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Resumo 
 

 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica vivenciou de 

2003 a 2016 a maior expansão de sua história. Além disso, a Rede passou por uma 

reforma em 2008, quando foram instituídos os Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia (IFs). Os IFs oferecem educação superior, básica e profissional, 

contribuindo assim com os esforços do Ministério da Educação (MEC) para a expansão 

e democratização do acesso à educação superior no Brasil, principalmente no que tange 

as licenciaturas, pois fica garantido um percentual mínimo de 20% em cursos desse grau 

acadêmico. Em 2012, dentro desse período de expansão, foi criado o Campus São José 

dos Campos do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), que até 2015 oferecia na 

modalidade subsequente e concomitante ao ensino médio os cursos técnicos de 

Automação Industrial, Eletrotécnica e Mecânica. E que, a partir de 2016, passou a 

oferecer os cursos de Licenciatura em Química e Matemática (IFSP-SJC, 2016). 

Partindo do contexto apresentado acima, este trabalho discutiu a implantação dos cursos 

de licenciatura no campus, utilizando documentos institucionais e questionários para 

apresentar os principais obstáculos encontrados no primeiro ano dos cursos. Os 

obstáculos encontrados podem ser divididos em fatores internos e externos, cabendo 

destaque nos fatores internos o horário do curso e a falta de um nivelamento dos alunos 

nas disciplinas específicas, enquanto nos fatores externos cabe destacar a desvalorização 

social da carreira docente e os baixos salários pagos na profissão. 

 

Palavras-chave: Implantação; Formação de professores; Instituto Federal; Expansão; 

Políticas Públicas. 

  



ix 

 

Abstract 
 

 

The Federal Network of Vocational, Scientific and Technologic Education is 

experiencing the largest expansion in its history. Besides that, the Network underwent a 

renovation in 2008, when there was established the Federal Institutes of Education, 

Science and Technology (IFs). The IFs offer superior, basic and vocational education, 

thus contributing to the efforts of the Ministry of Education (MEC) for the expansion 

and democratization of access to higher education in Brazil, especially regarding the 

graduation, because at least 20 percent of courses from this academic degree are 

guaranteed. In 2012, within this period of expansion, it was created the São José dos 

Campos Campus of the Federal Institute of São Paulo (IFSP), which by 2015 offered in 

subsequent mode and concurrent to high school technical courses of Industrial, 

Electrical and Mechanical Automation. And that, from 2016, began offering the 

Graduation courses in Chemistry and Mathematics (IFSP-SJC, 2016). From the context 

presented above, this paper discussed the implementation of graduation courses on 

campus, using institutional documents and questionnaires to present the main obstacles 

found in the first year of the courses. The obstacles found can be divided into internal 

and external factors, with emphasis on the internal factors of the course schedule and 

the lack of a leveling of the students in the specific disciplines, while the external 

factors include the social devaluation of the teaching career and the low salaries paid in 

the profession. 

 

Key words: Implantation; Teacher training; Federal Institute; Expansion; Public policy. 
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Introdução 

 

Segundo Ruiz, Ramos e Hingel (2007), nos anos seguintes o Brasil teria 

necessidade de cerca de 235 mil professores para o Ensino Médio, sendo especialmente 

necessários nas disciplinas de Física, Química, Matemática e Biologia. Porém, o 

número de licenciados não acompanha a demanda necessária. Por exemplo, seriam 

necessários 55 mil professores de Física; mas, entre 1990 e 2001, só saíram dos bancos 

universitários 7.216 professores nas licenciaturas de Física. Isso se dá não somente pelo 

número de vagas oferecidas, mas também pelo alto índice de evasão desses cursos. 

Como agravante da situação de falta de professores, os autores expuseram que em um 

universo de 2,5 milhões de educadores, cerca de 60% estavam mais próximo da 

aposentadoria que do início de carreira. 

Ao final do estudo, os autores concluíram que, em razão do risco iminente de 

agravamento da escassez de professores, eram necessárias algumas medidas urgentes e 

outras de caráter estruturante. Apresentaram como propostas, entre as medidas 

emergenciais, a contratação de profissionais liberais (engenheiros, agrônomos, etc.) 

como docentes para as disciplinas de Química, Física, Matemática e Biologia, mediante 

a aprovação em curso de Complementação Pedagógica. Também propuseram o 

aproveitamento emergencial de alunos de licenciaturas como docentes, além de bolsas 

de estudos para alunos carentes em escolas da rede privada. O incentivo ao 

retardamento das aposentadorias de professores e o incentivo para professores 

aposentados retornarem à atividade docente são outras medidas sugeridas pelos autores. 

Isso, além de contratação de professores estrangeiros em disciplinas determinadas e o 

uso complementar das telessalas. Já como soluções estruturais, que levariam mais 

tempo para trazerem resultados, mas que seriam mais efetivas no longo prazo, eles 

pontuaram as seguintes propostas: 

 Formação de professores por licenciaturas polivalentes: produzir e 

estimular estudos e experiências para a organização e aplicação de 

Licenciaturas Plenas Abrangentes (por área), destinadas à formação de 

professores “polivalentes”, a princípio, em nível das universidades 

mantidas pelo Poder Público.  

 Estruturar currículos envolvendo a formação pedagógica: estruturar os 

Currículos de Licenciaturas Plenas em Física, Química, Matemática e 

Biologia específicos para a formação de professores e diferenciados dos 
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currículos destinados à formação de bacharéis. 

 Instituir programas de incentivo às licenciaturas: estimular as 

licenciaturas plenas com políticas incentivadoras, compreendendo 

recursos financeiros e humanos, bolsas de estudos aos estudantes nas 

instituições mantidas pelo Poder Público e oferta preferencial desses 

cursos no período noturno. 

 Criação de bolsas de incentivo à docência: implantar um programa de 

bolsas de incentivo à docência para os alunos desses cursos, nos mesmos 

moldes da iniciação científica. 

 Critério de qualidade na formação de professores por educação a 

distância: ampliar e supervisionar a qualidade da oferta de cursos de 

licenciatura à distância. 

 Integração da Educação Básica e o Ensino Superior: implantar um 

programa permanente de financiamento visando a articular ações e 

projetos que integrem professores universitários, mestrandos e douto-

randos das universidades com os objetivos da Educação Básica. 

 Incentivo ao professor universitário que se dedica à Educação Básica: 

valorizar o professor universitário que se dedica à Educação Básica, da 

mesma forma que acontece com aqueles que se dedicam à pesquisa e à 

pós-graduação.  

Essas propostas de cunho estruturante resultaram em uma política nacional de 

formação de professores, entre as medidas, tomadas pelo governo federal para 

ampliação da oferta de vagas nesse grau acadêmico, está o Reuni e a criação dos 

Institutos Federais. 

Nesse contexto, o objetivo geral desse trabalho foi o de realizar um estudo sobre 

a política de expansão das licenciaturas, abrangendo o Reuni e a criação dos IFs, além 

de realizar um estudo sobre a município de São José dos Campos e suas necessidades 

em relação à formação de professores. Como objetivo específico, o estudo busca fazer 

uma análise da implantação das licenciaturas no Campus São José dos Campos, 

buscando entender o perfil de seus estudantes e os principais obstáculos encontrados no 

primeiro ano da implantação, de forma a sugerir medidas a serem implantadas nos 

próximos anos a fim de contornar estas primeiras dificuldades. 

Desta forma, averiguamos que as licenciaturas do IFSP enfrentam tantos 
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problemas externas à instituição, quanto internos, em que se destacam o horário do 

curso, a falta de nivelamento dos alunos nas disciplinas específicas, desvalorização 

social da profissão e baixa remuneração da carreira. 

Quanto à metodologia, a pesquisa é um estudo de caso de caráter descritivo, 

pois, a partir de questionários aplicados, foi feita uma descrição desses fatos, o que 

evidenciou alguns problemas na implantação. 

Quanto aos procedimentos técnicos, esta dissertação adotou a pesquisa 

bibliográfica, coletando informações sobre política pública, a rede de educação 

profissional, o município de São José dos Campos e a expansão das licenciaturas. Na 

sequência, foram aplicados os seguintes questionários com os discentes: o primeiro com 

o objetivo de identificar o perfil dos ingressantes (idade, escolaridade, interesse 

profissional, etc), o segundo aplicado apenas para os alunos que cancelarem a matrícula, 

para identificar as possíveis causas e o terceiro aplicado no final do ano letivo, de modo 

a captar a percepção dos alunos quanto ao curso e à carreira docente (os modelos de 

questionários encontram-se no apêndice). 

Além dos questionários, foram utilizados documentos institucionais como 

relatórios de gestão e orçamentos anuais, com o objetivo de avaliar as dificuldades da 

expansão acelerada e da mudança de identidade da instituição. Também foram 

utilizados outros dados públicos, como Relação Anual de Informações Sociais, 

Microdados do Censo da Educação Básica e informações dos municípios extraídos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e da Fundação Sistema Estadual 

de Análise de Dados (SEADE). 

Para alcançar os objetivos esperados, esse trabalho foi organizado da seguinte 

maneira: educação e políticas públicas, o município de São José dos Campos e a 

demanda por professores, o Instituto Federal de São Paulo e conclusão. O primeiro 

capítulo contempla os assuntos: Políticas Públicas, Políticas Públicas Educacionais, 

Políticas Públicas na Educação Básica, Políticas Públicas para Formação Inicial de 

Professores da Educação Básica e Políticas Públicas para Expansão das Licenciaturas. 

No segundo capítulo estão expostos os dados do município de São José dos Campos, 

bem como da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte e as características da carreira 

docente. O terceiro capítulo apresenta informações sobre o histórico da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica; a expansão e oferta de vagas no IFSP; 

a percepção dos alunos em relação ao Campus; o perfil de ingresso dos discentes; a 

perspectiva dos discentes em relação à carreira e ao curso no momento em que 
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ingressaram; a percepção dos discentes após o primeiro ano letivo e a percepção dos 

evadidos. Por fim, apresenta-se a conclusão. 
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1. Educação e Políticas Públicas 

 

Neste primeiro capítulo serão expostos os conceitos e contextos que envolvem 

este trabalho, sendo eles: políticas públicas, políticas públicas na educação básica, 

políticas públicas para formação inicial de professores, em relação aos currículos e à 

oferta de vagas e a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.  

A imagem quase sempre construída socialmente de educação é a de um 

“conjunto de atividades que habilita o indivíduo para perceber e desvendar os códigos 

das diferentes linguagens, proporcionando interpretação crítica para o avanço da 

ciência, das artes e da tecnologia” (BIZELLI, 2015). Quanto à tecnologia, ela tem 

resultado em intensa dinâmica social, relações e influências globalizadas, isso porque a 

sociedade atual está sendo orientada pela economia baseada no conhecimento e pela 

tecnologia da informação, o que resulta em novos desafios e exigências (LÜCK, 2009). 

Nesse contexto, a educação se torna imprescindível para permitir a inclusão dos 

indivíduos na sociedade do conhecimento, mas para que esse objetivo seja atendido é 

necessário que as instituições de ensino se reinventem e melhorem suas competências 

continuamente.  

Partindo desse cenário, temos que a educação além de ser um processo 

organizado, sistemático e intencional, também é um processo complexo, dinâmico e 

evolutivo, exigindo que os profissionais que atuam nesse meio entendam que seu 

trabalho deve ser mais abrangente de forma a atender a demanda da sociedade. Dentre 

todos os profissionais, os professores influenciam diretamente na formação dos alunos, 

e inúmeras variáveis contribuem para a qualidade de seu trabalho, entre elas: 

desempenho baseado em conhecimentos e habilidades; horizontes pessoais, 

profissionais e culturais; postura diante da vida, dos desafios e da educação. Sendo 

assim, é fundamental que os professores sejam bem informados e bem formados, com 

grandes expectativas no sentido de fazer diferença na aprendizagem de cada aluno 

(LÜCK, 2009). Para garantir que a formação de professores seja adequada, é importante 

que haja políticas públicas que garantam currículo e carga horária condizentes e ainda 

que garantam acesso a esse tipo de curso aos cidadãos interessados em se dedicar a 

educação básica. Mas, para chegarmos a esses assuntos, precisamos antes definir o 

conceito de política pública, assunto da próxima seção. 
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1.1. Políticas Públicas e Políticas Públicas Educacionais 

 

Segundo Souza (2006), não existe apenas uma única definição sobre o que é 

política pública. Mas, entre os conceitos existentes, dois deles são especialmente 

interessantes para o contexto deste trabalho, o de Mead (1995, apud SOUZA, 2006, p. 

24), que define como um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à 

luz de grandes questões públicas e a de Peters (1986, apud SOUZA, 2006, p. 24), que 

define como a soma das atividades dos governos que influenciam a vida dos cidadãos. 

Ressalta-se dessas duas definições que são ações tomadas pelo governo, que trazem 

consequência para os cidadãos e que envolvem importantes questões públicas. Essa 

definição ainda pode ser complementada com o entendimento de política pública de 

Saravia (2006), que define como sendo um “fluxo de decisões públicas, orientado a 

manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa 

realidade”. O autor ainda pontua que as decisões podem ser ações ou omissões, 

preventivas ou corretivas, para manter ou alterar uma realidade e que elas estão 

condicionadas pelas reações que provocam no tecido social, bem como pelos valores, 

ideias e visões dos que adotam ou influem na decisão. 

Quanto aos que influem na decisão, cabe destacar que vários atores estão 

envolvidos na criação de uma política pública e que a participação ativa destes é um dos 

fatores que influenciam a construção da agenda governamental. Por agenda 

governamental entende-se a lista de problemas ou assuntos que chamam a atenção do 

governo e dos cidadãos, nestas listas existem três tipos de problemas, os que são há anos 

preocupação do país, sem, contudo, merecer atenção do governo, problemas que 

merecem atenção do governo e os problemas que precisam ser decididos. Os 

participantes que colaboram para que determinado problema entre na agenda 

governamental, especialmente para que fique caracterizado com um dos problemas que 

precisam ser decididos, podem ser divididos em governamentais e não governamentais. 

O primeiro grupo seria composto pelo alto staff da administração (presidente e políticos 

nomeados para cargos públicos, pelo funcionalismo de carreira e pelos parlamentares e 

funcionários do Congresso, já o segundo grupo abrangeria: grupos de pressão ou 

interesse, pesquisadores, mídia, partidos políticos e opinião pública (VIANA, 1996). Os 

dois grupos podem ainda ser subdivididos em atores visíveis e atores invisíveis, sendo 

que os primeiros influenciam a formação da agenda e os segundos, a especificação de 

alternativas. 
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Independentemente do tipo de ator, eles são cruciais para a sobrevivência e o 

sucesso de uma ideia e para colocar o problema na agenda pública, isto porque, para que 

uma determinada circunstância ou evento se transforme em um problema, é preciso que 

as pessoas se convençam de que algo precisa ser feito. Existem três mecanismos 

principais para chamar a atenção dos formuladores de políticas públicas:(a) divulgação 

de indicadores que mostram a dimensão do problema;(b) eventos desastrosos ou 

repetição continuada do mesmo problema; e (c) informações que mostram as falhas da 

política atual (SOUZA, 2006). 

A educação passou a ser reconhecida como uma questão nacional, que deveria 

ingressar na agenda governamental e que necessitava da implantação de políticas 

públicas, nas décadas iniciais do século XX, em um contexto de fortalecimento das 

classes médias e de promoção da industrialização (MARTINS, 2010). Os novos padrões 

de produtividade e competitividade, decorrentes do avanço tecnológico, levaram a 

perceber a educação como componente essencial das estratégias de desenvolvimento 

das economias modernas, deslocando, assim, as prioridades de investimento em 

infraestrutura e equipamentos para esse setor (MELLO, 1991). Acrescenta-se a esse 

contexto, que um dos objetivos principais da política pública educacional é reduzir as 

desigualdades e garantir o direito à educação de qualidade para todos os cidadãos, 

temos, portanto, que ela é uma política social que se refere a um domínio específico, a 

educação. 

É perceptível que as políticas educacionais envolvem muitos segmentos, as 

empresas que necessitam de profissionais capacitados, os cidadãos que precisam do 

conhecimento para ingressar no mercado de trabalho, o governo que precisa aplicar 

recursos financeiros, entre outros. Martins (2014) relaciona os principais atores 

envolvidos nas políticas educacionais, bem como sua atuação. É importante conhecê-

los, pois é de suas interações (alianças e disputas) que resultam as políticas 

educacionais. Temos então, no Quadro 1, os atores governamentais e, no Quadro 2, os 

atores não-governamentais envolvidos nos debates educacionais. 
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Quadro 1: Atores governamentais envolvidos na elaboração de políticas públicas 

educacionais. 

Ator(es) Função 

Presidência da República. Coordenar as ações em última instância, decidir a 

partir das informações dos órgãos setoriais e 

encaminhar as propostas ao Congresso, sancionar 

lei e vetar dispositivos. 

Ministério da Educação (MEC) e Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação. 

Formular a proposta de política setorial e a 

transformar em proposta legislativa a ser 

encaminhada para avaliação. 

Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

Conselhos Estaduais e Municipais de Educação. 

Realizar interlocução do estado com a sociedade. 

Casa Civil. Consolidar e revisar a proposta a ser enviada ao 

Congresso. Mediar as diferentes perspectivas 

setoriais (Educação e Fazenda). 

Ministério da Fazenda. Estabelecer limites de gasto da União e formular 

razões de veto. 

Congresso Nacional. Elaborar propostas, aprovar as propostas do 

Executivo, podendo modificá-las e apreciar vetos, 

podendo derrubá-los. 

Poder Judiciário. Julgar a constitucionalidade de políticas e 

programas. Determinar a implementação de 

políticas públicas em questões referentes a direitos 

constitucionais. 

Ministério Público. Atuar como fiscal da lei e em defesa do direito à 

educação. 

Fonte: Adaptado de Martins (2014). 

 

Quadro 2: Atores não-governamentais envolvidos na elaboração de políticas públicas 

educacionais. 

(continua) 
Categoria Ator(es) Função 

Movimentos sociais 

(Entidades representativas dos 

segmentos da comunidade 

educacional) 

Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação 

(CNTE); Associação Nacional dos 

Docentes do Ensino Superior 

(Andes); Federação de Sindicatos 

de Trabalhadores em Educação das 

Universidades Brasileiras 

(Fasubra). 

Apresentam diagnósticos e 

demandas referentes às políticas 

educacionais, focando 

principalmente na valorização 

dos integrantes da comunidade 

educacional, reivindicam 

condições de trabalho e 

financiamento 

Movimentos sociais 

(Redes de movimentos 

sociais) 

Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação; Movimento Interfóruns 

de Educação Infantil do Brasil 

(Mieib); Movimento Todos pela 

Educação; Associações de Pais e 

Amigos dos Excepcionais. 

Preocupação com o direito a 

Educação Básica de qualidade, 

definição de um custo-aluno-

qualidade e defesa da escola 

pública. 
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Quadro 2: Atores não-governamentais envolvidos na elaboração de políticas públicas 

educacionais. 

(conclusão) 
Movimentos sociais 

(Entidades científicas) 

Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da 

Educação (Anfope); Associação 

Nacional de Política e 

Administração da Educação 

(Anpae); Centro de Estudos 

Educação e Sociedade (Cedes);  

Apresentar diagnósticos e 

demandas referentes às políticas 

educacionais, com apresentação 

de fundamentação técnica para 

as políticas. 

Sociedade civil-gestores 

(esfera educacional) 

Conselho Nacional de Secretários 

de Educação (Consed); União 

Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação (Undime); Associação 

Nacional dos Dirigentes da 

Instituições Federais de Ensino 

Superior (ANDIFES); 

Apresentam diagnósticos e 

demandas referentes às políticas 

educacionais, com ênfase na 

definição e repartição das 

responsabilidades e pressão para 

preservação de seus orçamentos. 

Sociedade civil-gestores 

(outras esferas) 

Confederação Nacional dos 

Municípios (CNM); 

Associação Brasileira das 

Secretarias de Finanças das 

Capitais (Abrasf) 

Concentram-se nos impactos 

financeiros de seus orçamentos, 

que determinam sua leitura de 

cooperação ou não-cooperação 

federativa. 

Sociedade civil vinculada ao 

setor privado na área 

educacional (segmento 

confessional/comunitário) 

Associação de Educação Católica 

do Brasil (AEC), Campanha 

Nacional de Escolas da 

Comunidade (CNEC), Associação 

Brasileira das Universidades 

Comunitárias (ABRUC). 

Procuram se diferenciar das 

empresas educacionais, embora 

com elas atuem conjuntamente. 

Defendem suas instituições 

como de natureza pública não 

estatal. 

Sociedade civil vinculada ao 

setor privado na área 

educacional (segmento 

empresarial) 

Confederação Nacional dos 

Estabelecimentos de Ensino 

(Confenen); Associação Nacional 

de Universidades Particulares 

(ANUP); Federação Nacional das 

Escolas Particulares (Fenep). 

Atuam na defesa de seus 

interesses comerciais 

(mensalidades escolares, 

isenções fiscais). 

