação do certificado, pois certamente a inclusão da 
palavra licenciatura (como estava cadastrado no sistema E MEC) certamente resolveria estes 
conflitos. Como pode-se perceber, o concluinte do Programa Especial de Formação Pedagógica sofre 
contínuos preconceitos em relação ao portador da licenciatura plena regular e muitas vezes, já entra 
na prova do Concurso desgastado com o órgão público no qual pretende ingressar. Concluo 
salientando que, apesar da qualidade do curso e da incorporação do mesmo em minha práxis 
pedagógica, percebo que ainda há muito preconceito em relação à aceitação do mesmo nas 
escolas. Espero que esse relato possa contribuir para a realização da sua pesquisa e pela 
diminuição do preconceito dos órgãos públicos em relação ao Programa Especial. Em minha opinião, 
um curso deve ser avaliado por meio de provas, conhecimentos e contribuição na formação do 
professor, independentemente de sua duração. Acredito que represento uma prova da qualidade 



do Programa Especial, sendo que realizei apenas um concurso para esse cargo e fui aprovada em 
segundo lugar no referido Concurso. Caso haja dúvidas, estou a disposição para maiores 
esclarecimentos.Desde já, agradeço. Um grande abraço.  
 
PNL3_:Meu nome é G.A.T. tenho 33 anos sou professora de química em 2 colégios estaduais em 
Jaguariaiva um colégio é bloco e o outro é anual e depois que comecei a fazer o curso muitas coisas 
mudaram durante minhas aulas pois eu sei o conteúdo de quimica mas tinha dificuldade em trabalhar 
ele com meus alunos, explicava varias vezes a mesma matéria e as vezes sentia que eles não 
entendiam, pois acho que eu não tinha didática nem metodologia para explicar, agora as aulas 
ficaram mais fáceis de ser trabalhadas. Como sou professora PSS na distribuição de aula desse ano 
fiquei em primeira colocação e assim consegui pegar as 40horas aulas, mas para a distribuição de 
2013 resolvi fazer a licenciatura de química de medo de perder a primeira colocação e também 
porque segundo o governo do estado vai sair o concurso no Paraná até o final de novembro assim 
preciso ter a licenciatura em química. Mais estou gostando de fazer o curso aprendi bastante ficando 
mais fácil trabalhar a matéria em sala de aula é a primeira vez na minha vida que faço o curso via 
EAD, mais estou gostando acho que é o ideal para o mundo de hoje pois cada pessoa administra seu 
horário da sua maneira e acaba tendo um maior aproveitamento e não é maçante pois a gente abre o 
computador a hora q esta disposto a fazer a atividade cada aluno faz seu horário eu só senti um 
pouco de dificuldade só no começo mais agora to pegando o ritmo e adorei.  
 
PNL4_: 
Eu concordo em participar da pesquisa dirigida pela professora Neuza Feitosa. Eu pude aproveitar 
muito pouco da minha graduação no tocante à parte pedagógica nas aulas do curso pois na verdade 
eu fiz bacharelado e não havia nada especialmente voltado para o ensino. Porém, com cercar de 
quase 20 anos de experiência no ensino médio, a prática muito me ajudou a compreender vários 
tópicos das disciplinas do curso. Além disso, um dos colégios onde trabalho mantém um programa 
semanal de formação pedagógica há muitos anos e participo deles pelo menos há mais de 10 anos. 
Nesse programa, pude conhecer muitas das teorias da aprendizagem, metodologia, e pedagogia por 
projetos ( o que estamos trabalhando atualmente ). Tenho também tido a oportunidade de trabalhar 
com alunos portadores de necessidades especiais físicas e cognitivas e com distúrbios de 
aprendizagem, o que me permitiu amadurecer bastante na atuação didático-pedagógica. A iniciativa 
de fazer esse curso foi minha pois queria me adequar à legislação além do que imagino poder 
ingressar em instituições públicas ( federais e/ou fundações mantidas por iniciativa privada ) que 
requisitam a licenciatura buscando novos desafios e melhores condições de trabalho e novos 
desafios. A questão não é salarial pois tenho uma boa oferta de aulas e estabilidade em colégios 
particulares que não exigem licenciatura. Agradeço professora pela atenção ao longo do curso.  
 
 
PNL5_:Estou adorando muito o curso, pois sou da teoria de que é impossível o aluno sair da mesma 
maneira como entrou em termos de aprendizagem. O curso dá muita liberdade de aprendizagem, 
assim foi a minha formação em engenharia elétrica, na Universidade Santa Cecilia, mas o mais 
importante, que a escola me ensinou, foi a responsabilidade e a autonomia do aluno, práticas 
indispensáveis para exercer a cidadania. Não são todos os alunos com este perfil. Como professor 
procuro dar uma certa "autonomia" e responsabilidades aos meus alunos em uma visão humanista. E 
fico torcendo pelo sucesso deles. A aprendizagem em parte depende mais do aluno do que do 
professor. Antigamente os professores diziam que, o mais importante é:quando precisar de uma 
informação, saber onde procurar, qual livro, biblioteca,enciclopédias,cadernos, etc. Hoje não se 
aplica, temos a tecnologia da computação e informação mas as informações tem que ser 
averiguadas. cursos de EAD vejo como uma tendência, em função da mudança do perfil dos alunos 
para mais adultos e a falta de professores. Entendo que os cursos de EADs também devem sempre 
se atualizar; tanto em conteúdo como na tecnologia e na metodologia. 
 
