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Quem estuda pedagogia na América Latina e no Caribe?:
Tendências e desafios no perfil do futuro docente

Resumo

A América Latina e o Caribe (ALC) enfrentam desafios significativos na oferta e qualidade da força de trabalho 

docente. Num contexto de necessidade de mais e melhores professores nas escolas, este estudo analisa 

o primeiro elo da carreira docente: os programas de formação inicial docente (FID). Especificamente, são 

investigadas as características e tendências de matrículas em programas FID em 16 países da ALC, entre os 

anos de 2015 e 2020. Nesses países, os programas FID representam 12,4% das matrículas no ensino superior 

(em países da OCDE 8%, e nos EUA menos de 1%). Esta participação dos programas FID nas matrículas no 

ensino superior é menor nos países com maiores requisitos de credenciamento e entrada na carreira docente, 

e maior nos países com menor regulamentação das carreiras FID. Em geral, a matrícula nos programas do FID 

é altamente feminizada (73% mulheres), e a representação feminina diminui nas especialidades voltadas para 

graus superiores de ensino. Em comparação com o restante das matrículas no ensino superior, os programas do 

FID concentram-se em maior proporção em entidades públicas. Enquanto isso, a oferta de programas de FID 

interculturais bilíngues é insuficiente em relação à proporção da população autoidentificada como indígena e, 

em geral, são poucas as políticas que a promovem. Por fim, em comparação com outras carreiras profissionais, 

estudantes matriculados nos programas do FID são em maior proporção mulheres, pertencentes a povos 

indígenas, de áreas rurais, de nível socioeconômico médio e médio-baixo e com desempenho acadêmico 

inferior no ingresso. Os governos da região enfrentam um dilema de políticas públicas de curto prazo: aumentar 

a quantidade, a qualidade e a relevância dos futuros professores. 

Códigos JEL: A20, A21, A22, I23, I25, O54.

Palavras-chave: política docente, formação inicial docente, América Latina, educação superior, professores, 

programas interculturais bilíngues
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I. Introdução
O desafio do corpo docente na América Latina e no Caribe

A América Latina e o Caribe enfrentam desafios significativos em relação ao corpo docente. Um estudo estima 

que, até 2040, a região precisará de 70% mais docentes do que em 2017 (Cruz-Aguayo et al., 2019). A escassez 

de docentes varia dependendo do nível de ensino, do assunto ministrado e da localização das escolas. De 

fato, o déficit de docentes é acentuado nos níveis pré-escolar e médio, e em áreas do currículo que requerem 

uma especialização específica como matemática, ciências ou programas interculturais bilíngues. Além disso, 

essa escassez de docentes com formação adequada concentra-se em escolas que atendem estudantes 

provenientes de zonas rurais e de contextos desfavorecidos (Bertoni et al., 2020). Além da escassez projetada 

de docentes, outros estudos indicam que muitas das vagas disponíveis são preenchidas por professores 

temporários que não têm a experiência ou as habilidades necessárias para ensinar. 

As políticas orientadas a aumentar a cobertura, a extensão da jornada escolar, ou o número de horas não letivas 

ministradas pelos docentes, entre outras medidas, aumentaram a procura por professores. Da mesma forma, 

as políticas e regulamentos voltados para melhorar os padrões dos programas de formação inicial docente 

(FID)1, como requisitos de acreditação ou maiores padrões de seleção de estudantes, limitaram o número de 

candidatos qualificados à admissão, e restringiram a entrada de novos docentes no mercado de trabalho. Por 

outro lado, condições de trabalho adversas (baixos salários, falta de apoio) resultam em alta rotatividade de 

mão de obra, deserção e aposentadoria antecipada (Bertoni et al., 2020). Todos esses fatores contribuíram 

para a escassez de docentes na região.

Durante a pandemia da COVID-19, as condições acima foram adicionadas à ansiedade, cansaço e estresse 

causados pela emergência de saúde (Islam et al., 2020; Peloso et al., 2020; Zhai & Du, 2020; Shanahan, 2020; 

Marelli et al., 2020). Embora a valorização da profissão docente estivesse abaixo de outras carreiras que desfrutam 

de maior prestígio social, como engenharia ou arquitetura (Elacqua, et al., 2018), esta parece ter melhorado 

ligeiramente durante a pandemia. Por exemplo, dados do Índice Elige Educar 2021 para o Chile mostram que 

o ensino é a quinta profissão mais valorizada, e que essa avaliação atingiu o maior nível do período registrado 

desde 2009. 84% dos entrevistados consideram que os professores contribuem mais para a sociedade do que 

qualquer outra profissão, mas apenas 25% acreditam que são respeitados (Elige Educar, 2022). 