Sociedade civil vinculada ao 

setor privado na área 

educacional (segmento grupos 

de capital aberto) 

Associação Brasileira para o 

Desenvolvimento da Educação 

Superior (Abraes); 

Comprometidos com os 

interesses dos acionistas. 

 

Sociedade civil – Institutos e 

fundações privadas que não 

exploram a educação 

comercialmente  

Instituto Ayrton Senna, Fundação 

Lemann, Instituto Península, 

Fundação Victor Civita, Fundação 

Bradesco. 

Preocupam-se com o direito a 

Educação Básica de qualidade e 

a qualificação da mão de obra. 

Fonte: Adaptado de Martins (2014). 
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1.2. Políticas Públicas na Educação Básica 

 

Um importante marco nas políticas públicas para a educação no Brasil é a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, atualmente em vigor, a qual por sua vez, se deu no âmbito da 

Constituição de 1988, que prevê a valorização dos profissionais da educação, o dever do 

Estado com a educação, incluindo a oferta de cursos noturnos para atender a realidade 

dos alunos e a inclusão da garantia do atendimento em creches e pré-escolas (BRASIL, 

1988).  

A LDB de 1996 veio substituir a de 1971, promulgada durante o regime militar 

no Brasil, e que previa: a extensão do ensino primário obrigatório de 4 para 8 anos, o 

ensino de segundo grau de 3 a 4 anos, a profissionalização obrigatória do segundo grau 

e a definição de um núcleo comum de matérias obrigatórias em todo o território 

nacional. A profissionalização do ensino médio foi problemática, pois as escolas 

privadas para atender a demanda da clientela que tinha como objetivo o ensino superior, 

continuava com o ensino propedêutico, já as escolas públicas, sem estrutura material e 

humana, eram obrigadas a atender o disposto, o que ampliou a diferença de ensino entre 

a elite e a classe menos favorecida. Essa profissionalização do ensino médio ainda 

trouxe como prejuízo para a educação o fato de desativar a Escola Normal, passando a 

formação de professores para as quatro séries iniciais do fundamental. Em 1982, por 

força da Lei 7.044, passou a não ser mais exigida a formação profissional no ensino 

médio (BRASIL, 1982). Com a promulgação da nova LDB em 1996, várias mudanças 

foram introduzidas, entre as quais destacam-se a organização escolar em dois níveis, 

educação básica e superior, sendo que a primeira engloba a educação infantil (até seis 

anos de idade), o ensino fundamental (oito anos de duração) e o ensino médio 

(BRASIL, 1996a). Ela também estabelece regras comuns na educação básica, como 

carga horária mínima anual e número mínimo de dias letivos, e, ainda, determina que os 

currículos da educação básica devem ter base nacional comum, podendo ser 

complementada por uma parte diversificada, em razão de características regionais. 

Outra mudança relevante é introdução de medidas para acompanhamento da qualidade 

de ensino, conforme Art. 9º, a União deve: 

 

“VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar 

no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os 
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sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a 

melhoria da qualidade do ensino”. (BRASIL, 1996a). 

 

Com a educação básica regulamentada, começam a surgir os programas e ações 

para promover esse grau de ensino.  O primeiro que surge em 1996 e é implantado em 

1998, é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (Fundef), ele foi regulamento pela Lei nº 9.424, de 24 de 

dezembro de 1996 e pelo Decreto nº 2.264, de 27 de junho de 1997. Com ele, o 

financiamento do ensino fundamental público é garantido pelo repasse automático de 

recursos com base no número de alunos matriculados em cada etapa de ensino, para 

compor o Fundo são reservados 15% do: Fundo de Participação dos Estados (FPE), 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

(BRASIL, 1996b). A legislação do Fundef também passa a prever um censo 

educacional que deveria ser realizado anualmente pelo MEC. 

Em 1998, para atender o disposto na LDB sobre avaliação do rendimento 

escolar, é criado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), por meio da Portaria 

MEC nº 438, devendo ser realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP), o exame deveria avaliar diversas habilidades e 

competências dos alunos egressos do ensino médio (BRASIL, 1998). No mesmo 

contexto é criado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) por 

meio da Portaria nº 839, de 26 de maio de 1999 (BRASIL, 1999). Ele é alterado em 

2005 pela Portaria nº 931, passando a ser composto por dois processos de avaliação, a 

Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e a Avaliação Nacional de 

Rendimento Escolar (ANRESC) (BRASIL, 2005a), a primeira tem objetivo de coletar 

informações a respeito da realidade educacional brasileira, com aplicação de 

questionários para alunos, professores e diretores e com a coleta de informações sobre 

as condições físicas da escola, já a segunda, também conhecida por Prova Brasil, trata-

se de uma avaliação envolvendo os alunos da 4ª série/5º ano e 8ª série/9º ano. Ambas as 

avaliações são realizadas bianualmente. Uma importante mudança ocorre em 2009 no 

ENEM, o exame passa a ser composto por redação e quatro provas de múltipla escolha 

com 45 questões cada, sendo que cada prova avaliaria uma área do conhecimento, ele 

também passa a ser utilizado pelas Universidades Federais para seleção de estudantes 

nos cursos de graduação (BRASIL, 2009a). 
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Entre os períodos de mudança no sistema de avaliação, ocorre uma alteração no 

âmbito de estrutura do ensino básico por meio da Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, 

o ensino fundamental passa a ter duração de nove anos, iniciando o período escolar com 

seis anos de idade (BRASIL, 2006a). Segundo Piletti e Rossato (2010), o objetivo foi 

possibilitar um processo de alfabetização mais proveitoso. Nesse contexto, o SAEB, em 

2013, passa a incorporar a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), realizada 

anualmente, trata-se de uma avaliação aplicada aos alunos do 3º ano do Ensino 

Fundamental nas escolas públicas para avaliar os níveis de alfabetização e letramento 

(BRASIL, 2013). 

No ano de 2007, o Fundef é substituído pelo Fundeb, as principais vantagens 

foram: aumento substancial do compromisso da União com a educação básica, 

ampliando de R$ 500 milhões para R$ 5 bilhões de investimentos ao ano e a instituição 

de um único fundo para toda a educação básica e não apenas para o ensino fundamental. 

Também foram incorporadas três inovações: diferenciação de coeficientes de 

remuneração abrange a extensão do turno, ou seja, escolas de tempo integral recebem 

mais por aluno; a creche conveniada foi contemplada para efeito de repartição dos 

recursos e a criação do ProInfância que financia a expansão da rede física de 

atendimento da educação infantil (MEC, 2016a). Ainda em 2007, é criado o Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação, nele são fixadas metas para a educação 

básica com base no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), esse índice 

é calculado a partir dos dados do censo escolar, da ANEB e da ANRESC (BRASIL, 

2007a). 

Por fim, em 2014 cria-se o Plano Nacional de Educação (PNE), com vigência até 

2024, que estabeleceu 20 metas a serem cumpridas no prazo do PNE ou no prazo 

estipulado por ele (BRASIL, 2014). Entre as 20 metas, nove dizem respeito à garantia 

do direito à educação básica com qualidade, evolvendo acesso, universalização da 

alfabetização e ampliação da escolaridade e das oportunidades educacionais. Entre elas, 

destaca-se a meta 6, com o objetivo de oferecer educação em tempo integral em, no 

mínimo, 50% das escolas públicas, atendendo pelo menos, 25% dos(as) alunos(as) da 

educação básica (BRASIL, 2014; MEC, 2014).Um segundo grupo de metas diz respeito 

à redução das desigualdades e à valorização da diversidade, prevendo atendimento 

educacional especializado na educação básica e elevação da escolaridade média da 

população de 18 a 29 anos, para as populações do campo, da região de menor 

escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre auto 
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declarados negros e não negros. Um terceiro bloco de metas trata da valorização dos 

profissionais da educação, nele é importante frisar a meta 17 que pretende equiparar o 

rendimento médio dos profissionais do magistério ao dos(as) demais profissionais com 

escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência do PNE. Um quarto grupo 

de metas refere-se ao ensino superior, entre elas temos a meta 12: elevar a taxa bruta de 

matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 

a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das 

novas matrículas, no segmento público. As metas 19 e 20 não se enquadram nesses 

grupos, sendo que a primeira procura assegurar condições para a efetivação da gestão 

democrática da educação e a segunda ampliar o investimento em educação pública de 

forma a atingir 10% do PIB ao final do decênio 2014-2024. 

O PNE ainda estabelece em seu art. 13 que: 

 

"Art. 13. O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 

2 (dois) anos da publicação desta Lei, o Sistema Nacional de 

Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, 

em regime de colaboração, para efetivação das diretrizes, metas e 

estratégias do Plano Nacional de Educação" (BRASIL, 2014). 

 

Após ter sido aprovado o PNE, a instituição do Sistema Nacional de Educação 

(SNE) passou a ser uma das tarefas mais urgentes, em abril deste ano foi elaborada 

proposta de lei complementar, mas que ainda está em fase de discussão (MEC, 2016b).  

Para colaborar com o debate que resultou na proposta a Secretaria de Articulação com 

os Sistemas de Ensino (SASE) produziu quatro textos: “O Sistema Nacional de 

Educação: diversos olhares 80 anos após o Manifesto”, “O Sistema Nacional de 

Educação”, “O Sistema Nacional de Educação: em busca de consensos” e “Instituir um 

Sistema Nacional de Educação: agenda obrigatória para o país”. O Fórum Nacional de 

Educação também fez sua contribuição apresentando uma proposta denominada “O 

Sistema Nacional de Educação – Documento Propositivo para o debate ampliado”. O 

último texto elaborado pela SASE ressalta que “a ausência de um SNE até os dias atuais 

tem resultado em graves fragilidades para a educação nacional, como a ausência de 

referenciais nacionais de qualidade” (MEC, 2015a). Nesse contexto, para colaborar com 

uma política nacional de educação, em maio de 2015 foi aberto debate sobre a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), sua primeira versão foi lançada em setembro de 
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2015, recebendo mais de 12 milhões de contribuições de instituições, educadores e 

público em geral, resultou em sua segunda versão divulgada em maio de 2016. 

Atualmente estão sendo realizados debates em todos os Estados com previsão de 

encerramento em agosto (MEC, 2016c). A BNCC é importante, porque ao se elaborar 

um currículo base para as diferentes etapas de escolarização, contribui-se para quatro 

outros tipos de políticas: Política Nacional de Formação de Professores, Política 

Nacional de Materiais e Tecnologias Educacionais, Política Nacional de Avaliação da 

Educação Básica e Política Nacional de Infraestrutura Escolar, sendo que as quatro se 

articulam para garantir as condições que geram a qualidade na Educação Básica (MEC, 

2016d). Quanto à Política Nacional de Formação de Professores, a falta de uma Base 

Nacional Comum inviabiliza orientações claras e potentes para a composição dos 

currículos das licenciaturas, mas ao longo dos anos foram construídas algumas 

diretrizes que serão apresentadas na próxima seção. 

 

1.3. Política Nacional de Formação Inicial de Professores – Diretrizes Curriculares 

 

Os cursos de licenciatura surgem no país com a criação das Faculdades de 

Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), mas inicialmente o termo “licenciado” tinha uma 

concepção ampla, sendo considerado como licenciado todos os graduados nas FFCL e 

como licenciados com direito ao exercício do magistério aqueles que realizassem a 

formação pedagógica. (BRASIL, 1939) 

Entre a década de 1940 e 1970, várias modificações se deram sobre as 

licenciaturas.  

A LDB de 1971, é introduzida a organização curricular dos chamados Esquema I 

e Esquema II. Por meio da Portaria nº 432, de 19 de julho de 1971, os dois esquemas 

concediam aos alunos que os concluíssem o diploma de licenciatura. Para o Esquema I 

era exigido diploma de grau superior e previa a complementação pedagógica com a 

duração de 600 horas, já para o Esquema II era necessário diploma de técnico e tinha 

duração de 1.080, 1.280 ou 1.480 horas, conforme o número de habilitações pretendidas 

(BRASIL, 1971a). Em 11 de agosto de 1971, promulgação da Lei nº 5.692 fixou as 

diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2º graus. O Capítulo V da referida Lei trata dos 

professores e especialistas e passa a exigir como formação mínima para o exercício do 

magistério: 

 



15 

 

“Art. 30. [...] 

a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2º 

grau; 

b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de grau 

superior, ao nível de graduação, representada por licenciatura de 1º 

grau obtida em curso de curta duração; 

c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida em 

curso superior de graduação correspondente a licenciatura plena”. 

(BRASIL, 1971b) 

 

De forma a regulamentar as licenciaturas curtas e plenas e ainda para suprir a 

falta de docentes formados, o CFE emite a Resolução nº 01/1972, nela a carga horária 

das licenciaturas curtas passa a variar entre 1.200h e 1.500h e das licenciaturas plenas 

entre 2.200h e 2.500h (CASTRO, 1974). De 1972 a 1995 outras legislações provocaram 

alterações na estrutura dos cursos de licenciaturas, entre elas aumento da carga horária, 

mas mudanças significativas ocorrem após a criação da nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996, que determina em seu artigo 62 

que: 

 

“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”. (BRASIL, 1996) 

 

Logo, as licenciaturas curtas são extintas e passa a ser utilizado simplesmente o 

termo licenciatura, sendo necessariamente plena. Ressalta-se que com a alteração para 

09 anos de ensino fundamental o artigo 62 passou a ter nova redação no trecho 

“educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental” passando a 

vigorar como “educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental”. 

A LDB ainda determinou a inclusão nas licenciaturas da prática de ensino de, no 

mínimo, trezentas horas e aceitou os programas de formação pedagógica para 

portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. 

Para regulamentar esses programas, foi criada a Resolução CNE/CEB nº 02/97, ela 
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determina que deve haver compatibilidade entre a formação do candidato e a disciplina 

que pretende habilitar-se, considera esse tipo de programa como temporário, apenas 

para suprir a falta de professores habilitados e coloca como duração mínima 540h, 

sendo no mínimo 300h de prática. Em 30 de setembro de 1999, por força da Resolução 

CP nº 01, fica estabelecido que os cursos de licenciatura deveriam ter no mínimo 3.200 

horas, considerando teoria e prática. 

Posteriormente, é criado um Grupo de Trabalho para formular uma proposta de 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica 

(DCNFP), em cursos de nível superior, o documento foi submetido ao Ministério da 

Educação (MEC), que em maio de 2.000 encaminhou ao Conselho Nacional de 

Educação (CNE). O CNE designa, para análise da proposta, uma Comissão Bicameral 

composta de Conselheiros da Câmara de Educação Básica e da Câmara de Educação 

Superior. A Comissão fez vinte e uma reuniões entre agosto de 2000 e maio de 2001, e 

submeteu o documento à apreciação da comunidade educacional em cinco audiências 

públicas regionais, uma reunião institucional, uma reunião técnica e uma audiência 

pública nacional, apresentando-o finalmente ao Conselho Pleno do CNE (BRASIL, 

2001a). O Parecer emitido nº 09/2011 coloca como questões a serem enfrentadas: 

1. Desconsideração do repertório de conhecimento dos professores em 

formação: idealiza-se que os alunos “deveriam saber” determinado 

conteúdo, mas não se busca conhecer as reais experiências dos 

estudantes; 

2. Tratamento inadequado dos conteúdos: nem sempre há clareza sobre 

quais são os conteúdos que o licenciando deve aprender, na maioria dos 

cursos ou se dá grande ênfase à didática dos conteúdos, sem aprofundá-

los, ou se dá atenção quase exclusiva aos conteúdos; 

3. Falta de oportunidades para desenvolvimento cultural: a formação, 

geralmente, não se realiza em ambientes planejados para serem 

culturalmente ricos; 

4. Tratamento restrito da atuação profissional: a formação foca muito na 

regência, não levando em consideração as demais dimensões da atuação 

profissional como sua participação no projeto educativo da escola; 

5. Concepção restrita de prática: deve ser superada a ideia de que o estágio 

é o espaço reservado à prática e a sala de aula o espaço reservado para a 

teoria, um conhecimento deve apoiar o outro. Além disso, a ida dos 
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professores às escolas na etapa final é inadequada, pois não permite que 

sejam abordadas as diferentes dimensões do trabalho do professor. 

6. Inadequação do tratamento da pesquisa: muitas vezes as instituições não 

valorizam a prática investigativa, não estimulando assim o contato dos 

alunos; 

7. Ausência de conteúdos relativos às tecnologias da informação e das 

comunicações: ainda são raras as iniciativas no sentido de garantir que o 

futuro professor aprenda a usar, no exercício da docência, a tecnologia; 

8. Desconsideração das especificidades próprias dos níveis e/ou 

modalidades de ensino em que são atendidos os alunos da educação 

básica: é importante que a formação para a Educação de Jovens e 

Adultos, a Educação Especial e a Educação Indígena estejam presentes 

nos cursos de licenciatura para que os professores estejam preparados 

para esse tipo de atuação; 

9. Desconsideração das especificidades próprias das etapas da educação 

básica  e das áreas do conhecimento que compõem o quadro curricular na 

educação básica: enquanto no ensino fundamental há disciplinas como 

Ciências Naturais que articulam outras disciplinas como Física, Química 

e Biologia, que são ministradas por professores preparados para apenas 

uma, no ensino médio há uma visão fragmentada de conhecimento, é 

necessária a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade na formação 

de professores.  

Como resultado da análise desses pontos na formação de professores, foi 

homologada a Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, em que cabe destaque 

que a organização curricular deveria preparar para: 

 

“I - o ensino visando à aprendizagem do aluno; 

II - o acolhimento e o trato da diversidade; 

III - o exercício de atividades de enriquecimento cultural; 

IV - o aprimoramento em práticas investigativas; 

V - a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos 

conteúdos curriculares; 

VI - o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de 

metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores; 
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VII - o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em 

equipe.” (BRASIL, 2002a). 

 

E, ainda, a inserção de outros tipos de conhecimentos, que contemplassem: 

 

“I - cultura geral e profissional; 

II - conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí 

incluídas as especificidades dos alunos com necessidades 

educacionais especiais e as das comunidades indígenas; 

III - conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e 

econômica da educação; 

IV - conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino; 

V - conhecimento pedagógico; 

VI - conhecimento advindo da experiência.” (BRASIL, 2002a). 

 

Determina-se também, que as instituições de ensino deverão selecionar e ordenar 

os conteúdos da matriz curricular, devendo respeitar os seguintes eixos: 

 

“I - eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento 

profissional; 

II - eixo articulador da interação e da comunicação, bem como do 

desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional; 

III - eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade; 

IV - eixo articulador da formação comum com a formação específica; 

V - eixo articulador dos conhecimentos a serem ensinados e dos 

conhecimentos filosóficos, educacionais e pedagógicos que 

fundamentam a ação educativa; 

VI - eixo articulador das dimensões teóricas e práticas.” (BRASIL, 

2002a). 

 

A duração e a carga horária desses cursos seriam definidas em resolução 

específica pelo Conselho Pleno, mas para as licenciaturas em ensino fundamental anos 

finais (6º ao 9º ano) e ensino médio deveria ser respeitado o mínimo de 1/5 da carga 

horária total para se dedicar às dimensões pedagógicas. Impõe-se ainda, que a prática 

deve estar presente desde o início do curso e permear toda a formação do professor, 

inclusive nas disciplinas não pedagógicas e que o estágio deveria ser desenvolvido a 
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partir do início da segunda metade do curso. No dia seguinte à homologação dessa 

Resolução, homologa-se a Resolução CNE/CP 2, que dispõe sobre carga horária e 

duração dos cursos. Passa a ser exigido o mínimo de 2.800 horas, devendo ser 

integralizadas em no mínimo três anos, e divididas em 1.800 horas de aulas para os 

conteúdos curriculares, 400 horas de prática como componente curricular, 400 horas de 

estágio curricular supervisionado e 200 horas para outras formas de atividades 

acadêmico-científico-culturais (BRASIL, 2002b). 

Em 2006, um novo Parecer é emitido pelo Conselho Nacional de Educação com 

o objetivo de revogar as Resoluções nº 02/1997 e 02/2002 e reorganizar a carga horária 

mínima dos cursos de formação pedagógica e de licenciatura (BRASIL, 2006b), o que 

se efetiva apenas em 2015. Antes de atender a demanda de reorganização, surge a 

necessidade de estabelecer Diretrizes Operacionais para a implantação do Programa 

Emergencial de Segunda Licenciatura para Professores em exercício na Educação 

Básica Pública, que se concretiza com a Resolução nº 1, de 11 de fevereiro de 2009, o 

objetivo é permitir a formação de professores em exercício na educação básica pública 

há pelo menos três anos em área distinta da sua formação inicial, os cursos deveriam ter 

no mínimo 800h para habilitação em mesma área e 1.200h para habilitação em área 

distinta. 

Finalmente em 2014, com o PNE, coloca-se como meta garantir, em 1 ano, 

política nacional de formação dos profissionais da educação, assegurando todos os 

professores da educação possuam formação específica de nível superior. De fato, em 

2015 uma nova Resolução é criada que “Define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação inicial em nível superior [..] e para a formação continuada.”, revogando 

todas as resoluções expedidas sobre o tema até então, em especial as tratadas nesta 

seção: Resolução CNE/CP nº 2, de 26 de junho de 1997, Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de 

setembro de 1999, Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de fevereiro de 2002, Resolução CNE/CP 

nº 2, de 19 de fevereiro de 2002 e Resolução nº 1, de 11 de fevereiro de 2009. 