PNL6_:Concordo em participar da pesquisa. Durante a minha primeira licenciatura que foi Letras em 
um curso presencial, posso dizer que foram muito poucas aulas que puderam me ajudar durante 
minhas aulas que leciono na escola pública, desde o segundo ano da faculdade comecei a dar aulas 
como professora eventual e em projetos de aula de leitura, porém, acredito que a faculdade nos deixa 
muito distante da realidade de um professor, somos colocados diante dos alunos de um dia para o 
outro totalmente despreparados, devido ao grande número de falta de professor na rede. E pelo que 
converso com outros colegas de profissão que cursaram licenciatura em outras faculdades, a 
situação é a mesma, professores despreparados. Hoje após 7 anos na rede estadual consigo ajudar 



os alunos dentro do contexto escolar,pois cada ano nós ,professores estamos em uma escola 
diferente e com realidades diferentes,sendo que a adaptação demora um tempo para ocorrer.Quando 
cursei meu Bacharelado em farmácia,minha segunda faculdade,vi uma outra realidade,pois tive muita 
dificuldade em acompanhar um curso na área da saúde.Eram lados opostos ,e vi realmente o que era 
ter que correr atrás do prejuízo,porém,nas matérias didáticas não tive dificuldade nenhuma.durante 
essa faculdade continuei lecionando na disciplina de português. Hoje estou concluindo o curso de 
formação especial em Química,comecei fazendo a licenciatura e observei que ainda tinha muito a 
aprender na mesma,o curso de formação especial proporciona apenas o contato com a parte 
pedagógica.mas nesse curto espaço de tempo ,pude utilizar experiências vividas através do AVA em 
contatos com outros colegas que na faculdade presencial não ocorreu.Com os colegas que nunca 
deram aulas acredito que sentem muita dificuldade em alguns exercícios,pois,ao simularmos um 
projeto de aula ,na realidade eles verão que não é nada fácil aplicar o que está no papel,a indisciplina 
dos alunos hoje é uma questão relevante,e nós professores estamos perdidos sem saber ,na maioria 
das vezes como agir.Uma das vantagens principais desse curso R2 é a flexibilidade que temos,eu 
estou cursando pois,preciso ter licenciatura para se efetivar no concurso público,e ainda quero fazer o 
curso de pedagogia ,pois,no magistério municipal hoje esse curso é obrigatório,e com o ensino a 
distancia ,vou cursar esse novo curso,onde consigo ter flexibilidade e com certeza ele atende todos 
os requisitos a que busco. 
 
PNL7_: RFUH - Nunca sofri desfavorecimento por não ter cursado a licenciatura tradicional, talvez 
devido ao  meu contexto específico. Trabalho numa pequena escola privada há mais de 20 anos, 
exercendo variadas funções. Como tenho formação em piano (nos antigos tempos de Conservatório), 
comecei dando aulas de música. Devido à minha formação na área biológica, fui chamada para dar 
assessoria aos professores do Fundamental e, também do Infantil, pois a formação em Matemática e 
em Ciências era muito fraca, já que faziam apenas o Magistério Ensino Médio. Acabei atuando como 
pesquisadora de metodologias de ensino e entrando em contato, através de oficinas e workshops, 
palestras e congressos, com diversos professores de diversas áreas, o que me levou a conhecer as 
diversas teorias pedagógicas (ou de aprendizagem) como de Piaget e Vygotsky, Dewey, Paulo Freire, 
Perrenoud, assim como a teoria das Inteligências Múltiplas, material montessoriano e outros, e as 
diversas discussões sobre avaliação e (in)disciplina na escola. Tudo isso acabava gerando oficinas 
pedagógicas, nas quais, muitas vezes, exercia o papel de professora ou de mediadora. E por fim, 
devido à dificuldade em adequar professor à filosofia/linha de trabalho da escola, acabei entrando em 
sala de aula do Fundamental II. Paralelamente, fiz duas pós-graduações lato-sensu relacionadas à 
Educação. Por isso, para mim, o Programa Especial de Formação Pedagógica complementa  e 
legaliza a minha formação docente que vem se desenvolvendo através de todas essas experiências 
citadas. No meu caso, a licenciatura não trará aumento no salário nem maior oferta de aulas, apenas 
oficializará a situação diante da DE, que disse não mais assinar autorização para lecionar, devendo 
eu providenciar a licenciatura, pois o título de especialista não têm validade no Ensino Fundamental. 
(RFUH) 
 
 
PNL8_: S. O. P. R. sou discente do curso "Programa Especial de Formação Pedagógica" e concordo 
em participar da pesquisa proposta. Com relação ao aproveitamento de experiências anteriores nas 
aulas, percebo que aproveito muita teoria/prática por exemplo em biologia no segundo colegial que 
estuda citologia pode-se utilizar muito os conhecimentos adquiridos na graduação. Já com relação a 
forma de desfavorecimento por não ter cursado a licenciatura tradicional, no meu caso especifico, 
acredito em que há sim um desfavorecimento, pois não somos preparados com disciplinas 
especificas para lecionar, sendo que os profissionais enfermeiros podem lecionar em faculdades e 
universidades se possuírem mestrado, e atualmente no estado de São Paulo para se lecionar nos 
cursos técnicos o COREN (conselho regional de enfermagem) decretou que só poderiam lecionar 
enfermeiros que possuíssem habilitação pedagógica. Entretanto, fiz uma especialização de 
"Formação Didático Pedagógica em Enfermagem" e quando participei do processo seletivo do Centro 
Paula Souza, minha classificação não foi a que esperava. Posteriormente fui informada de que minha 
especialização não servia e que teria que fazer licenciatura. Já no processo seletivo do estado, fui 
contratada como bacharel, porém também fui informada de que poderia estar realizando este curso 
para melhorar minha carreira profissional. Estou convicta que conseguirei concluir meus estudos e 
realizar meu sonho de ser uma profissional docente. 
 
PNL9_: Eu A.A.A.B. concordo em participar da pesquisa: “As Representações Sociais dos alunos do 
Programa Especial de Formação Pedagógica (PEFP): um estudo sobre a formação docente de 



professores que já são professores.” Minha avaliação acerca de minha formação no programa 
especial de formação pedagógica é positiva. Bem, mas qual seria a razão? O inicio de uma prática 
docente sem ter passado antes pelo curso de licenciatura tradicional, obrigou-me necessariamente a 
passar o conteúdo, ou seja, fazer a transposição didática para os alunos, tendo apenas como 
referência minha vivência como aluno, isso por si só já é algo “grave”, pelo menos é assim que eu 
vejo agora. Minha prática, portanto, não passava da reprodução de modelos assimilados por mim 
anteriormente e aplicados aos meus alunos como se estes fossem todos iguais e tivessem que 
responder aos estímulos da mesma forma. Significa dizer que não tive acesso direto aos pensadores 
da educação, portanto, não pude elaborar por mim mesmo a partir do contato com estes pensadores, 
as adaptações necessárias para melhor atender o educando. Ao iniciar o PEFP fui descobrindo que a 
educação deveria ser algo mais prazeroso, criativo, solidário, e que deveríamos como educadores 
despertar algo que já estava no aluno, poderíamos agir como parteiras. Além das questões já 
apontadas, há também a ampliação na oferta de empregos, visto que muitas instituições, como no 
caso dos órgãos públicos, exigem a Licenciatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B - Transcrição das entrevistas feitas com os gestores e supervisores de 

ensino.  

 

GS=  Gestor de unidade escolar e/ou  Supervisor de Ensino. 

N= a pesquisadora 

 

GS1:  gestor escolar entrevistado em 15/2/2012. 
N-Eu gostaria que a gente começasse com o senhor colocando sua trajetória formativa, então... para 
chegar a ser diretor de escola o que o senhor fez e em quanto tempo exerce ou exerceu esta 
atividade de gestão de uma escola? 
Resposta D1: A minha formação é de pedagogo,especializado em educação especial, né? Eh... 
trabalho há vinte e cinco anos como professor em educação especial e há quinze anos atrás eu fui 
chamado a ser (...) ocupar o cargo de diretor de uma instituição, o presidente diretor faleceu e como 
eu fazia parte da instituição e estava, assim, envolvido nos ideais da instituição, então eu fui chamado 
para ser (...) ocupar este cargo. Quanto tempo?  Quinze anos. 
N- Professor, eu tenho interesse em entender como os professores que têm graduação ou são 
tecnólogos estão inseridos nas escolas. alguns estão com autorização especial, outros fizeram o 
curso de R2 , o PEFP...e eu queria saber a sua opinião. No seu entender quais seriam os pontos 
favoráveis ou desfavoráveis ao exercício deste profissional? Como você vê isso? 
Os professores que tinham o antigo normal, né? O magistério, por incrível que pareça,  o trabalho 
dele é mais (eh...) produtivo. Os cursos de Pedagogia não estão dando conta da formação dos profs., 
praticamente a escola está fazendo este trabalho. Nossa escola tinha magistério, então os alunos, 
acompanhávamos o desenvolvimento das alunas, as atividades eram diferentes, o que tinha, não tem 
hoje no curso de pedagogia, então o que tem hoje , então a gente sente que o prof. sai, muitas com a 
formação para a gestão pra supervisão e no fundo ele não tem formação na prática mesmo, ele não 
tem condições. Se a escola não fizer este trabalho formativo, fica muito difícil. Não sei, até percebo 
isso na própria escola da rede estadual, onde os profs. reproduzem aquilo que eles tiveram na 
infância, na hora que eles vão trabalhar na alfabetização, apesar dos cursos que o Estado oferece , 
nós percebemos que ainda ...não é o fato nem de estar dando  Caminho Suave, nada. Se fosse bem 
aplicado seria melhor, às vezes, que muitos cursos que nós temos por aí. Mas a gente percebe que 
os alunos estão saindo das universidades chegando às nossas escolas com uma defasagem muito 
grande. Não sei se é isso que você perguntou, né? 
N- O que você falou é bastante útil.mas em relação aos alunos das séries finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, em que professores especialistas estariam dando aulas, mas a gente 
não encontra, por exemplo, prof. de Química?Prof. de Física? Algumas vezes prof. de Matemática, 
Geografia...e aí graduados ou tecnólogos entram nas escolas em regime de autorização especial pra 
depois formalizar a formação deles na área pedagogia. Qual é... no seu entendimento isso é válido, 
não é...quais seriam as desvantagens e vantagens em utilizar este profissional como professor? 
Atualmente a nossa instituição não passa por este problema. Mas já tivemos, porque por exemplo,  
prof. de Química, de Física...de Física então é muito raro, muito difícil de encontrar. Eh... é difícil a 
gente falar de professor às vezes o prof. tem a formação; às vezes é até mestre, é até doutor, mas 
quando entra na sala de aula é difícil é muito difícil dizer que o professor, infelizmente, né? Porque 
nós teríamos que ter esta segurança. O professor  fez  lá, um mestrado por exemplo, nós teríamos a 
segurança de colocar os alunos nas mãos deste prof. e ficar tranquilo, mas na verdade não acontece 
isso. Mas, no caso da nossa instituição, atualmente, nós não temos este problema. 
N- E o Sr. acha vantagem usar esse profissional engenheiro, biólogo, médico? 
Teríamos ótimos professores. O melhor professor que eu tive, de Matemática, foi um engenheiro. E 
os alunos... foi o ano em que a nossa instituição, inclusive, entrou no... nós fomos o primeiro lugar no 
ENEM! Ele era prof. de Matemática e de Física. Extraordinário! E era engenheiro.  
N- Ele tinha R2? 
Não. Nós pedimos autorização. É muito difícil. Você pega um professor, que a gente acha que é 
qualificado, mas quando chega na sala de aula... porque envolve as questões emocionais, afetivas, 
né? E que isso, a universidade não dá conta.  
N- Obrigada, professor! 
__________________________________________________________________ 
 