O Parecer CNE/CP nº 02/2015, em que é apresentada para aprovação o Projeto 

da Resolução, ratificam a importância da Base Nacional Comum Curricular, 

acrescentando que a formação inicial e continuada deve contemplar: 

 

“I - sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais;  

II - a inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de 

educação básica da rede pública de ensino, espaço privilegiado da 
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práxis docente; 

III - o contexto educacional da região onde será desenvolvido;  

IV - atividades de socialização e avaliação dos impactos;  

V - aspectos relacionados à ampliação e ao aperfeiçoamento do uso da 

língua portuguesa e à capacidade comunicativa, oral e escrita, como 

elementos fundamentais da formação dos professores e à 

aprendizagem de Libras;  

VI - questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à 

diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa 

geracional e sociocultural como princípios de equidade”. (BRASIL, 

2015a). 

 

O Parecer destaca a importância de instituir espaços diferenciados como 

oficinas, seminários, grupos de estudo, tutorias, atividades de extensão, entre outros, 

promovendo aos futuros professores atuações diferenciadas e o desenvolvimento de 

diferentes competências. Quanto a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, 

passam a ser admitidos como curso de formação inicial: cursos de graduação de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e cursos de 

segunda licenciatura. Ficou estabelecido que os cursos de formação pedagógica para 

graduados não licenciados são de caráter emergencial e provisório, e que no prazo de 

cinco anos o MEC definiria o prazo para extinção em cada unidade da federação. 

Quanto às diretrizes curriculares, propõe-se que a formação inicial requer projeto 

com identidade própria e que devem ser constituídos pelos seguintes núcleos: 

 

“I - núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e 

interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e 

metodologias, e das diversas realidades educacionais, [...]; 

II - núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de 

atuação profissional, incluindo os conteúdos específicos e 

pedagógicos, priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições, em 

sintonia com os sistemas de ensino, [...]; 

III - núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular, 

[...]”. (BRASIL, 2015b). 

 

Passam a ser exigidas, no mínimo, oito semestres de duração e 3.200 horas de 
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efetivo trabalho acadêmico para as licenciaturas, sendo que estas devem ser dividas em: 

400 horas de prática como componente curricular, 400 horas dedicadas ao estágio 

supervisionado, pelo menos 2.200 horas dedicadas às atividades formativas estruturadas 

pelos núcleos I e II, 200 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em 

áreas específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo III. Devem ser garantidos 

nos cursos de licenciatura além dos conteúdos específicos da área, os conteúdos 

relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de políticas públicas e 

gestão da educação, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, 

religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e 

direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas. Mantêm-se no curso de licenciatura a exigência de se dedicar um 

quinto da carga horária para às dimensões pedagógicas. Quanto à prática como 

componente curricular (PCC), cabe situar o que é esse processo e como se diferencia do 

estágio supervisionado. Conforme exposto pelo Parecer CNE/CP nº 02/2015, ela é uma 

prática que produz algo no âmbito do ensino, promovendo a correlação teoria e prática, 

deve se dar desde o início do processo formativo e se estender ao longo de todo 

processo. Já o estágio supervisionado supõe uma relação pedagógica entre um 

profissional e um aluno estagiário, sendo um momento de preparação em uma unidade 

de ensino. 

Para os cursos de formação pedagógica a carga horária exigida passa a ser de 

1.000 horas quando o curso de origem for de área equivalente e de 1.400 horas quando 

de área distinta, para ambas se exige 300 horas de estágio supervisionado e 200 horas de 

atividades teórico-práticas conforme núcleo III, diferenciando apenas entre 500 horas e 

900 horas dedicadas aos núcleos I e II. Os cursos de segunda licenciatura passam a 

variar entre 800 horas e 1.200 horas, também dependendo da formação inicial, não 

estabelecem as cargas horárias por núcleo, apenas que o estágio supervisionado deve ser 

de 300 horas. 

A Resolução destaca também que o Projeto Pedagógico de Curso (PPC), deve 

estar articulado com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e com o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), documentos que serão estudados na segunda fase desta 

dissertação. Concluído o estudo sobre como foram construídas as diretrizes para 

formação de professores, apresentaremos a seguir sobre a política de expansão desses 

cursos. 
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1.4. Política Nacional de Formação Inicial de Professores – Expansão das 

Licenciaturas. 

 

É inegável que, de 1995 aos dias atuais, a educação brasileira foi profundamente 

marcada pelo processo de expansão. Para fins de comparação, em 1995 o número de 

matriculas no nível superior foi de 1.759.703, enquanto em 2010 foi de 6.379.299, isso 

representava um crescimento da ordem de 262,52% em 16 anos. Esse crescimento é 

resultado do aumento de instituições de ensino superior (IES) com fins lucrativos e de 

diversas políticas públicas, entre elas: expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais (REUNI), a criação da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), utilizando o ensino a distância, a criação do Programa Universidade para 

Todos (Prouni) e a criação e reforma do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 

Boa parte das políticas públicas de expansão ocorreu durante o governo Lula 

(2003 a 2010). Segundo Carvalho (2014), essas políticas entraram para a agenda 

governamental pois foi identificado que a taxa de escolaridade líquida da educação 

superior estava muito distante dos 30%, que era a meta proposta pelo Plano Nacional de 

Educação (PNE 2001- 2010). Foi pontuado como barreira ao acesso no ensino superior 

o crescimento acelerado da rede privada, que além de dificultar a entrada, tornava quase 

impossível a permanência de alunos socialmente vulneráveis, devido aos elevados 

gastos nesses estabelecimentos, o que gerou grande inadimplência e evasão. 

Uma das primeiras ações do governo foi a criação em 2004 do Prouni, que foi 

institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005 e prevê bolsas de 

estudos parciais (50%) e integrais, conforme a renda familiar do estudante, em 

instituições privadas, o governo em contrapartida oferece a isenção de alguns impostos 

e contribuições. Como forma de apoiar a formação de professores, não será considerada 

a renda familiar para concessão de bolsas aos professores da rede pública de ensino, 

para os cursos de licenciatura, normal superior e pedagogia, destinados à formação do 

magistério da educação básica (BRASIL, 2005b). 

Ainda na linha do desenvolvimento da educação superior por meio das 

instituições privadas, o Fies, já existente desde 2001, quando foi instituído pela Lei nº 

10.260, passou a funcionar em 2010 com período de carência maior (de 6 para 18 

meses), taxa de juros menor (de 3,5% a.a. para licenciaturas, pedagogias e tecnólogos e 

6,5% a.a. para os demais cursos para 3,4% a.a. para ambos) e o período de amortização 
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para 3 (três) vezes o período de duração regular do curso + 12 meses, o percentual de 

financiamento subiu para até 100% e as inscrições passaram a ser feitas em fluxo 

contínuo (SISFIES, 2015; BRASIL, 2001b; CAIXA, 2015). Cabe também salientar que 

os alunos contemplados com 50% de bolsa no Prouni, podem aderir ao Fies para 

financiamento dos 50% restantes (PROUNI, 2015). Em 2015, devido à necessidade de 

ajuste fiscal, a taxa de juros do Fies passa a ser de 6,5% a.a. a partir do 2º semestre. 

Quanto ao desenvolvimento da educação superior por meio das instituições 

públicas, um dos marcos é o início da expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional em 2005, assunto que será exposto na seção 2.5. A Rede passa de 140 

unidades até 2002 para 644 unidades em 2016, sendo que dessas, 504 são criadas após o 

início do governo Lula, conforme Gráfico 1. O número de municípios atendidos 

também aumenta consideravelmente, partindo de 119 em 2002 para 568 em 2016 

(MEC, 2016e). 

Gráfico 1: Expansão da Rede Federal. 

 

Fonte: Rede Federal MEC1 

 

Na sequência, é criado o Sistema Universidade Aberta do Brasil, disposto no 

Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, ele é um sistema integrado por universidades 

públicas que oferece cursos de nível superior na modalidade a distância, com a 

                                                 
1  Disponível em http://institutofederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal. Acesso em 

Junho/2016. 

http://institutofederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal
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finalidade de “expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação 

superior no País” (BRASIL, 2006c). O objetivo prioritário do Sistema UAB é oferecer 

cursos de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da educação 

básica, seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos 

estados, municípios e do Distrito Federal.  

No ano seguinte, é instituído o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), por intermédio do Decreto nº 6.096, de 

24 de abril de 2007. O programa foi criado com o objetivo de “criar condições para a 

ampliação do acesso e permanência na educação superior, no nível de graduação” 

(BRASIL, 2007b). Além da expansão do número de universidades e das vagas, o 

REUNI tem em suas diretrizes a redução da evasão e a ampliação da assistência 

estudantil. Nesse sentido, a programa irá atuar tanto na expansão do número de 

licenciaturas, quanto na contenção da evasão, problema que foi exposto no Capítulo 1. 

Por fim, o Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, instituiu a Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, a qual tem 

finalidade de organizar, em regime de colaboração entre os organismos político-

administrativos da federação, a formação inicial e continuada dos profissionais do 

magistério para as redes públicas da educação básica (BRASIL, 2009b). Portanto, 

conforme ressaltado pelo até então Ministro da Educação, Fernando Haddad, essa 

política se diferencia das vagas ofertadas pelas Universidades e Institutos Federais, pois 

são destinadas a professores em exercício que não possuem formação específica, 

enquanto as demais se referem à formação de novos professores (MEC, 2015b). 

Essas políticas surtiram resultado quanto ao número de cursos de licenciatura 

oferecidos, que passaram de 7.182 em 2009 para 7.856 em 2014 e quanto ao número de 

matriculados, que passaram de 1.191.763 em 2009 para 1.466.635 em 2014, um 

aumento de 274.872 matrículas. Porém, quanto ao número de formados ainda não surtiu 

efeitos, pois em 2014 houve uma queda de quase 7% em relação à 2010 (INEP, 2013, 

2014). Esse dado pode representar que a implantação da política ainda não está 

ocorrendo conforme previsto pelos formuladores da política, o que nesse caso deve ser 

avaliado e corrigido. 
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2. O município de São José dos Campos e a demanda por professores 

 

2.1. O município de São José dos Campos 

 

São José dos Campos é um município no interior do Estado de São Paulo, com 

cerca de 680 mil habitantes, segundo dados de 2016, ocupando uma área de 

aproximadamente 1.100 km², sendo que cerca de 354 km² estão em perímetro urbano. 

Apesar da extensa zona rural, 98% da população residia em região urbana em 2016 

(SEADE, 2016). Ele é composto por três distritos: São José dos Campos, Eugênio de 

Melo e São Francisco Xavier (IBGE, 2000). 

O município pertence à Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

(RMVPLN), criada em 2012 pela Lei Complementar nº 1.166, de 9 de janeiro de 2012. 

A referida Lei integra à RMVPLN 39 municípios e os agrupa em cinco sub-regiões, 

sendo que a sub-região 1, na qual São José dos Campos está incluído, engloba 

Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna e Santa Branca (SÃO 

PAULO, 2012). 

 

2.1.1. Economia 

 

Até 2009, entre todos os setores de atividade econômica, a indústria é a que 

representava maior contribuição para o PIB do município.  Entre 2002 e 2009, a 

participação da indústria no total do valor adicionado foi superior a 50%, chegando em 

2004 a quase 60%. Em 2014 empregou cerca de um quinto dos trabalhadores. Além 

disso, de 1999 a 2015 o rendimento médio dos trabalhadores da indústria no município 

foi muito superior às demais atividades econômicas, foi também relativamente superior 

ao rendimento médio da indústria na RMVPLN, na sub-região de São José dos Campos 

e no Estado de São Paulo. Em 2015, por exemplo, o rendimento médio da indústria em 

São José dos Campos foi de R$ 6.667,69, enquanto a média dos rendimentos nos 

demais municípios da sub-região foi de R$ 5.673,37. Na RMVPLN foi de R$ 4.910,38 e 

no Estado foi de R$ 3.468,54. Já em relação às demais categorias, no setor de serviços, 

por exemplo, o rendimento médio foi de R$ 2.846,57, na construção de R$ 2.108,55, no 

comércio de R$ 1.895,60 e na agricultura de R$ 1.306,95.  

O complexo industrial de São José dos Campos contava, em 2015, com 888 

indústrias, tendo destaque os setores automotivo, aeroespacial, químico-farmacêutica e 
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de petróleo (SEADE, 2016). Conforme relatório de gestão de 2012 do IFSP, os altos 

salários na indústria do município indicam tanto carência de mão de obra qualificada, 

quanto oportunidades de geração de renda para os trabalhadores, motivos que seriam 

suficientes para levar um campus do IFSP para São José dos Campos e focar a oferta de 

cursos técnicos e tecnológicos para a indústria de transformação (IFSP, 2012). 

Apesar de sua importância, a participação do setor industrial no PIB do 

município sofreu uma redução significativa nos anos recentes, correspondendo a 

33,54% em 2014. Nesse mesmo período, o setor de serviços se desenvolveu em São 

José dos Campos, passando dos 48,94%, em 2009, para 66,41%, em 2014. O mesmo 

ocorreu em relação à porcentagem de empregos formais no setor, correspondendo em 

2014 a mais da metade dos empregos formais no município. Os rendimentos médios no 

setor de serviços são superiores aos da RMVPLN e da sub-região de São José dos 

Campos, mas ainda são inferiores à média do Estado, que em 2015 era de R$ 3.164,58 

contra R$ 2.846,57 do munícipio. A área de educação, saúde humana e serviços sociais 

compõe o setor de serviços, que também tem crescido no município, ao longo dos 

últimos anos. Do total de postos de trabalho gerados na área de serviços em 2014, 

aproximadamente 20% eram da área de educação, saúde humana e serviços sociais. 

Além disso, em 2015 existiam 1.400 estabelecimentos empregadores nessa área, o que 

representa cerca de 10% do total de estabelecimento empregadores em São José dos 

Campos. 

Outro importante setor empregador em São José dos Campos é o comércio, que 

em 2014 empregou 19,45%, seguido pelo setor de construção com 6,75%. Já o setor 

agropecuário, apesar da extensa área rural, é pouco significativo na economia do 

município. Entre 2002 e 2014, a maior participação no PIB foi em 2003, 

correspondendo a 0,12%. Em relação aos empregos formais gerados, o setor empregava 

0,37% da mão de obra.  

 

2.1.2. Educação 

 

A população em faixa etária escolar (até 19 anos) de São José dos Campos 

correspondia, em 2016, a 28,8% dos habitantes, porcentagem bem semelhante à da sub-

região, a da RMVPLN e a do Estado, que variavam entre 28,3% e 29%. Sendo que no 

município 5,19% tinham entre 11 e 14 anos e 7,50% entre 15 e 19 anos, idades que 

correspondem, em média, respectivamente ao ensino fundamental II e ao ensino médio. 
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Para atender a esta demanda, o município contava, em 2015, com 196 escolas de nível 

pré-escolar, 171 de nível fundamental e 81 de nível médio. Para que fossem ministradas 

aulas nessas escolas, contava com um corpo docente de 957 na pré-escola, 4.098 no 

nível fundamental e 1.722 no ensino médio.  

O número de matrículas na educação básica em 2015 foi de 17.382 na pré-

escola, 79.299 no ensino fundamental e 28.984 no ensino médio. Grande parte das 

matrículas efetuadas no ano foi realizada na rede pública, principalmente no ensino 

fundamental, em que as escolas públicas receberam quase 80% das matrículas neste 

nível de ensino. No médio, elas receberam cerca de 75% e na pré-escola 69%. Porém, o 

número de docentes contratados pelas escolas públicas não acompanha exatamente o 

número de matrículas: no ensino fundamental foram empregados pouco mais de 72% 

dos docentes; no ensino médio 66,5%; e na pré-escola 58,2%. Quanto ao número de 

escolas a diferença é ainda maior: 66% das escolas de ensino fundamental são públicas; 

no nível médio, pouco menos de 62%; e na pré-escola 37,25%. Com isso, as escolas 

públicas precisam de uma grande estrutura e uma boa organização, para que cada uma 

consiga atender individualmente à grande demanda de estudantes, já que estes pontos 

irão refletir nos indicadores estudantis. 

Quanto ao índice de desenvolvimento da educação básica, nos anos iniciais do 

ensino fundamental o município superou a nota 6 em 2013. Está conseguindo atender as 

metas propostas desde 2007 e tem sido superior ao IDEB do Brasil e do Estado de São 

Paulo em todo o período analisado, conforme pode ser observado no Gráfico 2. Porém, 

nos anos finais do ensino fundamental o município não conseguiu atingir a nota 6 e 

também não chegou na meta proposta que, em 2015, era de 5,7. Mas, ainda assim, 

também esteve acima do IDEB do estado e do país e tem melhorado ao longo dos anos, 

como pode ser visto no Gráfico 3. 
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Gráfico 2: Evolução do IDEB dos anos iniciais do Ensino Fundamental no município de São José dos 

Campos 

 

Fonte: QEdu2 

 

Gráfico 3: Evolução do IDEB dos anos finais do Ensino Fundamental no município de São José dos 

Campos 

 

Fonte: QEdu² 

                                                 
2 Disponível em http://www.qedu.org.br/cidade/2324-sao-jose-dos-campos/ideb. Acesso em Março/2017. 

http://www.qedu.org.br/cidade/2324-sao-jose-dos-campos/ideb
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Cabe ressaltar que o resultado tem sido mais eficiente na rede municipal, do que 

na rede estadual, pois em 2015 o IDEB da rede municipal do 9º ano foi de 5,6, enquanto 

que na rede estadual foi de 4,9 nos anos finais. Os demais municípios da sub-região 

apresentam em sua maioria IDEB inferior ao de São José dos Campos. Observa-se que 

dos oito municípios que compõe a sub-região, apenas dois não alcançaram as metas 

estipuladas para o IDEB dos anos iniciais. Mas para os anos finais a realidade do IDEB 

é diferente: dos oito municípios apenas um (Paraibuna), alcançou a meta estipulada. O 

maior IDEB nos anos finais foi de São José dos Campos com 5,2, mas a meta estipulada 

para o município era de 5,7 (IDEB, 2017). 

O resultado insatisfatório do IDEB nos anos finais do ensino fundamental pode 

indicar uma fragilidade na formação dos docentes que lecionam neste nível de ensino, 

que é um dos níveis em que a lei exige que o profissional tenha concluído a licenciatura. 

Em relação ao ensino médio, o Estado de São Paulo utiliza o Sistema de 

Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) para avaliar o nível 

de aprendizado dos alunos da rede estadual de ensino. A pontuação máxima da prova é 

500, e os pontos são agrupados em quatro níveis de proficiência – Abaixo do Básico, 

Básico, Adequado e Avançado. Em 2015, os níveis de proficiência em língua 

portuguesa para o 3º ano do ensino médio foram divididos da seguinte forma: menor 

que 250 pontos – abaixo do básico, de 250 a 300 – básico, de 300 a 375 – adequado e 

acima de 375 – avançado (SÃO PAULO, 2015a). Já os níveis de proficiência em 

matemática foram divididos em: menor que 275 pontos – abaixo do básico, de 275 a 

350 pontos – básico, de 350 a 400 pontos – adequado e acima de 400 – avançado (SÃO 

PAULO, 2015b). Em ambas as disciplinas São José dos Campos teve nível de 

proficiência básico, sendo que em língua portuguesa a pontuação foi 276 e em 

matemática foi 290. Apesar de não ter alcançado o nível de proficiência adequado, as 

pontuações (em língua portuguesa e matemática) estão acima da sub-região, da 

RMVPLN e do Estado. 

Quanto ao ensino superior, seis dos oito municípios da sub-região não possuíam, 

em 2015, instituições de ensino superior. O que resulta em certas disparidades na 

porcentagem de pessoas com 25 anos ou mais com pelo menos ensino superior 

completo. Por exemplo, enquanto em 2010 18,04% da população de São José dos 

Campos nessa faixa etária possuía pelo menos ensino superior, Igaratá tinha apenas 

5,02% com curso superior. O mesmo ocorre em toda a RMVPLN, dos 39 municípios 
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que compõe a região, apenas 12 possuíam instituições de ensino superior, e 10 deles 

contavam com ao menos uma instituição de ensino superior pública. Considerando o 

total de matrículas efetivadas em 2015, 72,61% correspondiam à rede privada. Em São 

José dos Campos esse percentual era de 87,73%, e em Jacareí 94,80%. 

Além do IFSP, o município conta com quatro instituições públicas de ensino 

superior: Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC), Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), que oferecem cursos de tecnologia, 

engenharias e odontologia, não havendo em nenhuma delas cursos de licenciatura. 

Como resultado, os munícipes que se interessam em ser professor precisam recorrerem 

as instituições privadas, o que acaba colaborando com a falta de professores na região. 

Para os cidadãos que já possuem alguma graduação, diversas faculdades particulares 

oferecem na modalidade EAD o Programa Especial de Formação de Docentes. Em 

média, o curso é oferecido em um ano e o preço é mais acessível do que uma 

licenciatura no formato tradicional. Em 2016 o curso chegou a ser oferecido por R$ 220 

em uma das faculdades pesquisadas. 

 

2.1.3. Perfil de Professores na Educação Básica da região de São José dos 

Campos 

 

É recorrente, nos veículos de comunicação locais, notícias sobre a falta de 

professores nas redes estaduais de ensino da região.  Em maio de 2016, por exemplo, foi 

apresentado o problema de falta de professores nas redes estaduais, atingindo 18 escolas 

do município, mostrando que o problema vinha sendo parcialmente contornado com 

professores substitutos (G1, 2016a; G1, 2016b). Segundo o último censo escolar, de 

2015, cerca de 10% dos professores são temporários na rede estadual e 11,16% na rede 

municipal. Os dados apresentados pelo SEADE, com o número de concluintes por área, 

mostram que cada vez há menos interesse em cursos na área de educação, como pode 

ser visto no Gráfico 4 que se refere aos concluintes de instituições de São José dos 

Campos e no Gráfico 5 dos concluintes de Jacareí. 

 



31 

 

Gráfico 4: Porcentagem de concluintes por área em São José dos Campos. 

 

Fonte: SEADE, 2016. 

 

Gráfico 5: Porcentagem de concluintes por área em Jacareí 

 

Fonte: SEADE, 2016. 

 

Em metade dos municípios da região, menos de 10% dos professores tem menos 

que 30 anos. No geral, a faixa etária se concentra entre 31 e 45 anos, como pode ser 

observado no Gráfico 6, podendo ser um indicador do pouco interesse que a profissão 
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desperta nos jovens. 

Quanto ao nível de formação dos professores da região nos anos finais do ensino 

fundamental e no ensino médio, a maioria é licenciada, considerando todos os tipos de 

dependência administrativa (estadual, municipal e privada). Ainda quanto à formação, 

poucos possuem apenas ensino médio e uma quantidade ainda menor fez o curso de 

formação pedagógica, porém uma quantidade relativamente considerável possui outros 

tipos de ensino superior. Os Gráficos 7 e 8 ilustram esses dados. 

 

Gráfico 6: Idade dos professores da região. 

 

Fonte: INEP, 2015. 

 

Gráfico 7: Formação dos professores do ensino fundamental na região. 

 

Fonte: INEP, 2015. 
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Gráfico 8: Formação dos professores do ensino médio na região. 

 
Fonte: INEP, 2015. 

 

Centrando o foco no município de São José dos Campos, o Gráfico 9 nos mostra 

como há pouco incentivo para a continuidade da formação dos professores da educação 

básica, tanto na área de química, quanto na área de matemática, a maioria dos 

professores tem como grau máximo de formação o nível superior. Mais um ponto 

importante é quanto aos cursos de formação desses professores, enquanto 83,5% dos 

professores da disciplina matemática concluíram o curso de licenciatura em matemática 

(Gráfico 10), apenas 41% dos professores de química cursaram a licenciatura específica 

dessa disciplina, o quadro acaba recebendo apoio dos licenciados em ciências naturais e 

biológicas, além dos bacharéis e engenheiros em química (Gráfico 11). 

 

Gráfico 9: Nível de Ensino dos Professores de São José dos Campos. 

 
Fonte: INEP, 2015. 
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Gráfico 10: Formação dos professores de Matemática em São José dos Campos. 

 
Fonte: INEP, 2015. 

 

Gráfico 11: Formação dos professores de Química em São José dos Campos 

 
Fonte: INEP, 2015. 

 

2.2. A carreira docente 

 

Segundo Lemann (2014), os cinco aspectos que menos trazem satisfação na 

atuação como professor são, respectivamente: reconhecimento da sociedade em geral, 

remuneração, boas condições de trabalho, reconhecimento dos pais dos alunos e 

reconhecimento da direção/coordenação da escola. Ao se analisar os aspectos elencados, 

é perceptível que os professores se sentem pouco reconhecidos, seja pela sociedade, 

pelos pais de seus alunos ou por sua chefia. Uma pesquisa feita sobre atratividade da 

carreira docente com alunos do ensino médio confirma que para 17% dos jovens que 
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algum dia pensaram em ser professor, o fator relevante para afastá-los do magistério é a 

desvalorização social da profissão, sendo o segundo fator mais escolhido pelos jovens 

(TARTUCE, NUNES, ALMEIDA, 2010). O primeiro fator, com 40% dos jovens que 

desistiram do magistério é a baixa remuneração. 

Sendo assim, iniciaremos nossa análise com um comparativo de remunerações 

de professores com outros cargos que estão relacionados à mesma área do 

conhecimento, no caso, química e matemática, no Estado de São Paulo. Para realizar 

essa comparação, utilizamos como fonte de dados os Microdados da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho dos anos de 1995 a 2015. Não 

foi possível utilizar os dados anteriores a 1995, pois não possuíam a carga horária 

contratada do profissional, ou seja, não havia informação se o funcionário ganhava 

aquele valor por 20h, 30h, 40h ou 44h semanais. 

Decidimos por utilizar os seguintes cargos para a área química: Engenheiro 

Químico, Pesquisador em Química, Químico, Químico Industrial, Técnico Químico, 

Tecnólogo em Processos Químicos, Professor de Ciências Exatas e Naturais do Ensino 

Fundamental, Professor de Química no Ensino Médio e Professor de Química no Ensino 

Superior. E, para a área da matemática: Matemático, Pesquisador em Matemática, 

Professor de Matemática do Ensino Fundamental, Professor de Matemática no Ensino 

Médio e Professor de Matemática no Ensino Superior. 

Para que pudéssemos utilizar a maior quantidade de dados possível, convertemos 

o rendimento médio anual de todos os casos para a carga horária de 40 horas semanais 

e, ainda, para que houvesse uma melhor comparação ao longo dos anos utilizamos o 

rendimento com base em salários mínimos e não em reais. Também foi criada uma 

variável que indica, a partir da natureza jurídica, se a empresa é pública, empresarial ou 

sem fins lucrativos. Foram excluídos os casos em que alguma informação necessária 

estava faltando, bem como escolaridade, remuneração média, entre outros. Na 

sequência, foi criada uma variável que indica a faixa de tempo de emprego, para que 

fosse possível diferenciar os vencimentos do início da carreira com os vencimentos dos 

que já progrediram na carreira, foi feita a seguinte divisão: 

 

 Faixa 01: funcionários com até 05 anos no emprego; 

 Faixa 02: funcionários com mais de 05 e até 10 anos no emprego; 

 Faixa 03: funcionários com mais de 10 e até 20 anos no emprego; 
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 Faixa 04: funcionários com mais de 20 e até 30 anos no emprego; 

 Faixa 05: funcionários com mais de 30 anos no emprego; 

 

Após, foi verificada a existência de alguns dados que aparentavam ter erros, 

como funcionários contratados por 1 hora semanal com salários que correspondiam à 

carga horária de 44 horas semanais. Então, por meio do software IBM SPSS Statistics 

20, foram removidos os outliers de cada uma das profissões escolhidas para análise. Por 

fim, realizamos a comparação das médias dos vencimentos de cada cargo levando em 

consideração o tempo de emprego e a escolaridade. 

O Gráfico 12 apresenta a média salarial dos cargos da área química dos 

funcionários com até 05 anos de emprego (faixa 01) e com nível superior completo em 

salários mínimos. Ressalta-se que não foram considerados funcionários com mestrado 

ou doutorado. O primeiro ponto interessante do gráfico citado é a diferença salarial 

entre os professores da educação básica e os professores do ensino superior: enquanto a 

média salarial dos primeiros em todos os anos pesquisados ficou abaixo das carreiras de 

engenheiro químico, pesquisador em química, químico industrial e químico, ficando 

mais próximo dos cargos técnico em química e tecnólogo em química (às vezes inferior 

ao salário de ambos), a média salarial dos professores de educação superior, em grande 

parte dos anos pesquisados, esteve entre os melhores salários da área. Outro ponto 

notável é que na maior parte dos anos houve pouca diferença salarial entre os 

professores do ensino fundamental e do ensino médio. E, ainda, é visível que os cargos 

mais aproveitados pela indústria, ou seja, engenheiro químico e químico industrial 

estiveram quase em todos os anos entre os maiores salários da área. 

Assim como o Gráfico 12, o Gráfico 13 também apresenta a média salarial dos 

funcionários com até 05 anos de emprego (faixa 01) e com nível superior completo em 

salários mínimos, porém da área matemática. Ressalta-se nesse gráfico que o resultado 

foi muito semelhante ao do Gráfico 12, ou seja, a média salarial dos professores da 

educação superior superava em quase todos os anos consideravelmente a média salarial 

dos professores da educação básica. Além disso, o cargo que em grande parte dos anos 

teve maior média salarial não era da área acadêmica, no caso os matemáticos. 
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Gráfico 12: Média salarial dos cargos da área química em salários mínimos dos funcionários com até 05 anos de emprego e nível superior completo. 

 

Fonte: Adaptado de RAIS, 1995 a 2015. 
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Gráfico 13: Média salarial dos cargos da área matemática em salários mínimos dos funcionários com até 

05 anos de emprego e nível superior completo. 

 

Fonte: Adaptado de RAIS, 1995 a 2015. 

 

Dando continuidade à nossa análise, é importante analisarmos o plano de 

carreira da docência, tanto do ponto de vista de maior titulação quanto do tempo de 

emprego. Para fazermos este comparativo utilizamos os anos de 1995 e 2015, ou seja, o 

primeiro e o último ano disponível no RAIS com as informações necessárias. 

O Gráfico 14 apresenta a média salarial dos cargos da área química com até 05 

anos de emprego divididos pela escolaridade. Um dos pontos interessantes é que em 

1995 a média salarial do professor de ensino médio é consideravelmente superior ao 

professor de ensino fundamental em todos os níveis de escolaridade e também é muito 

semelhante ao cargo de técnico em química. Ainda cabe ressaltar que em 1995, 

excetuando-se os cargos de químico e de professor de nível superior, os demais cargos 

sofreram pouca variação na média salarial em relação à titulação. Em 2015, a titulação 

teve maior influência na média salarial da maioria dos cargos, conforme pode ser 

observado no Gráfico 14. Ressalta-se neste Gráfico que a diferença da média salarial 

dos funcionários com doutorado em relação à média dos funcionários apenas com nível 

superior foi maior nos três cargos de professor e no cargo de químico. Porém, apesar do 

elevado aumento na remuneração, a média salarial dos professores da educação básica 

com doutorado ainda foram inferiores à média salarial dos profissionais com apenas 

nível superior na maioria dos demais cargos. 

Analogamente, observamos no Gráfico 15 a média salarial dos cargos da área 

matemática em relação à escolaridade. Assim como no Gráfico 14, em 1995 não há uma 

relação direta entre salário e titulação. Também observamos que, em 2015, os cargos de 
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professores na educação básica receberam aumentos significativos conforme a titulação, 

porém, assim como nos cargos da química, a média salarial dos professores de 

matemática da educação básica com doutorado ficou abaixo da média salarial dos 

profissionais com apenas nível superior dos demais cargos. Fato semelhante ocorre na 

média salarial em relação ao tempo de emprego, como pode ser visto nos Gráficos 16 e 

17. 

 

Gráfico 14: Média salarial dos cargos da área química em salários mínimos por escolaridade dos 

funcionários com até 05 anos de emprego. 

 

Fonte: Adaptado de RAIS, 1995 e 2015. 
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Gráfico 15: Média salarial dos cargos da área matemática em salários mínimos por escolaridade dos 

funcionários com até 05 anos de emprego. 

 

Fonte: Adaptado de RAIS, 1995 e 2015. 
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Gráfico 16: Média salarial dos cargos da área química em salários mínimos por tempo de emprego dos 

funcionários com nível superior. 

 

Fonte: Adaptado de RAIS, 1995 e 2015. 
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Gráfico 17: Média salarial dos cargos da área matemática em salários mínimos por tempo de emprego dos 

funcionários com nível superior. 

 

Fonte: Adaptado de RAIS, 1995 e 2015. 

 

Analisando a carreira do ponto de vista financeiro, percebemos que a docência 

ainda não tem o devido reconhecimento. Mas, conforme exposto por Lemann (2014), 

para os professores, sua profissão é uma conquista pessoal e profissional. Inclusive 65% 

dos que participaram da pesquisa investiram capital próprio para acessar o ensino 

superior. E essa formação, para 57% dos participantes, os colocou em situação 

financeira melhor que a de seus pais. Além disso, apenas 7% dos pais e 9% das mães 

dos participantes tinham nível superior. E, ainda, para os professores o aspecto que traz 

mais satisfação na sua atuação é a contribuição para o aprendizado dos alunos. 

Na próxima seção apresentaremos sobre a expansão do IFSP e as dificuldades 

encontradas nesse período. 
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3. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

 

3.1. Histórico da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

 

Embora o Instituto Federal tenha sido criado apenas em 2008, historicamente 

seu início se deu há mais de 100 anos. Segundo Moura et al. (2007), as primeiras 

iniciativas da educação profissional surgem a partir de 1909, com a criação do Colégio 

das Fábricas no Rio de janeiro. Nessa direção, ao longo do século XIX foram criadas 

várias instituições voltadas para o ensino das primeiras letras e a iniciação em ofícios, 

cujos destinatários eram as crianças pobres, os órfãos e os abandonados. 

No início do século XX, houve um esforço público para organizar a educação 

profissional, modificando a preocupação assistencialista de menores abandonados e 

órfãos, para a da preparação de operários para o exercício profissional, resultando, em 

23 de setembro de 1909, por meio do Decreto nº 7.566, na criação das Escolas de 

Aprendizes Artífices (BRASIL, 1909), primeira denominação do Instituto Federal. 

Foram fundadas 19 escolas nas capitais dos estados então existentes e sua criação 

marcou o início das atividades do governo federal no campo do ensino dos ofícios 

(FONSECA, 1986 apud IFSP, 2014, p. 30).  

Após promulgação da nova Constituição Brasileira que trata pela primeira vez 

do ensino técnico, profissional e industrial, é assinada a Lei 378, em 13 de janeiro de 

1937, que reforma o Ministério da Educação e Saúde Pública, o qual era responsável 

pelas Escolas de Aprendizes e Artífices, passando a denominar-se apenas Ministério da 

Educação e Saúde e transformando as Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus 

Industriais, destinados ao ensino profissional, de todos os ramos e graus (BRASIL, 

1937b). 

Em 1941, ocorre a “Reforma Capanema”, que remodela todo o ensino no país, 

entre as mudanças passa a considerar o ensino profissional como de nível médio. O que 

resulta, em 1942, no Decreto-Lei 4.073, que altera a denominação Liceus Industriais 

para Escolas Industriais e Técnicas, que passam a oferecer a formação profissional em 

nível equivalente ao do secundário (BRASIL, 1942). 

A partir de 1944, é impulsionada a industrialização no Brasil, o que estreita a 

relação entre Estado e economia, passando a ser objetivo formar profissionais 

orientados para as metas de desenvolvimento do país. Nesse contexto, é sancionada a 

Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, que altera a organização administrativa, 
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conferindo personalidade jurídica própria e autonomia didática, administrativa, técnica e 

financeira (BRASIL, 1959). Posteriormente, por meio da Lei nº 4.759, de 20 de agosto 

de 1965, as Escolas Industriais e Técnicas passam a ser qualificadas de federais, 

assumindo o nome de Escolas Técnicas Federais (ETFs) (BRASIL, 1965). 

Em seguida, com um cenário de profundas mudanças econômicas nos anos 

1990, passa a se intensificar a aplicação da tecnologia nos processos de produção. Essas 

mudanças impactaram as escolas técnicas resultando na transformação das ETFs em 

Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), por meio da Lei nº 8.948, de 8 

de dezembro de 1994 (BRASIL, 1994). A lei ainda determinou que a expansão da oferta 

da educação profissional somente ocorreria em parceria com Estados, Municípios e 

Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais, que ficariam 

responsáveis pela manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino. O que 

acaba sendo alterado pela Lei nº 11.195, de 18 de novembro de 2005, pela qual ficou 

determinado que a expansão ocorreria preferencialmente com parceria, mas não 

exclusivamente (BRASIL, 2005c). Após essa lei, inicia-se a primeira fase do processo 

de expansão da rede federal, com a construção de 60 novas unidades. 

Embora a obtenção do status de CEFET tenha agilizado a entrada da escola no 

oferecimento de cursos superiores, principalmente voltados à formação de tecnólogos 

na área da Indústria e de Serviços, Licenciaturas e Engenharias, essa ainda não era a 

finalidade da Instituição. O que passa a ocorrer em 2008, quando finalmente são criados 

os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), por meio da Lei nº 

11.892, de 29 de dezembro de 2008. Fica definido no Art.7º, inciso VI, da referida Lei 

que um dos objetivos dos IFs é: 

 

“Art. 7º Observadas as finalidades e características definidas no art. 6º 

desta Lei, são objetivos dos Institutos Federais:  

[...] 

VI - ministrar em nível de educação superior: 

a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais 

para os diferentes setores da economia; 

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 

pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação 

básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a 

educação profissional; 

c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de 
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profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do 

conhecimento; 

d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e 

especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes 

áreas do conhecimento; e 

e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que 

contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em 

educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e 

inovação tecnológica”. (BRASIL, 2008, grifo nosso) 

 

Em atenção especial à licenciatura, o Art. 8º determinou que os IFs deveriam 

garantir o mínimo o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para atender os 

cursos de licenciatura. Eles também deveriam garantir o mínimo de 50% (cinquenta por 

cento) para a educação profissional técnica de nível médio. 

 

3.2. Expansão e oferta de vagas 

 

Em 2004, o IFSP, até então denominado CEFET-SP, contava com três campi, já 

na primeira fase de expansão (de 2005 a 2007) esse número aumentou para oito. Na 

segunda fase, de 2008 a 2010, em que também ocorreu a alteração da estrutura 

institucional, foram criadas 13 novas unidades, sendo dez campi e três campi 

avançados3, totalizando 21 unidades. Na terceira fase, de 2012 a 2014, foram criados 

oito campi e 11 campi avançados, totalizando 40 unidades. Além disso, na terceira fase 

os três campi avançados criados na segunda fase foram transformados em campus. De 

2015 a 2016, também houve expansão, sendo criados dois campi, um campus avançado 

e um centro de referência4, totalizando, em 2017, 44 unidades, sendo um centro de 

referência, 11 campi avançados e 32 campi. O Quadro 3, apresenta as unidades criadas 

em cada período de expansão. 

 

  

                                                 
3  Campus Avançado: é uma extensão de um campus que já existe, com possibilidade de oferecer 

os mesmos cursos ou cursos novos, em uma nova região. 

4  Centro de Referência: são unidades vinculadas à Reitoria, para o desenvolvimento de planos, 

programas e projetos relacionados à educação profissional e tecnológica. 
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Quadro 3: Criação das unidades do IFSP por período de expansão. 

Unidades 

até 2004 

Unidades criadas 

de 2005 a 2007 

Unidades criadas de 

2008 a 2010 

Unidades criadas de 

2011 a 2014 

Unidades criadas 

de 2015 a 2016 

Cubatão; 

São Paulo; 

Sertãozinho. 

Bragança 

Paulista; 

Caraguatatuba; 

Guarulhos; 

Salto; 

São João da Boa 

Vista. 

Araraquara; 

Barretos; 

Birigui; 

Boituva (Avançado); 

Campos do Jordão; 

Capivari (Avançado); 

Catanduva; 

Itapetininga; 

Matão (Avançado); 

Piracicaba 

São Carlos; 

São Roque; 

Suzano; 

Araras (Avançado); 

Avaré; 

Campinas; 

Fernandópolis 

(Avançado); 

Hortolândia; 

Ilha Solteira 

(Avançado); 

Jacareí; 

Jundiaí (Avançado); 

Limeira (Avançado); 

Mococa (Avançado); 

Pirassununga 

(Avançado); 

Presidente Epitácio; 

Presidente Prudente 

(Avançado); 

Registro; 

Rio Claro (Avançado); 

São José dos Campos; 

Sorocaba (Avançado); 

Ubatuba (Avançado); 

Votuporanga. 

Itaquaquecetuba; 

Pirituba; 

São Miguel 

Paulista (Centro de 

Referência); 

Tupã (Avançado); 

 

Fonte: IFSP(2004, 2007, 2010, 2014a, 2015a, 2017a). 

 

Além da expansão em número de unidades e de vagas, os cursos oferecidos 

também sofreram algumas alterações, já que a partir de 2008 o Instituto Federal de São 

Paulo, assim como os demais Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

passou a ter que ofertar no mínimo 50% das vagas para ensino técnico e 20% para 

licenciaturas, as demais vagas deveriam ser oferecidas de acordo com o perfil da região 

em que o campus estivesse instalado. Além dos cursos presenciais, o Instituto Federal 

de São Paulo oferece os cursos técnicos e superiores de Formação de Professores na 

modalidade de Ensino a Distância e possuía mais de 40 mil alunos matriculados em 

2015. 