 
GS2:  diretora e supervisora de ensino entrevistada em 15/2/2012. 
N- Professora, eu vou começar,pedindo que a senhora faça um apanhado da sua trajetória formativa. 
Quais os cursos que a sra. fez, quanto tempo ficou na Direção, na Supervisão?e depois, a gente 
entra no Programa, propriamente dito. 
 Eu sou M.G., eu estou no magistério (eh...) fez trinta e cinco, agora em fevereiro fiz trinta e seis anos, 
em fevereiro, né? Eu me formei ainda muito jovem e tive a oportunidade de passar por todos os 
cargos do magistério, né? Eu fiquei, logo no início da carreira, na rede privada, trabalhei muito tempo 
na rede privada, mas  por conta da questão da estabilidade, por conta do avanço dentro da carreira, 
eu acabei prestando concurso público e passei pra rede estadual, né? E aí, dentro da rede estadual 
eu fiquei muito pouco tempo como professora mesmo, né? Eu sou graduada em História, tenho o 
magistério, de primeiro (...) magistério das séries  iniciais, depois eu fiz graduação em História, 
trabalhei dois anos apenas como professora de História e logo depois eu fui convidada para ser 
assistente de diretor., né? Num momento em que eu nem pensava, porque era jovem ainda, tava 
cheia de sonhos dentro da sala de aula, mas eu tive uma diretora que me incentivou muito e aí eu 
acabei passando para a parte administrativa, sái da sala para substituir por trinta dias e não voltei 
nunca mais (risos). Aí houve um próximo concurso de Diretor, aí virei diretora de escola e tal (...) 
depois fiquei muito tempo como diretora de escola, aí eu já queria alçar outros voos, outras 
experiências, mas eu ainda era jovem e aí eu fui convidada pela professora Elisabeth Tavares, que 
na época era Dirigente de Ensino, prá supervisão, né? E aí eu fui pra supervisão para ficar, também, 
por um curto espaço de tempo e acabei ficando dez anos na supervisão (risos) A supervisão foi muito 
boa, ela me possibilitou conhecer o sistema todo por dentro, né? Porque quando você está na escola, 
a tua visão é a visão de gestor, das dificuldades do gestor, das dificuldades da escola. Mas quando 
você passa para supervisor, você começa a conhecer o sistema como um todo. Você trabalha com as 
redes, com as diferentes rede, né? E isso amplia a sua percepção como educadora, as dificuldades, 
as ansiedades, os desejos das pessoas, os sonhos que as pessoas têm (...) e aí eu fiquei dez anos 
como supervisora. E lá, como supervisora mesmo eu encontrei com outras colegas, a gente discutia 
muito, estudava sobre Educação, até que surgiu a ideia, porque não tentar a vida acadêmica, né? 
Nós éramos todas muito experientes na parte (eh...) na parte prática e uma formação teórica por 
nossa própria conta, estudando, discutindo, lendo e tal. Aí nós resolvemos fazer algumas disciplinas 
na USP e dentro da USP nós recebemos um convite, por conta de toda essa experiência que nós 
apresentávamos, o conhecimento do cotidiano da escola, da gestão da coordenação (...) aí uma das 
professoras nos convidou para que fôssemos prá PUC , onde ela também lecionava e a gente 
poderíamos fazer (...),  participar do curso de Mestrado, passar por um processo de seleção e aí fazer 
o Mestrado. E aí nós nos empolgamos, foi uma experiência ótima, e lá na PUC nós fizemos alguns 
trabalhos, em outras universidades federais apresentamos trabalho fora, como na UFPE, num 
seminário sobre Paulo Freire. Foi uma contribuição imensa para minha formação, a gente passa a 
ver, a entender... a compreender o papel social da escola... o pensamento desses grandes 
educadores e eu que tinha tido uma formação lá nos anos setenta, com uma formação bastante 
tecnicista, né? Aí, aos poucos a minha visão foi se (...), foi se (...) reconstruindo, né? Foi sendo 
refeita, né? E aí foi(...) acho que foi (...) foi o momento mais tocante de toda a  formação ( ...). Este 
seminário que nós fizemos lá em Pernambuco, né? Participamos no seminário em São Paulo, alguns 
trabalhos no Instituto Paulo Freire. Estivemos em algumas ações que eles desenvolveram, algumas 
palestras, então foi (...) foi muito bom, né? E hoje eu chego aos trinta e seis anos de magistério e 
trago uma bagagem (...) não só uma bagagem teórica, mas uma bagagem prática, né? E a gente 
sabe que não existe prática sem teoria, né? Essa teoria, essa formação teórica , essa leitura, essas 
relações sociais que foram estabelecidas, essa percepção de realidade... Eu tive uma (...) eu tive uma 
orientadora também maravilhosa, que foi a professora Ana Maria Saul, ela foi assistente de Paulo 
Freire, né? Tive professores como Mario Sérgio Cordella... então, fantástico! Eu até me emociono 
quando lembro das aulas. Foi uma bênção, mesmo. 
N- Professora, mas agora vamos pensar no ambiente escolar. A pesquisa que estou desenvolvendo 
tem a ver com o professor graduado ou tecnólogo que trabalha na escola como professor, ou em 
regime em regime especial de autorização ou depois, fazendo um curso de formação pedagógica, 
como o PEFP, conhecido como R2, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que 
a senhora vivenciou dessa prática e desses professores. Como eles se inserem na escola? Eles são 
aceitos? Há dificuldades? Quais são os pontos, aí ...positivos e negativos da inserção desse 
profissional? 
R.: Olha, na realidade, o curso de formação de professores, ele veio legitimar uma prática que já 
existia no passado, né? Eu cheguei na escola, eu cheguei na gestão, no cargo de diretor...eu cheguei 
(eh...) no final dos anos oitenta, no começo dos anos noventa, né? Nesta época nós não tínhamos a 