Do total de vagas ofertadas em 2015, pouco mais de 58% eram de nível técnico; 

cerca de 25%, tecnólogos; outros 11% de licenciatura, 4% de bacharelado e 2% de pós-

graduação (IFSP, 2015). O Gráfico 18, mostra o número de cursos técnicos, 

licenciaturas, formação pedagógica, tecnólogos, bacharelados e mestrados oferecidos 

pelos campi em 2016 (IFSP, 2016). Embora sejam ofertadas 34 licenciaturas, elas estão 

distribuídas em apenas 17 campi, a formação pedagógica apenas é oferecida em dois 
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deles. Já os cursos técnicos estão presentes em todos os campi, enquanto os tecnólogos 

são ofertados em 25 (IFSP, 2016). 

 

Gráfico 18: Número de cursos oferecidos por tipo de titulação 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Percebe-se que no IFSP ainda é maior a implantação dos cursos tecnológicos, do 

que dos cursos de licenciatura e formação pedagógica. Podemos suspeitar que esse fato 

está relacionado à identidade, à tecnologia e profissionalização construída ao longo dos 

anos. Essa característica é mantida principalmente pela formação exigida nos concursos 

de docentes, uma vez que grande parte das vagas são para áreas técnicas, em que não se 

exige a licenciatura ou formação pedagógica, com isso boa parte dos docentes 

desconhecem o perfil desses cursos e desses alunos.  

A alteração na estrutura institucional somada à acelerada expansão resultaram 

em algumas consequências e desafios para o IFSP e demais institutos federais. Estas 

consequências e desafios foram apontados, inclusive, no Relatório de Auditoria 

Operacional em Ações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, elaborado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), conforme a seguir: 

estrutura deficiente nos campi; alto índice de evasão; poucas parcerias realizadas com o 

setor produtivo local e outras instituições; pouca integração entre ensino, pesquisa e 

extensão; poucas ações de inserção profissional (incluindo empregabilidade de alunos 

egressos, estágio e empreendedorismo); déficit de docentes e técnicos administrativos e 

falta de capacitação dos servidores. (TCU, 2013). 

O Campus São José dos Campos/Petrobras enfrenta partes dos problemas 

relatados acima. A começar de sua criação, ele surgiu durante a terceira fase de 

expansão e foi viabilizado por meio de uma parceria entre o Instituto Federal de 
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Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e a Petrobras. O contrato de comodato 

datado de 01 de dezembro de 2011 prevê o empréstimo por 20 anos, a título gratuito, de 

terreno com 22.231,27 m², bem como os cinco prédios já edificados, na área da 

Refinaria Henrique Lage – Revap, unidade da Petrobras, localizado no Vale do Paraíba.  

O município foi escolhido por ser o maior e mais desenvolvido no Vale do 

Paraíba, situado a cerca de 100 km da capital, com um dos centros industriais e de 

serviços mais importantes do Estado e do País. Além disso, os indicadores 

socioeconômicos eram bastante favoráveis ao desenvolvimento das atividades do IFSP,  

apresentando desempenho superior à média do Estado de São Paulo nos sete 

indicadores considerados: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb); percentagem de trabalhadores com ensino 

fundamental completo e ensino médio incompleto; percentagem de trabalhadores 

empregados na indústria; percentagem de trabalhadores empregados na construção civil; 

salário médio na indústria; e salário médio na construção civil (IFSP, 2012). 

As atividades letivas tiveram início no segundo semestre de 2012, momento em 

que muitas unidades novas estavam sendo criadas, o que tornou o orçamento para 

investimentos mais restrito. Os salões presentes no prédio cedido pela Petrobras foram 

divididos cada um em quatro salas utilizando divisórias. Também foi dividido um salão 

em dois para uso como auditório e biblioteca e foi feita adaptação do galpão para ser 

utilizado como laboratório. Apesar de ter sido contornada a falta de infraestrutura 

adequada, a localização do prédio é um dos pontos mais delicados que precisam ser 

tratados. O prédio fica distante de comércios e moradias, os funcionários e terceirizados 

da Petrobras possuem transporte fretado e utilizam, na maioria das vezes, outra portaria. 

Isso faz com que seja pouco interessante para a prefeitura a disponibilização de um 

ônibus que atenda a portaria do IFSP. 

Apesar do terreno cedido ter dimensões quase adequadas para as atividades do 

IFSP (os campi costumam ser construídos em terrenos acima de 25 mil m² e o local 

cedido tinha pouco mais de 22 mil m²), ele não é totalmente aproveitado. Grande parte 

da área não possui construção, limitando a quantidade de cursos que serão abertos, visto 

que seria necessário um número maior de salas de aula e de laboratórios. Com isso os 

cursos acabam sendo diluídos em todos os turnos (matutino, vespertino e noturno), mas 

alguns alunos dos períodos matutino e vespertino ingressam no mercado de trabalho 

durante o curso e acabam abandonando os estudos. Um outro terreno, com 25.000 m² e 

em local mais acessível, foi doado em 2014 pela prefeitura para construção do prédio 
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definitivo, mas com os cortes de recursos por parte do Governo Federal5até o momento 

da defesa dessa dissertação não havia previsão para início das obras. 

A falta de recursos impactou principalmente nos investimentos sobre a compra 

de equipamentos e acervo bibliográfico, e sobre o valor das bolsas e número de alunos 

atendidos pela assistência estudantil. O Gráfico 19 mostra o orçamento disponível para 

investimento e para auxílio educando de 2013 a 2017 em comparação com o número de 

alunos matriculados nos respectivos anos. Cabe ressaltar que o número de matriculados 

no ano de 2017 é uma estimativa com base no número de vagas que foram oferecidas no 

primeiro semestre deste ano. É perceptível no Gráfico que os valores para investimento 

como um todo não só não acompanharam o número de alunos matriculados, como 

foram reduzindo ao longo dos anos, o mesmo ocorreu com o auxílio educando nos anos 

de 2016 e 2017. 

A redução nos valores para investimento e auxílio educando se agravou nos dois 

últimos anos, já que tiveram início os cursos superiores (licenciatura em matemática, 

licenciatura em química e engenharia de controle e automação) no Campus, que 

demandaram a compra de livros específicos e de itens de laboratório. Além disso, 

diferentemente do nível técnico, os cursos superiores geralmente recebem alunos de fora 

do município e alguns destes precisam de auxílio para se manter durante o curso. 

Somado ao fato de que em 2015 69,1% dos alunos matriculados no Campus possuía 

renda per capita familiar inferior a 1 salário mínimo, a falta de orçamento acabou 

gerando consequências significativas nos auxílios disponibilizados para os alunos. 

 

                                                 
5 Devido às crises econômicas e política vivenciada pelo país a partir de 2015, o Ministério da 

Educação reduziu os recursos para o ensino superior, impactando os Institutos federais e, entre eles, o 

IFSP.  
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Gráfico 19: Orçamento de capital e auxílio educando x número de alunos matriculados 

 
Fonte: IFSP(2013a, 2014a, 2015a, 2017a, 2013b, 2014b, 2015b, 2016b, 2017b).  

 

No IFSP, a assistência estudantil, denominada Programa de Auxílio 

Permanência (PAP), em consonância com o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES), visa atender os estudantes regularmente matriculados que estejam 

em situação de vulnerabilidade econômica, objetivando melhorar as condições para 

permanência do estudante e para conclusão do curso. Cada estudante pode pleitear as 

seguintes modalidades de auxílio: alimentação (R$ 85); transporte (R$ 85); moradia (R$ 

200); material (R$ 30); alunos com filhos (R$ 100) e saúde (valor variado), os quais são 

concedidos de acordo com a renda per capita. 

Em março de 2016, foram contemplados no PAP 314 estudantes somando R$ 

51.460,00 em pagamentos, sendo que 274 alunos receberam 170 reais referente 

alimentação e transporte, dois alunos receberam 200 reais somando as modalidades 

alimentação, transporte e material, outros três alunos receberam 200 reais para ajuda 

com moradia, oito receberam 185 reais para alimentação e ajuda com filhos, dois 

receberam 115 reais referente à alimentação mais material, três receberam 100 reais 

para ajuda com os filhos e os demais receberam 85 reais para alimentação ou transporte. 

Porém, em razão das restrições financeiras, o número de atendidos e de auxílios 

concedidos precisou ser revisto. Como resultado, em abril, foi possível atender 267 

alunos, somando R$ 28.240,00 em pagamentos. Os 274 atendidos com alimentação e 

transporte foram reduzidos para 12. Nenhum aluno recebeu concomitantemente 

alimentação, transporte e moradia. Em compensação, 125 alunos passaram a receber 
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115 reais e 107 a receber 85 reais. Nas licenciaturas, os 22 alunos inicialmente 

atendidos foram reduzidos para 14, sendo que três tiveram os auxílios suspensos por 

causa do corte, três cancelaram a matrícula e dois recebiam bolsas de ensino ou 

extensão. Outros 10 alunos das licenciaturas tiveram seus auxílios reduzidos. Após o 

cancelamento das três matrículas, um aluno voltou a receber o auxílio, outra aluna foi 

incluída e três alunos tiveram um pequeno aumento. 

 

3.3. Percepção dos alunos em relação ao Campus 

 

Com o questionário aplicado para os alunos das licenciaturas regularmente 

matriculados em novembro de 2016, conseguimos captar a avaliação dos alunos em 

relação a diversos aspectos do campus e dos cursos. Responderam a este questionário 

95% dos alunos da química e 90% dos alunos da matemática, os demais alunos pararam 

de frequentar o curso, não sendo possível encontrá-los. 

O Gráfico 20 nos mostra a satisfação dos alunos em relação a alguns aspectos. 

Como é possível perceber, em relação à grande parte deles, mais de 80%, os alunos 

estão totalmente ou parcialmente satisfeitos. Apenas quatro aspectos tiveram ao menos 

um totalmente insatisfeito, que foram: localização, cantina, horário das aulas e 

atividades de Prática como Componente Curricular (PCC). 

Todos os quatro aspectos citados anteriormente foram lembrados pelos alunos na 

pergunta 9 – “Como a experiência do aluno pode ser melhorada nesta instituição?”. A 

começar pela localização, seis alunos colocaram a dificuldade de acesso, entre eles um 

respondeu “Creio que a única coisa que atrapalhe o andamento do curso é a localização 

do campus, com acesso limitado, gera faltas sequenciais.”. Quanto à cantina, dois 

alunos responderam que era necessária uma melhoria, mas não foram específicos. Em 

relação ao horário do curso, quatro alunos gostariam que ocorresse alguma alteração, 

dois prefeririam que o curso fosse noturno, um gostaria que o curso fosse oferecido em 

mais de um turno, para que fosse possível conciliar com outras atividades e outro 

desejaria que o horário possibilitasse o atendimento das dúvidas dos alunos do ensino 

médio integrado. Apenas um aluno citou especificamente as atividades de PCC, ele 

preferia que fosse reduzido o número de atividades ou que houvesse maior prazo. 

Os cinco aspectos com mais alunos parcialmente insatisfeitos, excetuando os já 

descritos anteriormente, foram: biblioteca, sala de estudos, conteúdo, laboratórios e os 

estudos integradores para enriquecimento curricular (EIEC). É interessante observar que 
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três desses aspectos dizem respeito à infraestrutura do Campus, assuntos que também 

foram bastante lembrados na questão 9 pelos alunos, principalmente a respeito da 

quantidade de livros, do número de computadores disponíveis para uso, do número e da 

qualidade dos laboratórios e do tamanho e disponibilidade do auditório. Houve 24 

respostas em relação ao conteúdo e à atividade extracurricular. No geral, os alunos 

gostariam que fossem oferecidas mais atividades extracurriculares, seja por meio de 

palestras, oficinas, minicursos, eventos culturais, projetos, congressos ou visitas 

técnicas em indústrias, também gostariam que as aulas fossem mais dinâmicas e mais 

práticas e que houvesse maior “contato dos alunos com outras áreas intelectuais, não se 

prendendo somente no campo das exatas”.  

Na questão 9 surgiram mais alguns temas que não tinham relação direta com um 

dos aspectos avaliados na questão 10. Entre eles, destaca-se, pelo número de alunos que 

citaram o assunto: mais suporte na área profissional, como, por exemplo, propiciar 

vagas de estágio e capacitação profissional, visando inclusive outras profissões 

diferentes da docência; maior dedicação aos alunos com dificuldades, incluindo um 

nivelamento nas disciplinas específicas; mais bolsas de extensão e de iniciação 

científica; e mais relacionamento com outras instituições, promovendo uma maior 

divulgação da instituição e menos desistência. 

 

Gráfico 20: Avaliação de alguns aspectos do campus pelos alunos das licenciaturas. 

 
Elaborado pela autora. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

In
st

al
aç

õ
es

Lo
ca

liz
aç

ão

M
an

u
te

n
çã

o

Si
st

em
as

B
ib

lio
te

ca

Sa
la

 d
e 

e
st

u
d

o
s

La
b

o
ra

tó
ri

o
s

C
an

ti
n

a/
R

es
ta

u
ra

n
te

C
o

n
te

ú
d

o

N
ív

el
 d

e
 e

xi
gê

n
ci

a

Q
u

al
id

ad
e 

d
o

 e
n

si
n

o

A
ti

vi
d

ad
es

 P
C

C

A
ti

vi
d

ad
es

 E
IE

C

H
o

rá
ri

o
 d

as
 a

u
la

s

C
o

rp
o

 d
o

ce
n

te

C
o

o
rd

en
aç

ão
 d

e 
cu

rs
o

C
o

rp
o

 a
d

m
in

is
tr

at
iv

o

G
e

rê
n

ci
a 

e
d

u
ca

ci
o

n
al

A
ss

is
tê

n
ci

a 
fi

n
an

ce
ir

a
Julgue os itens a seguir de acordo com seu grau de satisfação:

Totalmente satisfeito Parcialmente satisfeito

Nem satisfeito, nem insatisfeito Parcialmente insatisfeito

Totalmente insatisfeito Não respondeu



53 

 

3.4. Perfil dos Discentes Ingressantes, Evadidos e Ativos 

 

Esta seção irá apresentar o perfil dos discentes que ingressaram na primeira 

turma (em 2016) das licenciaturas em matemática e química comparando-os com os que 

ingressaram na primeira turma (em 2017) do curso de Engenharia de Controle e 

Automação. Foi decidido por comparar com a engenharia por ser um curso oferecido 

pelo IFSP, em implantação e no município de São José dos Campos. 

Foram oferecidas 40 vagas para cada um dos cursos, mas em razão do número 

de cancelamentos de matrícula com consequentes novas chamadas e transferências, 

foram matriculados e considerados como ingressantes 62 alunos na licenciatura em 

matemática, 50 na licenciatura em química e 48 na engenharia de controle e automação. 

Do total de matriculados, 24 alunos da matemática e 10 da química abandonaram o 

curso no primeiro semestre de 2016, outros 7 cancelamentos na matemática e 3 na 

química ocorreram no segundo semestre. Sendo assim, permaneciam 

matriculados/ativos no final do primeiro ano 31 alunos na matemática e 37 na química. 

Em comparação, foram canceladas 8 matrículas do curso de engenharia até maio de 

2017, permanecendo com 40 alunos ativos. 

O primeiro aspecto analisado foi o tipo de escola de que os alunos eram 

egressos, ou seja, se eram de escola particular, pública ou, no caso do ensino médio, 

certificação pelo ENEM. O Gráfico 21 apresenta esses dados, o primeiro ponto 

interessante a ser observado é o perfil dos ingressantes, enquanto no curso de 

engenharia ingressaram aproximadamente 33% de egressos do ensino fundamental 

privado e 46% do ensino médio privado, o percentual da matemática foi, 

respectivamente, de 16% e 29% e na química, também respectivamente, de 22% e 28%. 

Podemos supor, a partir desses dados, que para os alunos com menor poder aquisitivo a 

carreira docente e a possibilidade de ter um ensino superior sejam atrativas.  

Ainda em relação ao Gráfico 21, outro ponto relevante é o tipo de escola dos 

alunos que evadiram no primeiro semestre. Nos três cursos é observável que a 

porcentagem de alunos egressos de escola particular, tanto no ensino fundamental 

quanto no médio, é maior na evasão do primeiro semestre do que a porcentagem de 

alunos egressos de escola particular no total de ingressantes. Desse dado podemos supor 

que os alunos com maior poder aquisitivo tenham passado em outros vestibulares ou 

tenham decidido estudar para outro vestibular. Os alunos que evadiram no segundo 

semestre nos mostram outra realidade, principalmente quando observamos os da 
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licenciatura em matemática. A porcentagem de alunos que cancelaram a matrícula e 

eram egressos de escola pública teve aumento, o que pode indicar dificuldades de 

aprendizado ou financeiras que dificultaram a continuidade do curso. Por fim, 

observamos os alunos ativos: nas licenciaturas, embora no segundo semestre tenham 

ocorrido muitas desistências dos alunos egressos de escola pública, houve uma redução 

de 13% na matemática e 9% na química de alunos egressos do ensino médio privado; 

enquanto na engenharia a redução foi de 6%. 

 

Gráfico 21: Origem escolar dos alunos por curso. 

 
Elaborado pela autora. 

 

Na sequência, foram comparadas as idades dos alunos, dados que podem ser 

observados no Gráfico 22. Quanto à idade dos ingressantes, nas três turmas, mais de 

50% tinham até 23 anos, porém na licenciatura em matemática o segundo maior grupo 

eram de alunos com mais de 40 anos de idade, enquanto na química eram de alunos 

entre 24 e 28 anos, e na engenharia eram os alunos com faixas etárias de 24 a 28 anos e 

de 29 a 33 anos. É interessante notar que as licenciaturas atraem públicos com maior 

faixa etária, mas é perceptível que é relativamente alta a evasão desses alunos, sendo 

que na química grande parte ocorreu no primeiro semestre e na matemática grande parte 

ocorreu no segundo semestre. Após as evasões, houve pouca alteração no perfil dos 

alunos matriculados. Na matemática, os alunos com 34 anos ou mais tornaram-se mais 

expressivos, na química a porcentagem de alunos com esse perfil reduziu e na 

engenharia houve um pequeno aumento de alunos entre 29 e 33 anos. 
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Gráfico 22: Idade dos alunos por curso. 

 
Elaborado pela autora. 

 

O terceiro aspecto analisado foi a modalidade de concorrência dos alunos. 

Observa-se no Gráfico 23 que há uma proporção entre os estudantes que ingressaram 

como ampla concorrência e os estudantes que ingressaram por meio de reserva de 

vagas, como era esperado visto que a lei reserva 50% das vagas ofertadas. Porém, o 

gráfico apresenta um ponto condizente com o Gráfico 21. Enquanto no primeiro 

semestre a evasão ocorreu principalmente com alunos ingressantes pela ampla 

concorrência, no segundo semestre a evasão dos alunos que ingressaram por reserva de 

vagas aumentou drasticamente, mais um indicativo que os principais motivos da evasão 

variam conforme o período em que ocorreram, ou seja, no início o abandono do curso se 

dá em razão de outros vestibulares, enquanto a partir do segundo semestre ocorrem em 

razão de dificuldades de aprendizado e/ou financeiras. Por fim, os alunos ativos 

continuaram próximos da proporção 50% ampla concorrência e 50% vagas reservadas. 
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Gráfico 23: Comparativo por curso de modalidade de concorrência dos alunos 

 
Elaborado pela autora. 

 

De maneira semelhante, podemos observar no Gráfico 24 que a evasão no 

primeiro semestre ocorre principalmente com os alunos convocados para matrícula na 

primeira chamada, enquanto os alunos que evadem no segundo semestre em sua maioria 

foram convocados em lista de espera. O Gráfico 24 também nos leva a refletir sobre 

como poucos alunos convocados em primeira chamada efetivam sua matrícula no IFSP 

e ainda sobre como poucos deles permanecem na instituição, após o primeiro ano de 

curso. 

 

Gráfico 24: Comparativo por curso do tipo de convocação dos alunos 

 
Elaborado pela autora. 

 

Uma outra questão relevante é se os cursos têm atendido à população da região e 
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como está a permanência dos estudantes de fora do município e de fora da região. Nota-

se, no Gráfico 25, que as licenciaturas receberam quase que em sua totalidade 

estudantes da região, enquanto a engenharia recebeu uma quantidade razoável de alunos 

de outras regiões do estado de São Paulo. Um outro ponto interessante é que a maioria 

dos alunos de fora da região evadem no primeiro semestre do curso, fato que ocorreu 

em todos os cursos. Em contrapartida, houve pouca desistência de alunos de outros 

municípios da região, o que acarretou em um aumento na porcentagem desses alunos ao 

se comparar os ativos e os ingressantes. 

 

Gráfico 25: Comparativo por curso dos municípios dos alunos 

 
Elaborado pela autora. 

 

Também foi perguntado aos alunos qual o nível de escolaridade dos pais, nesse 

caso foi possível obter 18 respostas dos alunos da engenharia, 25 da licenciatura em 

matemática e 35 da licenciatura em química. É interessante ressaltar, no Gráfico 26, o 

alto índice de mães e pais com ensino fundamental ou inferior na licenciatura em 

matemática, a porcentagem semelhante da química e da engenharia em relação a este 

nível de ensino e os índices maiores de mães e pais com pós-graduação dos alunos da 

engenharia. 
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Gráfico 26: Nível de escolaridade dos pais dos estudantes. 