9394, o que regulamentava a educação no Brasil era a 5692, mas nós tínhamos as mesmas 
dificuldades pra você conseguir professor, principalmente Física, (...) principalmente Matemática, 
principalmente Química,  né? E isso independia de localização da escola, né? Porque você tinha uma 
escola pública, né? De uma periferia, uma grande dificuldade de conseguir um  professor, mas depois 
que eu passei pra Supervisão, que eu vim trabalhar no centro de Santos, que aí nós trabalhávamos 
com a rede privada, eu comecei a perceber que a autorização pra lecionar , principalmente 
Matemática e Física era imensa, né? Essa mesma dificuldade existia nos dois pontos, nos dois 
extremos. E aí, a gente percebeu que a rede privada tinha essa dificuldade, mas tinha o engenheiro, 
aquela pessoa que havia feito as Exatas (...) aí nós vivemos nos anos oitenta aquela grande 
dificuldade de entrada das pessoas no mercado de trabalho...Então você tinha uma demanda muito 
grande de pessoas formadas na engenharia , mas que não conseguia entrar no mercado de 
trabalho,porque não tinha (...). a indústria passava por um momento muito difícil, e essas pessoas 
acabavam migrando pro magistério, né? Eles tinham um conhecimento muito bom de Matemática e o 
currículo trazia uma carga horária muito grande tanto em Matemática como em Física, alguns em 
Química, não é? Mas alguns tinham uma carência muito grande na questão da formação pedagógica, 
até porque essas pessoas vinham de uma formação Exata, então a visão, essa que eles 
frequentaram era ( ...)  a escola em que fizeram a formação era a escola do passado. Foi a escola 
pautada pelos fins, pelos objetivos da 5692. Então, eles tinham muita dificuldade de conviver com 
essa meninada de hoje, com esta postura do jovem, do adolescente  de hoje. O conhecimento 
também, pra entender a questão da educação. Era muito comum, eles achavam que a situação se 
resolvia apenas no ambiente da escola. Eles não entendiam a educação como uma política que, está 
a serviço de uma visão de governo, de uma visão de Estado, né? Então, os debates iam muito nessa 
linha, né? Mas, mesmo  dentro deste aspecto nós tínhamos professores altamente comprometidos, 
professores que tinham vontade de dar certo como professores. Alguns, inclusive, mais tarde 
deixaram de pensar na engenharia, né? Porque, no início, quando eles chegavam na escola, eles 
viam a escola, a sala de aula, como algo temporário. Como eu vou , fico um tempo, depois eu volto 
pro mercado de trabalho. Mas, alguns, depois de algum tempo, eles passavam a se especializar, eles 
passavam a querer ler mais sobre educação e aí nós tivemos alguns ganhos em termos de 
possibilidade de estudos, com o chamado HTPC, a hora de trabalho pedagógico. Então a gente 
sentia muita dificuldade em alguns e aí a gente utilizava esse espaço do HTPC pra ler, pra estudar, 
pra encaminhar na formação dessas pessoas. É (...) eu gosto muito de educação, né? Eu acho que 
educação é alguma coisa que encanta, então muitas dessas pessoas acabava se encantando 
também e ficavam, né? E vestiam a camisa e acabavam ficando, né? Então eles iam realmente 
passavam a ter uma formação em serviço. Na medida em que a gente convivia, na medida em que os 
problemas surgiam, na medida em que as reuniões estavam sendo feitas , que esses espaços de 
estudo iam acontecendo e tal isso ia acontecendo, mas com a 9394 e com a possibilidade que ela 
traz, com o espírito que a lei traz, né? De diversidade, de ampliar possibilidade, né? Uma lei bastante 
flexível, não só para o aluno, mas também na questão de formação do professor que possibilita, 
incentiva essa coisa da formação continuada, veio logo em seguida, a chamada Resolução 2, né? 
Que é a legislação que legitima e que fundamenta essa formação de professores. E aí, eu considero 
como um ganho, como um avanço, porque aquelas pessoas que foram pra escola e que ficaram , que 
mais tarde, mesmo com uma melhora do campo de trabalho na engenharia, na indústria, acabaram 
ficando...essas pessoas passaram a se dedicar e aí essas pessoas puderam legitimar a sua 
formação, a sua prática, através da formação de professores, né? Eu vejo como um avanço muito 
grande, né? Eu vejo como um avanço mesmo, dentro de um processo democrático, né? Essa 
possibilidade, dessas pessoas que passaram para educação puderem melhorar, conhecer, melhorar 
sua prática pedagógica, adquirir um conhecimento teórico, né? Principalmente agora, com as 
políticas educacionais e entender esse momento que a gente vive, né?  Porque sem você conhecer a 
História da Educação, sem você conhecer as políticas, você não consegue entender o momento que 
a gente vive, né? Até eu falo, precisamos reconhecer que avançamos, né? Temos uma qualidade 
social, precisamos avançar na qualidade quanto à aprendizagem. O que fazer para nosso aluno 
aprender, né? Reconhecer que existe uma qualidade social e que essas pessoas vistam a camisa. E 
a gente percebe que há esse interesse. Então quem vem pro curso de formação é realmente porque 
trouxe a educação pra sua vida, né? (risos) 
N- E no âmbito da escola e da escolha de classes e tudo...esse professor é visto como um professor 
inteiro, integrado ou ainda há dificuldade pra inserção deste profissional, na rede pública, 
principalmente? 
R.: Não, não existe mais nenhum preconceito, nenhuma visão..., né? Até porque a gente tem uma 
carência tão grande de professores... e essas pessoas quando chegam e vêm pra salvar elas são 
muito bem aceitas.Não existe nenhum tipo de preconceito, não existe nenhum tipo de... alguém que 