 
Elaborado pela autora. 

 

Após todas as convocações para matrícula, foram aplicados questionários com 

os 40 alunos que efetivamente permaneceram nas licenciaturas para conhecer um pouco 

mais sobre seu perfil. Responderam o questionário 40 alunos da licenciatura em química 

e 39 alunos da licenciatura em matemática, sendo que o discente que não participou da 

pesquisa não frequentou o curso, motivo pelo qual não foi possível obter suas respostas.  

Iniciamos o questionário perguntando a formação desses ingressantes. Os dois 

cursos apresentaram um ponto em comum e outro distinto. Em ambos, pouco menos de 

50% dos alunos possuem apenas ensino médio, a informação completa pode ser vista no 

Gráfico 27. Porém, na química, 50% dos alunos possuem ensino técnico e apenas 2,5% 

superior, já na matemática a porcentagem de alunos com técnico e com superior são 

muito próximas, sendo 25,5% e 23% respectivamente, e, ainda, 2,5% já tinham 

especialização.  
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Gráfico 27: Formação acadêmica dos ingressantes. 

 
Elaborado pela autora. 

 

Tendo em vista que muitas vezes a evasão se dá em razão de falta de recursos 

por parte do aluno, também foi perguntado qual a importância do Programa de Auxílio 

Permanência para eles. As respostas estão demonstradas no Gráfico 28. Do total de 

alunos participantes do curso de Matemática, 41% consideram muito importante e 

32,5% dos participantes da química também o consideram muito importante. 

 

Gráfico 28: Importância do Programa de Auxílio Permanência 

 
Elaborado pela autora. 

 

Também foi perguntado aos alunos se conheciam o IFSP. A resposta está 

apresentada no Gráfico 29, mas cabe ressaltar que a maioria de ambos os cursos 
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conheceram ao utilizar a plataforma do SISU, o que nos indica que esse método de 

seleção acaba facilitando o acesso à informação da população. 

 

Gráfico 29: Número de alunos que conheciam o IFSP. 

 
Elaborado pela autora. 

 

Por fim, foi perguntado aos alunos se fariam o vestibular específico para o IFSP, 

caso o ingresso não fosse pelo SISU, é interessante notar que boa parte dos alunos de 

ambos cursos teriam interesse em fazer o vestibular específico, como pode ser 

observado no Gráfico 30, mas quase um terço deles não fariam ou provavelmente não 

fariam ou não tem certeza se fariam. 

 

Gráfico 30: Número de alunos que fariam o vestibular específico para o IFSP. 

 
Elaborado pela autora. 
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Ainda no início do ano letivo foi perguntado aos alunos das licenciaturas os 

motivos que o levaram a se interessar pelo curso, assunto que será tratado na próxima 

seção. 

 

3.5. Perspectiva dos discentes das licenciaturas em relação ao curso e a carreira no 

início do ano letivo 

 

Para obter a perspectiva dos estudantes em relação ao curso, foi solicitado aos 

alunos que não possuíam nível superior, que escolhessem em um conjunto de opções, as 

três que mais influenciaram sua escolha pelo curso. Na sequência, eles tinham que 

definir a ordem de importância colocando em uma escala de 1 a 3, sendo 1 a mais 

importante. Os alunos que já possuíam nível superior completo pontuaram seus motivos 

de forma diferente, dada as opções eles tinham que colocar a relevância, sendo 1 para 

muito relevante, 2 para relevante, 3 para pouco relevante e 4 para nada relevante. 

No primeiro motivo para fazer o curso de matemática (Gráfico 31), 38% dos 

alunos colocaram que era pelo interesse em ser professor e 28% por gostar de 

matemática. Como segundo motivo (Gráfico 32), 35% escolheram por gostar de 

matemática e outros 31% pelo interesse em ser professor. No terceiro motivo 38% 

escolheu por ser em São José dos Campos, como pode ser observado no Gráfico 33. É 

interessante notar ainda os motivos que não foram escolhidos pelos alunos, expostos no 

Gráfico 34, o menos escolhido foi pelo interesse em ter algum curso de nível superior, 

seguido do interesse em trabalhar com educação, mas não como professor. Cabe 

ressaltar ainda que apenas 5% dos alunos da matemática não colocaram a opção “tenho 

interesse em ser professor” em pelo menos um dos três motivos principais. 
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Gráfico 31: Primeiro motivo para fazer o curso de Matemática. 

 

Elaborado pela autora. 

Gráfico 32: Segundo motivo para fazer o curso de Matemática. 

 

Elaborado pela autora. 
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Gráfico 33: Terceiro motivo para fazer o curso de Matemática. 

 

Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 34: Motivos não escolhidos para fazer o curso de Matemática. 

 

Elaborado pela autora. 

 

Os alunos na Química também pontuaram seus principais motivos, no primeiro 

motivo 44% dos alunos escolheram a opção por gostar de química, seguido por 21% 

que escolheram por ser em São José dos Campos, como pode ser observado no Gráfico 

35. No segundo motivo mais relevante, 28% escolheu por gostar de química e 26% por 

ser em São José dos Campos (Gráfico 36). No terceiro motivo 23% escolheu por ser em 

São José dos Campos e 20% pelo interesse em trabalhar com educação, mas não como 

professor. A porcentagem completa pode ser vista no Gráfico 37. É interessante notar 
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no Gráfico 38 que, assim como foi para os alunos da Matemática, a opção menos 

escolhida pelos alunos da química foi pelo interesse em ter nível superior, já a mais 

escolhida foi pelo interesse em química. Apenas 3% não colocou essa opção como um 

dos três motivos. Em relação ao interesse em ser professor, 15% dos alunos não 

escolheu essa opção como nenhum dos três motivos principais. Essa análise preliminar 

nos indica que o curso de química tem sido atrativo para os alunos em razão da área 

específica e das diversas possibilidades de emprego dessa área, já para os alunos da 

matemática o curso foi mais atrativo pela carreira docente. 

 

Gráfico 35: Primeiro motivo para fazer o curso de Química. 

 
Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 36: Segundo motivo para fazer o curso de Química. 

 
Elaborado pela autora. 
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Gráfico 37: Terceiro motivo para fazer o curso de Química. 

 

Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 38: Motivos não escolhidos para fazer o curso de Química. 

 

Elaborado pela autora. 

 

O Gráfico 39 apresenta a opinião dos alunos que já tinham ao mesmo um curso 
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graduação as respostas foram unidas em um único gráfico. Dos 11 alunos que 

participaram, 06 colocaram como muito relevante o interesse em ser professor, o 
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marcaram essa opção. Como motivo nada relevante é interessante notar que 07 alunos 

marcaram “não me identifiquei com a primeira graduação”. 

 

Gráfico 39: Motivos para fazer a segunda graduação. 

 
Elaborado pela autora. 

 

Após transcorrido um ano de curso, foi aplicado um novo questionário aos 

alunos com o objetivo de captar qual a percepção deles em relação ao curso e à carreira, 

assunto que será tratado na próxima seção. 

 

3.6. Percepção dos discentes das licenciaturas em relação ao curso e a carreira no 

fim do ano letivo 

 

Para obter a percepção dos discentes em relação à carreira e ao curso, aplicamos 

em novembro de 2016 um novo questionário para os alunos que permaneciam 

matriculados, sendo no total 31 da licenciatura em matemática e 37 da licenciatura em 

química. Mas responderam 90% dos alunos da matemática e 95% dos alunos da 

química. O primeiro ponto levantado para entendermos a percepção dos alunos quanto à 

carreira e o curso foi se após eles terem cursado o primeiro ano letivo o interesse deles 

pela carreira havia mudado. O Gráfico 40 apresenta as respostas dos discentes, um 

ponto notável é a porcentagem considerável de alunos da química que não têm interesse 

em seguir a carreira, o mesmo não ocorre com os alunos da matemática, em que 100% 

tem interesse em seguir a profissão. Outro fato importante de ser ressaltado é que cerca 

de 80% dos alunos da química afirmaram ter entrado no curso sem ter a intenção de 
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seguir a carreira, na matemática esta porcentagem ficou um pouco abaixo dos 40%. 

Esses dados ratificam a hipótese levantada na seção anterior de que os alunos da 

química, ao decidirem pelo curso tinha a pretensão de trabalhar na área específica do 

curso, enquanto os da matemática decidiram pelo curso pela intenção em ser docente.  

 

Gráfico 40: Interesse pela carreira no início e no fim do curso.  

 

Elaborado pela autora. 

 

Na sequência, com a intenção de investigar os motivos pelo interesse e 

desinteresse pela carreira, questionamos as influências familiares. Iniciamos 

perguntando aos alunos se eles tinham algum familiar docente, cerca de 54% dos alunos 

da matemática e 51% da química responderam que sim. Destes, pouco mais de 45% dos 

alunos da matemática responderam que os parentes docentes são: mãe, pai, irmãos ou 

filhos; na química o percentual foi de pouco menos de 40%. Perguntamos, então, o que 

estes familiares relatam com mais frequência sobre a carreira, os dados podem ser 

visualizados no Gráfico 41. Um ponto interessante é que apesar de todos os alunos da 

matemática terem interesse em seguir a profissão, seus familiares relatam com mais 

frequência percepções negativas da carreira, sendo as principais respectivamente: baixa 

remuneração, condições de trabalho desfavoráveis e desrespeito dos alunos. Entretanto, 

na química em que nem todos os alunos pretendem seguir a profissão, os familiares 

relataram com mais frequência um aspecto positivo, seguido por mais um positivo e 

dois negativos, sendo respectivamente: se sentem motivados por ensinar, se sentem 

realizados profissionalmente, consideram baixa a remuneração e desfavoráveis as 
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condições de trabalho. 

 

Gráfico 41: O que os familiares relatam da carreira. 

 

Elaborado pela autora. 

 

Também perguntamos o que os familiares que são professores esperam do 

futuro, em ambas as turmas os familiares pretendem continuar na carreira, mas a 

maioria dos familiares dos alunos da química pretendem ocupar cargos de gestão, 

enquanto os da matemática pretendem continuar como professor e na mesma escola, 

como pode ser observado no Gráfico 42. 

 

Gráfico 42: O que os familiares docentes dos alunos esperam do futuro. 

 

Elaborado pela autora. 

 

Por fim, também perguntamos aos alunos se o relato dos familiares docentes 

influenciou no interesse ou desinteresse pela profissão. A maior parte dos alunos da 

matemática concordou totalmente com a afirmação, enquanto a maioria da química não 

concordou e nem discordou, conforme pode ser observado no Gráfico 43. Alguns 
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alunos deixaram comentários sobre a influência de seus familiares. Em relação aos que 

não consideram que houve influência, um relatou ter pouco contato, outro relatou que as 

duas pessoas da família eram professoras de educação infantil e por isso não houve 

influência. Semelhantemente outro aluno relatou que os familiares ministravam aula no 

ensino fundamental em escola particular e um quarto relatou que sempre quis seguir a 

profissão. Duas pessoas comentaram que tiveram influências positivas, uma do tio que 

começou a dar aulas 12 anos após se formar e outra de uma prima que ama muito a 

profissão e se tornou diretora do colégio. Um aluno comentou que existem constantes 

tentativas de convencê-lo a mudar de profissão. Outro aluno escreveu no comentário 

que entrou pela oportunidade de começar uma faculdade e pretende cursar outra área 

assim que tiver condições. 

 

Gráfico 43: Opinião dos alunos em relação à influência de seus familiares no interesse pela profissão  

 
Elaborado pela autora. 

 

Elaboramos também um comparativo dos alunos com e sem familiar docente 

pelo interesse deles pela profissão, que pode ser visto em detalhes no Gráfico 44. Um 

dado interessante é que a porcentagem de alunos que se interessam pela profissão desde 

o início do curso é maior entre os alunos com familiar docente do que entre os alunos 

sem familiar docente, em ambos os cursos.   
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Gráfico 44: Relação de alunos com e sem familiar docente x interesse pela profissão. 

 
Elaborado pela autora. 

 

Ainda em relação ao interesse e desinteresse pela carreira, foi solicitado aos 

alunos que tinham interesse pela profissão que indicassem até três razões que o 

motivam a seguir a profissão e aos alunos que não tinham interesse até três razões que o 

afastam da profissão. Conforme pode ser visto no Gráfico 45, em ambos os cursos os 

dois principais motivos para seguir a carreira são possibilidade de transmitir 

conhecimento e de transformar a realidade social. Uma aluna marcou como sendo 

“outra” a razão de ter decidido pela profissão e especificou que, por ter filhos, ela 

conseguirá conciliar os horários. Quanto aos motivos dos que não têm interesse na 

carreira, destaca-se, conforme pode ser observado no Gráfico 46, a falta de 

características necessárias e a baixa remuneração. Um aluno marcou como sendo 

“outro” motivo e especificou que se identifica com outras áreas. 
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Gráfico 45: Razões que motivam os alunos a seguirem a profissão. 

 
Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 46: Razões que afastam os alunos a seguirem da profissão. 

 
Elaborado pela autora. 

 

Posteriormente, com o objetivo de verificar quão motivados os alunos estavam 

em relação ao curso e às disciplinas, foi perguntado aos alunos quão motivado eles se 

sentiram para aprender as disciplinas pedagógicas e específicas. Aproximadamente 50% 

dos alunos da matemática estavam bastante ou extremamente motivados para aprender 

as disciplinas pedagógicas, enquanto 54% dos alunos da química com interesse na 

docência estavam bastante ou extremamente motivados e 40% dos alunos da química 

sem interesse na profissão estavam bastante motivados. Já em relação às disciplinas 
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específicas, 93% dos alunos da matemática estavam bastante ou extremamente 

motivados, percentual semelhante ao da química, dos que têm interesse na carreira 

docente que foi de 92% e com percentual bem inferior. 60% dos alunos da química sem 

interesse na carreira, se sentiram bastante ou extremamente motivados em aprender as 

disciplinas específicas. As informações com detalhes podem ser verificadas nos 

Gráficos 47 e 48. 

 

Gráfico 47: Motivação dos alunos para aprender as disciplinas pedagógicas. 

 
Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 48: Motivação dos alunos para aprender as disciplinas específicas. 

 
Elaborado pela autora. 

Em seguida, foi perguntado aos alunos que têm a intenção de ser professor em 

quais níveis de ensino e em que categorias administrativas eles pretendem atuar. Nesse 
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caso, é importante ressaltar que mais de 80% dos alunos da química tem interesse em 

atuar no nível superior, enquanto pouco mais de 70% pretendem atuar no ensino médio 

e cerca de 25% gostariam de dar aula para o nível fundamental. Na matemática o maior 

percentual foi para atuar no ensino médio, seguido respectivamente pelo nível superior e 

fundamental. Quanto à categoria administrativa das escolas, em ambos os cursos o 

maior interesse é atuar nas instituições federais, seguido pelo interesse em atuar nas 

escolas particulares. Apenas metade dos alunos da matemática e menos de 40% dos 

alunos da química têm muito interesse em atuar na rede estadual e menos de 40% dos 

alunos de ambos os cursos tem muito interesse na rede municipal. Os Gráficos 49 e 50 

detalham os dados expostos. 

 

Gráfico 49: Interesse em dar aula por nível de ensino. 

 
Elaborado pela autora. 
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Gráfico 50: Interesse em dar aulas por categoria administrativa. 

 

Elaborado pela autora. 

 

Para os alunos que indicaram que não têm interesse na carreira também foram 

feitas duas perguntas específicas, ambas com o intuito de verificar se teriam interesse na 

área acadêmica. Apesar de anteriormente 60% dos alunos terem afirmado não ter as 

características necessárias para atuar como docente, 90% deles afirmaram que 

pensariam na possibilidade de dar aulas no nível superior e 90% deles também 

pensariam na possibilidade de trabalhar com pesquisa. 

Por fim, foi perguntado aos alunos qual foi a maior dificuldade durante o 

primeiro ano do curso e qual a probabilidade de continuarem frequentando o curso e de 

recomendarem o curso e o IFSP para outras pessoas. Para os alunos da química as 

maiores dificuldades foram transporte até o campus e dificuldade de aprendizado, 

enquanto para os alunos da matemática foram conciliar o curso com o trabalho e 

também transporte até o campus. Mais detalhes podem ser vistos no Gráfico 51. 
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Gráfico 51: Maiores dificuldades no primeiro ano do curso. 

 

Elaborado pela autora. 

 

Quanto à probabilidade de continuar frequentando o curso em 2017, cerca de 

95% dos alunos da matemática afirmaram ser extremamente provável. Já na química, 

dos alunos que têm interesse na carreira docente a porcentagem de alunos que afirmou 

ser extremamente provável foi de 60%, contra 10% dos que não têm interesse em seguir 

a profissão. Ainda em relação à probabilidade de continuar frequentando o curso, 40% 

dos alunos da química sem interesse na carreira docente afirmaram ser mais ou menos 

provável, enquanto apenas 10% dos alunos que têm interesse na carreira colocaram essa 

alternativa. Cabe ressaltar que foram dadas as opções “nada provável” e “pouco 

provável”, mas elas não foram escolhidas em nenhum dos critérios, por isso foram 

omitidas do Gráfico 52. 

Em relação à probabilidade de recomendar o IFSP e o curso para outras pessoas, 

é interessante observar que nos três tipos de alunos observados, ou seja, alunos da 

matemática, alunos da química com interesse em ser professor e alunos da química sem 

interesse em ser professor, a porcentagem de alunos que colocou extremamente 

provável na recomendação do IFSP é bem superior à porcentagem de alunos que 

colocaram essa opção na recomendação do curso. Diferença que se acentua no terceiro 

perfil em que 70% julgaram ser extremamente provável recomendar a instituição, mas 

apenas 40% afirmaram que fariam o mesmo com o curso. Esses dados nos mostram que 

os alunos estão bastante satisfeitos com a instituição, mas não estão tão satisfeitos em 

relação ao curso. 
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Gráfico 52: Probabilidade dos alunos continuarem frequentando o curso e de indicarem o IFSP e o curso 

para outras pessoas. 

 

Elaborado pela autora. 

 

3.7. Percepção dos evadidos em relação ao curso e a carreira 

 

Conforme exposto na Seção 3.4, em 2016 foram oferecidas 40 vagas para cada 

um dos cursos, mas em razão das desistências foram matriculados 62 alunos na 

matemática e 50 na química. Até dezembro de 2016, abandonaram o curso 31 alunos da 

matemática e 13 da química. Grande parte dos cancelamentos ocorreram nas primeiras 

semanas de aula, o que possibilitou que fossem feitas convocações para matrícula dos 

candidatos da lista de espera. Do total de cancelamentos, 17 da matemática e 10 da 

química ocorreram nesse período. Um dos primeiros pontos levantados para investigar a 

evasão dos cursos foi o perfil socioeconômico desses alunos, já exposto na Seção 3.4, 

onde foi possível perceber que os alunos que evadiram no primeiro semestre possuíam 

melhores condições do que os que evadiram no segundo semestre.  

O Gráfico 53 apresenta a relação de motivos para o cancelamento de matrícula 

dos alunos da matemática e o Gráfico 54 os motivos para os alunos da Química. Em 

ambos é perceptível que o principal motivo é por ter passado em outro curso e em outra 

faculdade. No geral, os alunos da matemática conseguiram aprovação em engenharias 

diversas e os alunos da química em cursos relacionados à química, por exemplo, 

engenharia de materiais. Apenas uma das alunas de química cancelou para fazer 

licenciatura em química em outro local. Também foi significativo o número de 
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matrículas canceladas para fazer um curso pré-vestibular, correspondendo a 7% e 8%, 

respectivamente, do total de cancelamentos da matemática e da química. Esses dados 

nos mostram como grande parte dos alunos que ingressam tem preferência por outros 

cursos e até mesmo por outras universidades. 

Outro dado importante é que 13% dos alunos desistentes da matemática e 15% 

da química tiveram dificuldades em conciliar o horário do curso com outras atividades. 

Além disso, 10% dos alunos da matemática perderam a matrícula por faltar 

consecutivamente nos 10 primeiros dias de aula, não é possível afirmar com certeza, 

mas provavelmente parte desses alunos não conseguiu frequentar em razão do curso ser 

ministrado pela manhã. Outros 32% da matemática e 23% da química não realizaram a 

rematrícula no primeiro ou segundo semestre de 2016 e não apresentaram o motivo da 

desistência, mesmo após diversas tentativas de contato. Também é relevante observar 

que 6% desistiram do curso de matemática, porque preferiram cursar segunda 

licenciatura em faculdade particular. 

 

Gráfico 53: Motivos para o cancelamento de matrícula – Licenciatura em Matemática 

 
Elaborado pela autora. 
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Gráfico 54: Motivos para o cancelamento de matrícula – Licenciatura em Química 

 
Elaborado pela autora. 