não faz parte daquele ambiente. Não,  não existe não, eles são muito bem aceitos . E eu percebo que 
alguns, isso quase a maioria, tenho experiências muito boas com pessoas que vieram do curso de 
formação, né? São pessoas que durante algum tempo trabalharam na indústria, tiveram uma vivência 
profissional fora do ambiente público, então eles têm uma outra visão. Eles têm  uma outra colocação 
em relação com o trabalho, com a questão do aluno. Acho muito saudável. Até porque educar não é 
só a questão do conteúdo, é a postura diante da vida, principalmente no EM, com adolescentes, às 
vezes o prof. na sala tem a possibilidade de passar essa experiência , essa referência e esse jovem, 
esse adolescente precisa muito disso, né? Eu considero isso bastante positivo. Tive professores, 
tanto antes da formação, da chamada Resolução 2, eu trabalhei um tempo na Praia Grande, e lá era 
muito difícil professor, e eu tive muito professor chamado professor não-habilitado, professor que 
tinha um curso superior, né? Tive advogados, engenheiros, tive muita gente, né? Era um trabalho que 
era uma capacitação em serviço, mesmo. Porque era difícil, né? (risos) E  aí com a Resolução 2, em 
97 chegaram aí essas pessoas todas foram em busca de melhorar, essas pessoas  estavam 
comprometidas com o que professor. Ela traz um conteúdo grande da Matemática, Física, a carga 
horária dele num curso de engenharia, em matemática é muito intensa dá a ele um embasamento 
muito bom e na sala de aula dá uma dinâmica junto com seu aluno. Gostaria de dizer que é muito 
positiva a formação do professore, é um ganho da 9394. Essa flexibilidade, essa possibilidade de 
trazer para dentro da Educação alguém com diferentes olhares, só contribui...Tem que abrir,  olhar o 
mundo através disto. Posso falar sobre as aulas? 
Atualmente com as aulas de POEB tenho percebido que conhecem muito o conteúdo, amas a visão 
de educação, como ela acontece? A educação como forma de hierarquizar as classes sociais, 
quando começam a estudar as políticas levam um susto! (...) Possibilidade de essas pessoas 
passarem isso para nossos jovens na sala de aula, isso é cidadania. Também está contribuindo para 
cidadania na sala de aula. 
N- Obrigada, professora! 
 
DS3:  diretora e supervisora de ensino entrevistada em 07/3/2012  
N- Em primeiro lugar, professora, queria saber sobre sua trajetória formativa, como se tornou 
coordenados, supervisora, dirigente de alguma escola. 
 
R- Eu ingressei em 1978 na Prefeitura de São Paulo, o cargo se chamava PEB2, eu acho, e lá fiquei 
até 1986. Aí quando nasceu minha quarta filha, prestei concurso no Estado, ingressei e exonerei na 
Prefeitura.Eu já morava em Santos, estava muito difícil viajar todos os dias. Prestei concurso, eu 
ingressei em Cubatão, como professora também e ali permaneci até 1993. Aí fui trabalhar designada, 
né? Não era cargo efetivo.Designada como professora e coordenadora de Santos, numa escola na 
Caneleira, ao lado do Engenho dos Erasmos, chamada Gracinda Maria Ferreira. Lá eu era 
coordenadora e professora, ao mesmo tempo. Neste período atuava também como professora e logo 
também como coordenadora na escola particular. 
Aí as coisas foram acontecendo naturalmente.Eu prestei concurso para diretor em 98. Em 98 
ingressei na direção de uma escola na Praia Grande. Permaneci lá até 2003, prestei concurso para 
supervisão e aposentei na supervisão, com sete anos de serviço. 
Na escola particular continuei na minha trajetória como coordenadora e ingressei como professora na 
universidade. Enquanto eu ia avançando profissionalmente ia me formando academicamente. 
Minha formação inicial foi em Letras, formada pela PUC São Paulo, depois fiz Pedagogia na 
UNISANTOS. Fiz o mestrado na Educação, desculpe, na Escola de Comunicação e Artes na USP, na 
ECA e depois eu fiz o doutorado em Educação na PUC em São Paulo. E estou  aqui agora (risos) 
trabalhando no ensino a distância que é uma coisa que me fascina, me atrai muito...eu gosto muito. 
 
N- E a senhora é muito admirada, também, saiba disso! Professora, e em relação       aos professores 
formados por meio do Programa Especial de Formação Pedagógica? Eu tenho interesse em saber 
sobre sua experiência com professores formados por este curso. 
 
R- Olha, minha experiência foi muito positiva, na verdade, eu tive experiência com um professor só, 
que era engenheiro e dava aula de Física na escola onde eu era diretora. Ele era muito animado, 
muito compromissado com o trabalho, muito atencioso, uma pessoa muito especial que teve uma 
história de vida muito trágica, muito dura, mas que não esmoreceu, continuou. Não deixou os alunos, 
continuou trabalhando como um profissional muito íntegro. E eu tenho um ponto de vista muito 
partícula, não sei...a respeito desta formação.Eu tenho a impressão de que os cursos de Pedagogia, 
os cursos que envolvem a educação já estão um pouco defasados, né? Porque eles se distanciam da 
realidade. Parece que a teoria não se atrela à prática. 



Eu acho que as coisas estão muito distantes. Não sei se é porque... quando você vai formar o 
professor você não vai ao encontro das necessidades deles. Você fica ali, no seu universo paralelo, 
ali divagando e eles ficam ansiosos por obter uma coisa que eles não vão obter nunca, pois na 
verdade, a formação começa na prática. E é difícil porque os estágios são tão comprometidos... 
Então, eu acho que o pessoal que vem de fora da Educação acaba trazendo muito mais atrativos 
para os alunos do que o pessoal formado na Educação. Eles têm uma experiência profissional 
diferente, no mundo, estão participando do mundo como o mundo é... e o pedagogo, o professor não 
sai da escola. Fica só naquele mundo pequenininho, no seu mundinho e tudo que ele sabe, que ele 
estudou, que ouviu falar, que foi fazer um estudo do meio (... ) uma coisinha muito pequena! 
E o profissional, não. O outro profissional, não.Ele esteve em contato com a realidade. Então, neste 
sentido, a experiência desses alunos tendo aulas com estes profissionais é muito grande. Eu acho 
que agrega muito valor às aulas, esta experiência desses profissionais. 
A senhora encontra algum ponto negativo nesta alternativa de formação de professores? 
Sinceramente, não. Eu sei que minha opinião está na contramão do corporativismo. Acho que não. É 
um acréscimo. Fui fazer meu mestrado fora da Educação, no Jornalismo, na ECA. Gostei muito. Um 
ambiente diferenciado, nada a ver com o que encontramos nas escolas. Forma jornalista, um cara 
dinâmico, atrás do prejuízo.O jornal sai todos os dias...todos os dias, né? Eu queria ver como 
funciona isso. Eu fiquei encantada. Tá certo  que eles são muito reprimidos, a coisa acontece debaixo 
de um autoritarismo muito violento, né? Não sei.  
Não é que eu seja favorável a qualquer tipo de autoritarismo, não é isso. Porque o jornalista é um 
cara muito esclarecido que tem uma certa autonomia para trabalhar, mas eu vejo que estes 
profissionais que vêm de fora, eles têm essa corrida que os educadores, muitas vezes, infelizmente, 
não têm. Pela própria formação e necessidades de trabalhar dele. Lida com criança e criança não 
sabe cobrar, o adolescente é muito recriminado, não se consegue nada com ele...tem sempre uma 
desculpa, então a cois não avança, né? Infelizmente, né? (pausa) 
N- Obrigada, professora. Muito obrigada, mesmo! 

 

 
GS4:   supervisora de ensino entrevistada em 21/8/2012 
Em primeiro lugar, obrigada, professora! São apenas duas perguntas. A primeira diz respeito à sua 
trajetória formativa, como você chegou à direção, coordenação, supervisão, enfim, sua trajetória  
nesta formação. 
 Minha formação inicial é em Arte, na realidade minha formação inicial é em Desenho e 
Plásticas porque na época não existia a disciplina Arte. Existia Desenho e não existia Plástica 
também, nos currículos das escolas. Quando eu terminei desenho e Plástica fiquei sabendo que meu 
cursa era obsoleto (risos). Tive que fazer a chamada Educação Artística... fiz uma segunda 
graduação complementando. Lecionei durante muito tempo a Educação Artística. Em 2000, eu já 
tinha interesse anterior em fazer Pedagogia como complementação, mas trabalhar como 
Administração Escolar. Mas parece que, na época que eu pretendia esses cursos de 
complementação eles foram invalidados. 
 Quando em 2000... em 1999, na realidade... Em 1999uma amiga me informou que estava 
iniciando e nós nos matriculamos. Eu cursei Pedagogia para Arte. Aí adequei Pedagogia em um ano 
e meio e a cinco anos atrás eu tive oportunidade, através da Secretaria de Educação de cursar 
Mestrado. Mestrado com bolsa. E agora estou pensando em doutorado (risos). 
 Ótimo! 
 È muito boa esta trajetória, principalmente quando você inicia na pesquisa... Aí, tudo que 
você vê já fica construindo uma problematização para poder... Atualmente desenvolvo uma pesquisa, 
aliás,  uma pesquisa histórica, como a minha linha é muito mais a questão da prática pedagógica... eu 
acabo direcionando....mas, estou encantada com os fatos históricos que tenho descoberto na 
Secretaria de Educação da cidade de São Vicente, que não foi explorado, não entendo como. 
 Ótimo!Então aguardemos seu trabalho. E na supervisão de ensino? 
 Na verdade eu nunca fui diretora nem coordenadora, nem vou dizer porque, por questões de 
ética. Pelo concurso, como a Secretaria de Educação não limita a participação em concurso de quem 
já está na carreira ... eu consegui uma excelente classificação em São Vicente, mas tive dificuldade 
em relação à administração porque não tinha experiência, mas nada que leitura e enfrentar a 
dificuldade que eu não tenha superado. Justamente neste concurso os primeiros aprovados foram 
professores porque o foco era a prática. Eles não estavam interessados no conhecimento 
administrativo, mas com aquele candidato que dominava a prática pedagógica diante das teorias  
atuais, como ele transpunha a teoria na prática, como ele levava  numa sala de aula o discurso... 