 

Os motivos dos cancelamentos indicam que muitas matrículas acabam sendo 

feitas sem que o curso seja realmente o que o aluno deseja cursar; como consequência, 

ao serem convocados por outros locais os alunos deixam o IFSP. Eles ainda nos 

permitem verificar que o oferecimento das licenciaturas no período matutino torna mais 

difícil a permanência dos alunos, pois muitos dos ingressantes trabalham e têm o 

trabalho como prioridade. Para entender melhor os motivos dos cancelamentos, foi 

aplicado um questionário com os alunos que desistiram do curso, porém só foi possível 

obter a resposta de cerca de 35% deles. A primeira pergunta feita foi se ao se matricular 

no curso o aluno tinha realmente interesse em fazer o curso, ou se achou interessante a 

oportunidade de ter um curso superior e/ou voltar a estudar ou se havia outro motivo. 

Apenas um aluno marcou como sendo outro motivo e especificou que como já cursava 

outra faculdade e apareceu a oportunidade em uma área de que ele gostava, ele pensou 

que conseguiria conciliar ambas. Entre os outros dois motivos, 57% afirmaram ter real 

interesse no curso e 36% acharam interessante a oportunidade. 

Ainda com o intuito de esclarecer o motivo que levaram a desistência de tantos 

alunos, foi questionado se eles gostavam da área específica do curso e se tinham 

interesse pela carreira docente. Novamente, 57% dos cancelados indicaram gostar muito 

da área específica, 36% mais ou menos e 7% um pouco. Quanto à carreira docente, 79% 

indicaram que se interessam ou se interessam muito pela profissão, como pode ser 

observado no Gráfico 55. 
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Gráfico 55: Nível de interesse na carreira docente dos alunos cancelados. 

 

 

Dos alunos que responderam o questionário, 36% foi aprovado em outro 

vestibular, 29% tiveram dificuldade em conciliar o horário do curso com o trabalho, 

14% decidiram estudar para outro vestibular, outros 14% tiveram dificuldades de 

aprendizado e 7% tiveram dificuldade em conciliar com outra faculdade. Dos alunos 

que se matricularam em outra universidade, 60% foram para outra universidade pública 

e 40% para particulares com bolsa Prouni. E, ainda, 20% se matriculou no mesmo 

curso, mas em outra universidade, 60% se matriculou em cursos de engenharia e 20% 

no curso de Ciência e Tecnologia da Unifesp de São José dos Campos.  

Por fim, foi perguntado se algo poderia ter sido feito para mantê-los no curso e 

foi disponibilizado um campo para que os alunos colocassem comentários e sugestões. 

Quase 60% dos alunos acredita que nada poderia ter sido feito para mantê-lo no IFSP e 

17% acredita que a alteração para o período noturno viabilizaria sua permanência. 

Outros dois alunos especificaram ações pontuais, sendo: possibilidade de trancar no 

primeiro semestre e maior incentivo para seguir a carreira acadêmica, tanto no aspecto 

familiar, quanto no social. Uma aluna especificou que o IFSP não era sua primeira 

opção, mas era conveniente por se localizar no mesmo município dos pais. 

Seis alunos fizeram comentários, um elogiou dizendo que: 

 

“O campus é ótimo, tanto os professores, quanto todos os envolvidos 

com ele (equipe de limpeza, pessoal responsável pela organização, 

secretaria e etc). Acredito que o campus tem tudo para continuar 

crescendo e evoluindo.” 
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Outro aluno indicou interesse em retornar, comentando que: 

 

“Após concluir o curso de Engenharia, gostaria muito de tentar entrar 

novamente na IFSP para me formar em matemática e quem sabe 

futuramente ingressar na carreira docente.”. 

 

Dois alunos indicaram que não concluíram o curso porque tiveram dificuldades 

em conciliar o horário do curso com outras atividades, conforme a seguir:   

 

“Caso eu tivesse condições de trancar a matricula (por apenas 6 

meses) no 1º semestre, eu teria conseguido dar continuidade no curso 

pois hoje já tenho condições de realizar o curso no período 

matutino!”; 

 

“Por que não abrir uma turma no horário noturno? Pois na parte da 

manhã nem todos têm disponibilidade e muitas empresas não 

conseguem disponibilizar um horário alternativo. Obrigado pela 

oportunidade de manifestar qual realmente foi minha dificuldade em 

continuar meus estudos nessa tão conceituada instituição.”. 

 

E uma aluna relatou que teve dificuldades de aprendizado durante o curso, o que 

a levou a repensar a profissão que gostaria de seguir, escrevendo o seguinte comentário: 

 

“A faculdade me deu muito apoio durante o curso de licenciatura em 

matemática, eu tive muitas dificuldades nas matérias ao longo do 

primeiro semestre o que me fez pensar na minha carreira profissional 

e se realmente queria exercer como professora de matemática, adorei 

o curso, todos os professores, a coordenadora do curso, e a instituição 

foram todos muito sensatos e educados, porém infelizmente decidi 

trocar o curso para algo que eu realmente me sinta feliz em realizar 

profissionalmente. Agradeço a oportunidade que tive enquanto na 

instituição, e em poder preencher esse questionário. Obrigada!!!” 

 

Após analisarmos as respostas dos alunos podemos perceber que a maioria tinha 

interesse no curso e em seguir a carreira docente, e, ainda, estavam satisfeitos com a 
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instituição, mas deram prioridade para outros cursos, especialmente de engenharia ou 

para suas atividades profissionais. 
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Considerações Finais 

 

Com essa pesquisa podemos concluir que existem dois tipos de obstáculos na 

implantação dos cursos de licenciaturas no IFSP. O primeiro tipo são fatores externos, 

em que não há possibilidade de intervenção dos gestores da instituição; já o segundo 

tipo são fatores internos que são possíveis de serem contornados com atitudes dos 

gestores do campus. 

Entre os fatores externos, devemos considerar as características regionais que 

não favorecem o interesse pela profissão, pois os jovens são atraídos pelo número de 

postos de trabalho e pelos altos salários pagos pela área industrial. Além disso, também 

merecem destaque algumas características da docência que não favorecem o interesse 

pela profissão, sendo: falta de reconhecimento, baixa remuneração e condições de 

trabalho ruins, fator este que envolve problemas históricos, tanto em relação à falta de 

interesse na educação básica, quanto na falta de prioridade em se formar bem os 

docentes. 

Dois fatores podem ser considerados tanto externos quanto internos, que são: a 

expansão e a alteração da identidade do IFSP, pois eles foram impostos por uma política 

pública federal, mas em razão do pouco planejamento diversos desafios surgiram, 

principalmente financeiros, que comprometeram os investimentos e o auxílio estudantil. 

Além disso, na ânsia de ampliar o número de campi, foram feitas diversas parcerias com 

outras instituições, mas nem toda a estrutura foi analisada, como no caso do Campus 

São José dos Campos, para o qual a localização dificultou o acesso dos alunos. 

Nos fatores internos, cabe especial destaque ao horário do curso, como foi 

observado os alunos que ingressam nas licenciaturas possuem um perfil 

socioeconômico mais carente e idade mais elevada, dependendo do trabalho para 

sustentar a família, sendo assim o horário no período matutino dificulta a permanência 

desses alunos. Além disso, outro fator interno é a falta de nivelamento dos alunos nas 

disciplinas específicas, pois algumas desistências ocorrem em razão da dificuldade em 

acompanhar o curso.  

Cabe ressaltar que ambas as licenciaturas estão atraindo alunos de São José dos 

Campos e de municípios próximos, o que é bom para a região, visto que atenderia a 

falta desses profissionais. Porém, na licenciatura em química, uma porcentagem 

considerável de alunos não tem interesse em seguir a carreira docente e sim algo na área 

de química. Dos discentes da química que têm interesse na carreira muitos pretendem 
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dar aula no nível superior e não na educação básica, enquanto na matemática a 

preferência é pelo Ensino Médio. Considerando os dois cursos, os discentes em sua 

maioria não têm interesse em dar aula para o Ensino Fundamental II e tem preferência 

em trabalhar em instituições federais de ensino, havendo pouco interesse nas escolas 

estaduais e municipais. Os alunos que não se interessam pela profissão alegam não ter 

as características necessárias, porém eles pensariam sobre a possibilidade de dar aulas 

para o nível superior. O que indica desinteresse pela educação básica e não 

propriamente pela carreira. 

Quanto aos alunos evadidos, nos três cursos superiores analisados houve maior 

desistência dos alunos com melhores condições e dos alunos de municípios mais 

distantes, principalmente ao se analisar o cancelamento do primeiro semestre. Por fim, 

apesar da maioria dos ex-alunos das licenciaturas se interessarem pela profissão, pela 

área e pelo curso, muitos não continuaram no curso para se matricular em outro curso 

superior ou para estudar para outro vestibular, esse fato somado aos demais expostos 

anteriormente, nos mostram que não bastam políticas que focam a oferta de vagas e na 

melhoria dos cursos de licenciatura sem que ocorra uma política pública voltada para a 

demanda , ou seja, políticas que tornem a carreira mais atraente, valorizando a profissão 

tanto do ponto de vista social, quanto da remuneração. 

 

 

  



84 

 

Referências Bibliográficas 

 

BIZELLI, J. L. Educação para a cidadania. In: DAVID, C. M.; SILVA, H. M. G.; 

RIBEIRO, R; LEMES, S. S (Orgs.). Desafios contemporâneos da Educação. São 

Paulo: Cultura Acadêmica, 2015, p. 19-31. 

 

BRASIL. Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909. Crêa nas capitaes dos Estados 

da Republica Escolas de Aprendizes Artifices, para o ensino profissional primario e 

gratuito. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, RJ, Seção 1, p. 6975, 26 set. 1909.  

 

______. Decreto nº 19.850, de 11 de Abril de 1931. Crêa o Conselho Nacional de 

Educação. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, RJ, p. 5799, 15 abr. 1931.  

 

______. Constituição de 1934. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil 

de 1934. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, RJ, Seção 1 - Suplemento, p. 1, 16 

jul. 1934. 

 

______. Constituição de 1937a. Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil, decretada pelo Presidente da República em 10.11.1937. Diário Oficial da 

União, Rio de Janeiro, RJ, Seção 1, p. 22359, 10 nov. 1937. 

 

______. Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937b. Dá nova, organização ao Ministério da 

Educação e Saúde Pública. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, RJ, Seção 1, p. 

1210, 15 jan. 1937. 

 

______. Decreto-Lei nº 1.190, de 4 de abril de 1939. Dá organização à Faculdade 

Nacional de Filosofia. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, RJ, Seção 1, p. 7929, 6 

abr. 1939. 

 

______. Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942. Lei orgânica do ensino 

industrial. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, RJ, Seção 1, p. 1997, 9 fev. 1942. 

 

______. Decreto-Lei nº 9.092, de 26 de março de 1946. Amplia o regime didático das 

faculdades de filosofia, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Rio de 



85 

 

Janeiro, RJ, Seção 1, p. 4565, 28 mar. 1946. 

 

______. Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959. Dispõe sobre nova organização 

escolar e administrativa dos estabelecimentos de ensino industrial do Ministério da 

Educação e Cultura, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 

RJ, Seção 1, p. 3009, 17 fev. 1959. 

 

______. 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 11429, 27 dez. 

1961. 

 

______. Lei nº 4.759, de 20 de agosto de 1965. Dispõe sôbre a denominação e 

qualificação das Universidades e Escolas Técnicas Federais. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, Seção 1, p. 8554, 24 ago. 1965. 

 

______. Portaria nº 432, de 19 de julho de 1971a. Normas para organização curricular 

do Esquema I e do Esquema II. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 

8554, 20 jul. 1971. 

 

______. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971b. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino 

de 1° e 2º graus, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 

1, p. 6377, 12 ago. 1971. 

 

______. Lei nº 7.044, de 18 de outubro de 1982. Altera dispositivos da Lei nº 5.692, de 

11 de agosto de 1971, referentes a profissionalização do ensino de 2º grau. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 19539, 10 out. 1982. 

 

______. Constituição de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 1, 5 out. 1988. 

 

______. Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994. Dispõe sobre a instituição do Sistema 

Nacional de Educação Tecnológica e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, Seção 1, p. 18882, 9 dez. 1994. 

 



86 

 

______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996a. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 27833, 23 dez. 

1996. 

 

______. Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996b. Dispõe sobre o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério, na forma prevista no art. 60, § 7º, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, 

p. 28442, 26 dez. 1996. 

 

______. Portaria MEC nº 438, de 28 de maio de 1998. Institui o Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 mai. 1998. 

 

______. Portaria nº 839, de 26 de maio de 1999. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 

Seção 1, p. 11, 27 mai. 1999. 

 

______. Parecer Nº CNE/CP 009/2001. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, 

de graduação plena. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 31, 18 jan. 

2002. 

 

______. Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001. Dispõe sobre o Fundo de Financiamento 

ao estudante do Ensino Superior e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, Seção 1 – Eletrônico, p. 2, 13 jul. 2001b. 

 

______. Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Brasília, 19 fev. 2002a. 

 

______. Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002. Institui a duração e a carga 

horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da 

Educação Básica em nível superior. Brasília, 20 fev. 2002a. 

 

______. Portaria nº 931, de 21 de março de 2005a. Diário Oficial da União, Brasília, 



87 

 

DF, Seção 1, p. 17, 22 mar. 2005. 

 

______. Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005b. Institui o Programa Universidade 

para Todos - PROUNI, regula a atuação de entidades beneficentes de assistência social 

no ensino superior; altera a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 7, 14 jan. 2005. 

 

______. Lei nº 11.195, de 18 de novembro de 2005c. Dá nova redação ao § 5º do art. 3º 

da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 

Seção 1 - Edição Extra, p. 1, 18 nov. 2005. 

 

______. Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006a. Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 

e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino 

fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 1, 07 fev. 2006. 

 

______. Parecer CNE/CP nº 5/2006. Aprecia Indicação CNE/CP nº 2/2002 sobre 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Formação de Professores para a 

Educação Básica. Brasília, DF, 04 abr. 2006. 

 

______. Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006c. Dispõe sobre o Sistema 

Universidade Aberta do Brasil - UAB. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, 

p. 4, 9 jun. 2006. 

 

______. Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007a. Dispõe sobre a implementação do 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de 

colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e 

da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando 

a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, Seção 1, p. 5, 25 abr. 2007. 

 

______. Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007b. Institui o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI. Diário 



88 

 

Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 7, 25 abr. 2007. 

 

______. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, 

p. 1, 30 dez. 2008. 

 

______. Portaria nº 109, de 27 de maio de 2009a. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, Seção 1, p. 56, 28 mai. 2009. 

 

______. Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009b. Institui a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -CAPES no fomento a 

programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, Seção 1, p. 1, 30 jan. 2009. 

 

______. Portaria nº 482, de 07 de junho de 2013. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, Seção 1, p. 17, 10 jun. 2013. 

 

______. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação 

PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1 – Edição 

Extra, p. 1, 26 jun. 2014. 

 

______. Parecer CNE/CP nº 2/2015. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 13, 25 jun. 2015. 

 

______. Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015. Define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de 

formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 8, 02 jul. 

2015. 

 

CAIXA. Simulador Fies. Disponível em: <http://www3.caixa.gov.br/fies>. Acesso em: 



89 

 

Dezembro/2015. 

 

CARVALHO, C. H. A. Política para a educação superior no governo Lula: expansão e 

financiamento. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, n. 58, p. 209-244, 

2014. 

 

CASTRO, A. D. A licenciatura no Brasil. Revista de História, São Paulo, V. 100, tomo 

II, P. 627-652, out./dez. 1974. 

 

DURKHEIM, E. Educação e sociologia. São Paulo: Edições Melhoramentos, São 

Paulo, 1955, 4ª ed., p. 25-56. 

 

FONSECA, C. História do Ensino Industrial no Brasil. Vol. 1, 2 e 3. SENAI: Rio de 

Janeiro, 1986. 

 

G1. Alunos estão sem aula por falta de professores em São José, SP, 2016a. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2016/04/alunos-

estao-sem-aula-por-falta-de-professores-em-sao-jose-sp.html>. Acesso em: Junho/2016. 

 

G1. Pais de alunos de escolas estaduais de São José reclamam da falta de 

professores, 2016b. Disponível em: <http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-

regiao/bom-dia-vanguarda/videos/v/pais-de-alunos-de-escolas-estaduais-de-sao-jose-

reclamam-da-falta-de-professores/4989407/>. Acesso em: Junho/2016. 

 

GHIRALDELLI JUNIOR, P. Filosofia e História da Educação Brasileira: da colônia ao 

governo Lula. Manole: Barueri, 2009. 

 

IBGE. Censo Demográfico 2000 - Mesorregiões, microrregiões, municípios, distritos, 

subdistritos e bairros. Disponível em:  

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_da_pop

ulacao/caracteristicas_da_populacao_tab_municipios_zip_xls.shtm>. Acesso em: 

Março/2017. 

 

IDEB. IDEB – Resultados e Metas. Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br/>. Acesso 



90 

 

em: Fevereiro/2017. 

 

IFSP. Relatório de Gestão: 2004. São Paulo, 2005. 

 

______. Relatório de Gestão: 2007. São Paulo, 2008. 

 

______. Relatório de Gestão: 2010. São Paulo, 2011. 

 

______. Relatório de Gestão: 2012. São Paulo, 2013. 

 

______. Relatório de Gestão: 2013a. São Paulo, 2014. 

 

______. Relatório do Orçamento 2013b – IFSP. São Paulo, 2013b. 

 

______. Plano de Desenvolvimento Institucional: 2014 – 2018. São Paulo, 2014. 

 

______. Relatório de Gestão: 2014a. São Paulo, 2015. 

 

______. Relatório do Orçamento 2014b – IFSP. São Paulo, 2014b. 

 

______. Relatório de Gestão: 2015a. São Paulo, 2016. 

 

______. Relatório do Orçamento 2015b – IFSP. São Paulo, 2015b. 

 

______. Relatório do Orçamento 2016 – IFSP. São Paulo, 2016b. 

 

______. O Instituto Federal de São Paulo. Disponível em: <http://www.ifsp.edu.br/>. 

Acesso em: Fevereiro/2017. 

 

______. Relatório do Orçamento 2017 – IFSP. São Paulo, 2017b. 

 

IFSP-SJC. Cursos. Disponível em: <http://sjc.ifsp.edu.br/portal/>. Acesso em: 

Junho/2016. 

 



91 

 

IBGE. Censo Demográfico 2010: Características da população e dos domicílios - 

Resultados do universo. Rio de Janeiro, 2011. 

 

INEP. Censo da Educação Superior 2013: Resumo Técnico. Brasília, 2014. 

 

INEP. Censo da Educação Superior 2014: Resumo Técnico. Brasília, 2017. 

 

______. Microdados do Censo Escolar 2015. Brasília, 2016. 

 

JÉLVEZ, J. A. Q. História da Educação. Editora Intersaberes: Curitiba, 2012. 

 

LEMANN. Conselho de Classe 2014: A visão dos professores sobre a educação no 

Brasil. 

 

LÜCK, H. Dimensões de gestão escolar e suas competências. Curitiba: Editora 

Positivo, 2009. 

 

MANCEBO, D.; VALE, A. A.; MARTINS, T. B. Políticas de expansão da educação 

superior no Brasil: 1995-2010. Revista Brasileira de Educação, v. 20, n. 60, 2015. 

 

MARTINS, P. S. O financiamento da educação básica como política pública. Rio de 

Janeiro: RBPAE, v. 26, n. 3, set./dez. 2010, p. 497-514. 

 

MARTINS, P. S. A política das políticas educacionais e seus atores. Paraná: Jornal de 

Políticas Educacionais, n. 15, jan./jun. 2014, p. 13–32. 

 

MARTINS-SALANDIM, M. E. A interiorização dos cursos de matemática no estado de 

São Paulo: um exame da década de 1960. Rio Claro, 2012. 

 

MEAD, L. M. “Public Policy: Vision, Potential, Limits”. Policy Currents, 1995. 

 

MEC. Planejando a Próxima Década: Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional 

de Educação. Brasília, 2014. 

 



92 

 

MEC. Instituir um Sistema Nacional de Educação: agenda obrigatória para o país. 

Brasília, 2015a. 

 

MEC. Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/plano-nacional-de-formacao-de-professores>. 

Acesso em: Dezembro/2015. 

 

MEC. Proinfância: Apresentação, 2016a. Disponível em: 

<http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao>. Acesso em: 

Junho/2016. 

 

MEC. Sistema Nacional de Educação, 2016b. Disponível em: 

<http://pne.mec.gov.br/sistema-nacional-de-educacao> Acesso em: Junho/2016. 

 

MEC. Base Nacional Comum Curricular, 2016c. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio > Acesso em: Junho/2016. 

 

MEC. Base Nacional Comum Curricular: proposta preliminar, segunda versão, 

2016d. Brasília, 2016. 

 

MEC. Expansão da Rede Federal, 2016e. Disponível em:  

<http://institutofederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal>. Acesso em: Junho/2016. 

 

MELLO, G. N. Políticas públicas de educação. São Paulo: Estudos avançados, v. 5, n. 

13, 1991, p. 7-47. 

 

MOURA, D. H.; GARCIA, S. R. O.; RAMOS, M. N. Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio Integrada ao Ensino Médio: Documento base. Brasília, 2007. 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 1995. Brasília, 1996. 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 1996. Brasília, 1997. 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 1997. Brasília, 1998. 



93 

 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 1998. Brasília, 1999. 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 1999. Brasília, 2000. 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 2000. Brasília, 2001. 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 2001. Brasília, 2002. 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 2002. Brasília, 2003. 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 2003. Brasília, 2004. 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 2004. Brasília, 2005. 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 2005. Brasília, 2006. 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 2006. Brasília, 2007. 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 2007. Brasília, 2008. 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 2008. Brasília, 2009. 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 2009. Brasília, 2010. 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 2010. Brasília, 2011. 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 2011. Brasília, 2012. 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 2012. Brasília, 2013. 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 2013. Brasília, 2014. 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 2014. Brasília, 2015. 



94 

 

 

MTE. Relação Anual de Informações Sociais: 2015. Brasília, 1996 

 

NOGUEIRA, A. M. Considerações sobre carga horária mínima dos cursos de 

graduação: uma nota técnica. Observatório Universitário: Rio de Janeiro, 2006. 

 

PETERS, B. G. American Public Policy. Chatham, N.J.: Chatham House, 1986. 

 

PILETTI, N.; ROSSATO, G. Educação básica: da organização legal ao cotidiano 

escolar. Ática: São Paulo, 2010. 

 

PROUNI. O programa. Disponível em: <http://prouniportal.mec.gov.br/o-programa>. 

Acesso em: Dezembro/2015. 

 

RUIZ, A. I.; RAMOS, M. N.; HINGEL, M. Escassez de professores no Ensino Médio: 

Propostas estruturais e emergenciais. Brasília, 2007. 

 

SÃO PAULO. Lei complementar nº 1.166, de 9 de janeiro de 2012. Cria a Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, e dá providências correlatas. Diário 

Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, SP, Seção 1, p. 1, 10 jan. 2012. 

 

SÃO PAULO. Relatório Pedagógico 2015 Saresp: Português. São Paulo, 2015a. 

 

SÃO PAULO. Relatório Pedagógico 2015 Saresp: Matemática. São Paulo, 2015b. 

 

SARAVIA, E. Introdução à teoria da política pública. In: SARAVIA, E.; FERRAREZI, 

E. (Orgs.). Políticas Públicas, v. 1. Brasília: ENAP, 2006. 2 v. p. 21-42. 

 

SEADE. Informações dos Municípios Paulistas. Disponível em: 

<http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/>. Acesso em: Março/2016. 

 

SETEC. Linha do Tempo: Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/centenario/linha.pdf>. Acesso 

em: Dezembro/2015. 



95 

 

 

SISFIES. O que é o Fies. Disponível em: <http://sisfiesportal.mec.gov.br/fies.html>. 

Acesso em: Dezembro/2015. 

 

SOUZA, C. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Porto Alegre: Sociologias, ano 

8, nº 16, jul/dez 2006, p. 20-45. 

 

TARTUCE, G. L. B. P., NUNES, M. M. R., ALMEIDA, P. C. A. Alunos do ensino 

médio e atratividade da carreira docente no Brasil. Cadernos de Pesquisa, v.40, n.140, p. 

445-477, maio/ago. 2010 

 

TCU. Relatório de Auditoria: Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica. Brasília, 2012. 

 

VIANA, A. L. Abordagens metodológicas em políticas públicas. Rio de Janeiro: RAP, 

mar/abr 1996, p. 5-43. 

 

 

  



96 

 

  



97 

 

APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convido o(a) Sr./Sra. a participar da pesquisa intitulada “Implantação das 

licenciaturas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

Campus São José dos Campos”. Esta pesquisa tem como objetivo analisar a 

implantação das licenciaturas no Campus São José dos Campos do IFSP, que 

atualmente é essencialmente tecnológico, comparando o que estava previsto na política 

pública com o que realmente ocorreu na implantação, de forma a sugerir alterações para 

os próximos anos aproximando a formulação da implantação. Além disso, intenta 

investigar as necessidades de formação de docentes no município de São José dos 

Campos e as dificuldades da implantação apresentadas por docentes, técnicos 

administrativos e discentes do campus.  

A justificativa desse estudo se pauta na carência de investigações sobre a 

expansão das licenciaturas, especialmente no que tange os Institutos Federais, que 

passam a ter como um dos seus objetivos esse grau de ensino após a sanção da lei 

federal 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (lei de criação dos Institutos Federais). 

Justifica-se, também, em razão da necessidade de estudos sobre o município, de forma 

que se definam prioridades para a criação de novos cursos. 

A pesquisa de campo será realizada por meio de questionários direcionados à diretoria 

de ensino do município e aos gestores, alunos, docentes e técnico-administrativos do 

Campus São José dos Campos do IFSP.  

O uso das informações coletadas será feito, desde que expressamente autorizado 

pelo/a Sr./Sra., unicamente para fins da pesquisa aqui proposta. Todas as informações 

obtidas a seu respeito neste estudo, serão analisadas em conjunto com as de outros 

voluntários, não sendo divulgado a sua identificação ou de outros participantes em 

nenhum momento. 

O/A Sr./Sra. não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua 

participação neste estudo. Da mesma forma, o/a Sr./Sra. não terá nenhuma despesa 

pessoal em qualquer fase do estudo. Durante o período de sua participação, se houver 

qualquer despesa adicional de sua parte em relação à condução ou alimentação, o/a 

Sr./Sra. será reembolsado. 

O/A Sr./Sra. tem toda a liberdade de retirar o seu consentimento e deixar de 

participar do estudo a qualquer momento sem penalização alguma.  



98 

 

A qualquer momento, se for de seu interesse, o/a Sr./Sra. poderá ter acesso a 

todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados 

gerais do estudo. Da mesma forma, quando o estudo for finalizado, o/a Sr./Sra. será 

informado sobre os principais resultados e conclusões obtidas no estudo.  

Em qualquer etapa do estudo, o/a Sr./Sra. terá acesso ao responsável pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas.  

Eu, Natállia Carvalho dos Santos, sou a responsável pela pesquisa e posso ser 

encontrada no campus São José dos Campos do IFSP – Rodovia Presidente Dutra, km 

145, Jardim Diamante – e nos telefones (12) 3901-4445 e (12) 98802-4602. Caso tenha 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 

5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br. 

Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma 

ficará com o/a Sr./Sra. e a outra comigo.  

Eu, _______________________________________, RG nº _______________, 

declaro ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Implantação das licenciaturas no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo Campus São José dos 

Campos”. Eu discuti com a pesquisadora Natállia Carvalho dos Santos sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro, também, que minha participação é isenta de 

despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo.  

(Local)___________________________________________, (data) ____/____/______.  

___________________________________________________ 

Assinatura do Participante ou do Responsável legal (quando menor de idade) 

Eu, Natállia Carvalho dos Santos, RG nº 47.838.454-3, declaro que obtive de forma 

apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e Esclarecido desta pessoa para a 

participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos os termos 

aqui descritos. (Local)_______________________________, (data) ____/____/______.  

____________________________________________ 

Natállia Carvalho dos Santos (Pesquisadora) 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PERFIS DOS ALUNOS 

 

1. Em qual faixa etária você se enquadra? 

a. Menor do que 18 anos; 

b. De 18 a 22 anos 

c. De 23 a 27 anos; 

d. De 28 a 33 anos 

e. De 34 a 39 anos 

f. Acima de 40 anos 

 

2. Faz quanto tempo que concluiu o ensino médio? 

a. Menos de 2 anos 

b. De 3 a 5 anos 

c. De 6 a 10 anos 

d. De 10 a 20 anos 

e. Acima de 20 anos 

 

3. Qual a sua última formação? 

a. Ensino médio 

b. Ensino técnico 

c. Ensino superior 

d. Especialização 

e. Mestrado ou superior 

 

4. Caso tenha respondido letras c, d ou e na questão 3, responda em uma escala de 

1 a 4, o que te motivou a fazer uma segunda graduação. Considere 1- Muito 

relevante, 2- Relevante, 3- Pouco relevante, 4- Nada relevante. 

Não me identifiquei com a primeira graduação: ______; 

Preciso desses conhecimentos onde trabalho: ______; 

Tenho interesse em trabalhar como professor(a): ______; 

Tenho interesse em trabalhar com educação, mas não como professor: ____; 

Para me atualizar profissionalmente: ______; 

Gostaria de voltar a estudar: ______; 

Caso queira colocar mais um motivo, coloque-o aqui com sua respectiva 

escala: _____________________________________________________________ 
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5. Caso tenha respondido letras a ou b na questão 3, numere os três motivos que 

mais te influenciaram a escolher esse curso, sendo 1 para o mais relevante, 2 

para o segundo mais relevante e 3 para o terceiro mais relevante. Observação: 

não numere as demais alternativas. 

 Tenho interesse em trabalhar como professor(a); 

 Tenho interesse em trabalhar com educação, mas não como professor; 

 Escolhi por ser gratuito; 

 Escolhi por ser em São José dos Campos; 

 Escolhi por me interessar por Química ou Matemática (de acordo com o curso 

em que está se matriculando) 

 Gostaria apenas de ter nível superior; 

 Outros: 

_______________________________________________________________ 

 

6. Caso o ingresso não fosse pelo SISU, você acredita que teria feito o vestibular 

específico para o IFSP? 

a. Sim; 

b. Provavelmente sim; 

c. Provavelmente não; 

d. Não; 

e. Não sei; 

f. Não se aplica (ingressantes por portador de diploma). 

 

7. Você conhecia o IFSP? 

a. Sim e tinha conhecimento que a instituição oferecia cursos superiores e 

técnicos; 

b. Sim, mas não sabia que oferecia curso superior; 

c. Sim, mas não sabia que oferecia curso técnico; 

d. Sim, mas não sabia que havia um campus em São José dos Campos; 

e. Não, o conheci ao utilizar o SISU; 

 

8. Como soube do curso? ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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9. Você mora em São José dos Campos? 

a. Sim; 

b. Não, mas moro em município próximo, não me mudaria para o 

município para fazer o curso; 

c. Não, moro em outro município do estado de São Paulo e precisarei 

mudar para o município para fazer o curso; 

d. Não, moro em outro estado e precisarei mudar para o município para 

fazer o curso; 

 

10. Sobre o programa de assistência estudantil, você julga que: 

a. Será muito importante para me manter no município ou na instituição 

durante o curso; 

b. Será importante, mas caso não consiga, me manterei no município ou na 

instituição de outra forma; 

c. Não influencia na minha permanência; 
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APÊNDICE C 

QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS EVADIDOS 

 

1. Qual seu nome? (opcional)___________________________________________ 

 

2. Ao se matricular no curso de licenciatura, você... 

a. Tinha realmente interesse em fazer esse curso; 

b. Achou interessante a oportunidade de ter um curso superior e/ou voltar a 

estudar; 

c. Outro: _____________________________________________________ 

 

3. Ao ingressar no curso de licenciatura do IFSP São José dos Campos, você 

gostava da área específica? 

a. Gostava muito; 

b. Gostava; 

c. Não gostava, nem desgostava; 

d. Não gostava; 

e. Não gostava nem um pouco. 

 

4. Ao ingressar no curso de licenciatura do IFSP São José dos Campos, qual era o 

seu nível de interesse em seguir a carreira docente? 

a. Muito interessado; 

b. Interessado; 

c. Não interessado, nem desinteressado; 

d. Desinteressado; 

e. Muito desinteressado. 

 

5. Caso tenha respondido letras c, d ou e na questão 4, julgue se as alternativas a 

seguir influenciam em seu desinteresse na carreira docente. 

 
 

Influencia muito 
 

 

Influencia 
 

Não influencia 
 

Desvalorização social da profissão; 
 

   
 

Baixa remuneração; 
 

   
 

Desrespeito dos alunos; 
 

   
 

Condições de trabalho ruins; 
 

   
 

Não possuo as características 

necessárias; 
 

   

 

Não me identifico com as atividades 

da profissão; 
 

   

6. Por que você decidiu não dar continuidade no curso? 
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a. Fui aprovado em outro vestibular / Me matriculei em outro curso 

superior; 

b. Decidi me dedicar para prestar o vestibular de outro curso; 

c. Decidi me dedicar para prestar o vestibular de outro curso de 

licenciatura; 

d. Tive dificuldade em conciliar o horário do curso com o meu trabalho; 

e. Tive dificuldade em conciliar o curso com minha família; 

f. Tive dificuldades de aprendizado; 

g. Tive dificuldades financeiras; 

h. Tive dificuldades com transporte para o campus. 

i. Outro: _____________________________________________________ 

 

7. Caso tenha respondido letra a na questão 6, você se matriculou em... 

a. Universidade pública; 

b. Universidade privada com bolsa do Prouni; 

c. Universidade privada com financiamento do Fies; 

d. Universidade privada com bolsa do Prouni e financiamento do Fies; 

e. Universidade privada com outro tipo de bolsa; 

f. Universidade privada sem bolsa. 

 

8. Caso tenha respondido letra a na questão 6, você se matriculou no mesmo curso 

que fazia no IFSP? Se não, escreva na opção "Outro" o nome do curso que você 

se matriculou 

a. Sim; 

b. Outro: _____________________________________________________ 

 

9. Acredita que algo pudesse ser feito para mantê-lo na instituição? 

a. Não; 

b. Sim. O que? ________________________________________________ 

 

10. Deixe seus comentários, sugestões e/ou reclamações. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

QUESTIONÁRIO PARA O FIM DO ANO - ALUNOS 

 

1. Qual seu nome? (opcional)___________________________________________ 

 

2. Qual a escolaridade da sua mãe?  

a. Ensino fundamental ou inferior  

b. Ensino médio 

c. Ensino superior 

d. Pós-graduação lato sensu (Especialização/MBA) 

e. Pós-graduação stricto sensu (Mestrado/Doutorado) 

f. Não sei informar  

 

3. Qual a escolaridade do seu pai?  

a. Ensino fundamental ou inferior  

b. Ensino médio 

c. Ensino superior 

d. Pós-graduação lato sensu (Especialização/MBA) 

e. Pós-graduação stricto sensu (Mestrado/Doutorado) 

f. Não sei informar  

 

4. Algum membro da sua família é/foi professor?  

a. Não 

b. Sim, grau de parentesco: ______________________________________ 

 

Caso tenha respondido “Sim” para a pergunta 4, responda as perguntas 5, 6 e 7, senão 

vá para a pergunta 8. 
 

5. O que seus familiares que são ou foram professores relatam com mais frequência 

na carreira? (Assinale até 03 opções) 

a. Se sentem motivados por ensinarem e transmitirem conhecimento;  

b. Se sentem motivados por poderem transformar a realidade social;  

c. Se sentem realizados profissionalmente pois gostam da sua profissão;  

d. Acham que a remuneração da profissão é baixa;  

e. Se sentem desvalorizados pela sociedade;  

f. Se sentem desrespeitados pelos alunos;  

g. Acham que as condições de trabalho são desfavoráveis;  

h. Acham seus alunos desinteressados. 
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6. O que seus familiares que são professores esperam do futuro?  

a. Pretendem mudar de profissão e sair da área educacional;  

b. Pretendem mudar de profissão, mas continuar na área educacional;  

c. Pretendem continuar como professor, mas em outra escola;  

d. Pretendem continuar como professor e na mesma escola;  

e. Pretendem ocupar cargos de direção e administração escolar;  

f. Não sei informar. 

 

7. O relato das experiências desses familiares influenciou no seu interesse ou 

desinteresse pela profissão (professor)?  

a. Concordo totalmente;  

b. Concordo parcialmente;  

c. Não concordo nem discordo;  

d. Discordo parcialmente;  

e. Discordo totalmente; 

 

Comentários: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

8. Qual é a probabilidade de você... 

 

 Extremamente 

provável 

Muito 

provável 

Mais ou 

menos 

provável 

Pouco 

provável 

Nada 

provável 

Recomendar o IFSP a 

outras pessoas? 

     

Recomendar este curso a 

outras pessoas? 

     

Continuar frequentando 

o curso no ano que vem? 

     

 

9. Como a experiência do aluno pode ser melhorada nesta instituição? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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10. Julgue os itens a seguir de acordo com seu grau de satisfação: 

 

  Totalmente 

satisfeito 

Parcialmente 

satisfeito 

Nem satisfeito, 

nem insatisfeito 

Parcialmente 

insatisfeito 

Totalmente 

insatisfeito 

Instalações do Campus no geral (sala de aula, banheiros, etc)      

Localização do Campus      

Segurança, manutenção e limpeza do Campus      

Sistemas acadêmicos e site      

Estrutura da biblioteca, qualidade e quantidade de livros      

Sala de estudos      

Laboratórios (informática, química, etc)      

Cantina/Restaurante      

Conteúdo do curso      

Nível de dedicação exigido no curso      

Qualidade geral do ensino      

Atividades propostas na Prática como Componente Curricular      

Atividades extracurriculares oferecidas      

Horário das aulas      

Didática e atenção do corpo docente      

Atendimento do coordenador do curso      

Atendimento do corpo administrativo      

Atuação da gerência educacional e direção do Campus      

Assistência financeira (caso receba)      
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11. Qual foi a sua maior dificuldade neste primeiro ano de curso? 

a. Dificuldade de aprendizado; 

b. Conciliar o curso com o trabalho; 

c. Conciliar o curso com a família; 

d. Deslocamento até o campus (transporte); 

e. Dificuldades financeiras; 

f. Não tive dificuldades; 

g. Outros, especifique: __________________________________________ 

 

12. Após concluir o curso, você pretende continuar os estudos? 

a. Sim; 

b. Não; 

c. Não sei. 

 

13. Após ter cursado o primeiro ano letivo de licenciatura, como você se sente em 

relação a se tornar um(a) professor(a)? 

a. Iniciei o curso interessado em ser professor(a) e ele me motivou a seguir 

essa profissão; 

b. Iniciei o curso interessado em ser professor(a), mas no momento estou 

pensando em seguir outra profissão; 

c. Iniciei o curso sem a intenção de ser professor(a), mas ao longo deste 

ano me interessei pela profissão; 

d. Iniciei o curso sem a intenção de ser professor(a) e continuo pensando 

em seguir outra profissão; 

 

 

Caso tenha respondido “a” ou “c” na pergunta 13, responda as perguntas 14 a 18, 

senão vá para a pergunta 19. 

 

14. Em qual(is) nível(is) de ensino tem interesse em dar aula? (Selecione quantas 

opções quiser) 

a. Ensino Fundamental; 

b. Ensino Médio; 

c. Ensino Superior. 
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15. Qual seu nível de interesse em dar aula nas seguintes categorias 

administrativas: 

a. Federal: ( ) Muito interesse / ( ) Interesse razoável / ( ) Pouco interesse 

b. Estadual: ( ) Muito interesse / ( ) Interesse razoável / ( ) Pouco interesse 

c. Municipal: ( ) Muito interesse /( ) Interesse razoável /( ) Pouco interesse 

d. Particular: ( ) Muito interesse /( ) Interesse razoável /( ) Pouco interesse 

 

16. Quão motivado você se sentiu para aprender as disciplinas pedagógicas? 

a. Nada motivado 

b. Pouco motivado  

c. Mais ou menos motivado 

d. Bastante motivado 

e. Extremamente motivado  

 

17. Quão motivado você se sentiu para aprender as disciplinas específicas? 

a. Nada motivado 

b. Pouco motivado  

c. Mais ou menos motivado 

d. Bastante motivado 

e. Extremamente motivado  

 

18. Para você quais são as principais razões para ser professor? (Selecione até 3) 

a. Possibilidade de transmitir conhecimento; 

b. Admiração pela profissão; 

c. Possibilidade de formar novas gerações; 

d. Possibilidade de trabalhar com crianças e jovens; 

e. Possibilidade de transformar a realidade social; 

f. Realização pessoal; 

g. Estabilidade da carreira; 

h. Oportunidades no mercado de trabalho; 

i. Influência da família, amigos ou de professores. 

j. Outra, especifique: _________________________________________ 
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Caso tenha respondido “b” ou “d” na pergunta 13, responda as perguntas abaixo. 

 

19. Para você quais são as principais razões para não ser professor? (Selecione até 3) 

a. Desvalorização social da profissão; 

b. Baixa remuneração; 

c. Desrespeito dos alunos; 

d. Condições de trabalho ruins; 

e. Não possuo as características necessárias; 

f. Não me identifico com as atividades da profissão; 

g. Outra, especifique: ___________________________________________ 

 

20. Você pensaria na possibilidade de dar aula para nível superior? 

a. Sim 

b. Não 

 

21. Você pensaria na possibilidade de trabalhar com pesquisa? 

a. Sim 

b. Não 

 

22. Quão motivado você se sentiu para aprender as disciplinas pedagógicas? 

a. Nada motivado 

b. Pouco motivado  

c. Mais ou menos motivado 

d. Bastante motivado 

e. Extremamente motivado  

 

23. Quão motivado você se sentiu para aprender as disciplinas específicas? 

a. Nada motivado 

b. Pouco motivado  

c. Mais ou menos motivado 

d. Bastante motivado 

e. Extremamente motivado  

 