 Até na proposta atual, até na legislação, porque eles querem o supervisor... Nós também 
cuidamos da parte administrativa. Isso que não é muito bom! Ficamos digitando nome de candidatos, 
antigos  inspetores de alunos, secretários, fazemos inscrição de professores... coisas que o 
funcionário público devia fazer. 
 Professora, a segunda questão diz respeito ao Programa Especial de Formação Pedagógica. 
Esses professores, ao começarem o trabalho nas escolas, muitos deles não têm formação 
pedagógica. Eles entram nas escolas porque não há professores nas disciplinas em que eles atuam, 
eles começam na sala de aula e depois é que vão fazer a formação pedagógica. 
 Tenho muitos casos desses... 
 Como esse professor se insere no sistema educacional? Ele é um professor diferente, pela 
formação... 
 Por incrível que pareça, o que eu percebo é que não é a formação específica inicial em 
Licenciatura que confere competência didática, mas parece que ele... se o professor investe, ele 
pesquisa recursos, meios, faz diferença. E mesmo nos licenciados... há muitas dificuldades, não 
consigo perceber diferença em dominar uma classe, como falei, para trabalhar com recursos, para 
entendimento do que é uma metodologia, na sequência didática. Eles têm muita dificuldade ...tanto é 
que esse trabalho nós temos desenvolvido, nós, os supervisores também... em reuniões 
pedagógicas. 
 Interessante... 
 Na Diretoria de Ensino de São Vicente  esse professor que vem do Programa, eles entram na 
carreira no mesmo nível dos professores licenciados. 
 Não há diferenças? 
 Não. Ele é licenciado. 
 Parece que em algumas prefeituras há diferenças, que no plano de carreira há 
diferenciação... 
 No Estado, não. Não há diferença alguma. Eu tenho vários históricos que constam no 
certificado esta formação, geralmente é Matemática... Eles estão no meio dos aprovados o último 
concurso... Para finalizar o concurso o professor tem que fazer uma prova, com bolsa, um curso 
preparatório. Se ele for aprovado neste concurso lhe é atribuído cargo. Principalmente em Arte, 
Química, Matemática e Geografia. 
 Eram muitos candidatos?  
 Sim, tem. Eles sempre passam. Então, esses professores são muito bem vindos, eles podem 
prestar o concurso, não tem nenhuma distinção. 
 Você teve algum contato, acompanhou o trabalho de algum desses professores nas escolas 
onde  trabalhou? 
 Teve vários de Administração de Empresas, engenheiros... e tinha, inclusive, na escola de 
ensino médio integral, que é um dos projetos mais recentes da Secretaria de Educação. Teve um que 
fez Geologia, depois Geografia e agora ele passou da sala de aula para a supervisão.  
 Parece que o perfil do professor formado pela Licenciatura e pelo Programa Especial não tem 
diferença? 
 Nenhuma. Na rede estadual não. Em relação à competência para lecionar eu não percebo 
diferença. Se houver dificuldade é a mesma. Pode ser a distância, pode ser presencial. Quando sai 
da faculdade ele precisa realmente construir esse conhecimento, na prática. O Estágio não oferece 
isso. Essa é uma discussão atual, de que os cursos envolvem mais a teoria que a prática e por não 
ter, os alunos saem sem preparo em relação ao trabalho inicial. Por isso temos um movimento, um 
esforço para essa formação inicial... É enriquecedor  para quem forma. Você forma e se in forma. 
Quanto mais participa...  mais rica essa relação. 
 A escola oferece para o professor essa oportunidade, até da reflexão sem vigilância 
propriamente dita, para que ele perceba a importância deste investimento. Eu chamava a 
coordenadora... muito difícil...Hoje nós entramos na sala de aula para discutir com  o professor. 
Analisar quais são os motivos dele, se realmente os caminhos que está sendo seguido não melhorou 
um pouco... a prática que ele não tem, o que se formou recentemente. E não apenas do professor 
que se formou recentemente, não... (risos) 
 Tá certo! Obrigada, professora! 
 
 

 
 
 
 



ANEXO C -  relatório detalhado dos resultados obtidos pelo software ALCESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo D - gráficos do ALCESTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