Neste contexto de necessidade de mais e melhores docentes nas escolas, é fundamental analisar o primeiro elo 

da carreira docente: os programas FID. Conhecer a magnitude e composição da matrícula nestes programas 

permite projetar e caracterizar o futuro do corpo docente, o que proporciona informação essencial para o 

desenho de políticas públicas pertinentes em matéria de educação. Este estudo contribui para quantificar as 

taxas de matrícula em programas FID e suas trajetórias para vários países da região, e para caracterizar o perfil 

dos estudantes que optam por se matricular nesses programas. 

 

Este estudo analisa 16 países da região que contavam com informação consistente e sistemática sobre a 

matrícula em programas FID entre os anos de 2015 e 20202.

I   Introdução O desafio do corpo docente na América Latina e no Caribe

1 Nesta Nota Técnica, FID considera as formações exigidas como pré-requisito pela legislação de cada país para que um professor possa atuar em sala de 
aula. Para o Brasil, inclui pedagogia, licenciaturas, ensino normal/magistério ou quaisquer outros cursos que, por lei, permitam a docência.

2 As informações foram coletadas de sites oficiais da web, como agências governamentais e centros estatísticos, juntamente com dados fornecidos 
diretamente por universidades e governos. Os critérios de exclusão para a amostra consideraram a falta de informações públicas acessíveis ou a 
disponibilidade intermitente de dados com mudanças em sua qualidade e profundidade entre um ano e outro. Em Honduras e Belize, foram utilizados 
dados representativos, mas não censitários, fornecidos pelos respectivos governos. Em todos os países incorporados, para as análises da matrícula em 
programas de formação inicial docente utilizou-se informação anual, entre 2015 e 2020. Enquanto isso, para a caracterização do perfil de estudantes 
matriculados, foram utilizadas informações entre os anos de 2010 e 2021 para o Chile e a Colômbia que possuíam microdados. 
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II Estamos formando docentes suficientes para 
responder à demanda futura?

Em média, a região aumentou em 0,6% a matrícula do ensino superior a cada ano, e em 0,9% sua 
matrícula em programas de formação inicial docente.

Na região, a matrícula em programas de formação inicial docente representa 12,4% da matrícula 
no ensino superior durante o período 2015-2020 (na OCDE é 8% e nos EUA é menos de 1%). 
A proporção de estudantes do ensino superior matriculados em programas de formação inicial 
docente permaneceu estável entre 2015 e 2020, apesar do déficit projetado de docentes.

Entre 2015 e 2020 os países da região mostram uma evolução relativamente estável da matrícula total no 

ensino superior por cem mil habitantes (gráfico 1 b.). Peru, Colômbia e Chile são exceções, pois neles se observa 

uma ligeira diminuição da matrícula nos anos mais recentes. Outra exceção é o Uruguai, que apresenta um 

salto acentuado na matrícula em 2018 (ver gráfico 1 b.).

II   Estamos formando docentes suficientes para responder à demanda futura?
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Gráfico 1  Evolução da matrícula no ensino superior por cem mil habitantes (2015-2020)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados dos países.
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O gráfico 2 mostra a trajetória da matrícula em programas FID, por cem mil habitantes, para o período 2015-2020. 

Para os países da amostra, há 22.705.208 inscritos em programas FID (por volta de 2020). Em geral, observam-se 

tendências estáveis, com um aumento sustentado para Equador e Uruguai, que vai na mesma linha do aumento 

geral da matrícula no ensino superior nesses países (gráfico 2 b.).

A matrícula a cada cem mil habitantes serve como uma medida do esforço que realiza um país em relação ao 

crescimento de sua oferta de ensino superior, ao mesmo tempo que reflete condições estruturais que afetam o 

número de aspirantes que estão em condições de ingressar (por exemplo, depende do número de estudantes 

que se formam no ensino médio). Em um contexto em que a matrícula total se mantém estável, analisar a 

mudança na proporção de estudantes que optam por programas FID dá indícios de quão atraentes são essas 

carreiras alternativas de ensino superior. Neste sentido, políticas como padrões mais estritos para a admissão 

em programas de formação inicial docente, a duração dos mesmos, ou financiamento e bolsas específicas, 

podem afetar o atrativo da carreira para captar candidatos. Observa-se que até 2018 e 2020 (os últimos anos 

da série com dados comparativos), a proporção que representa a matrícula em programas FID em relação à 

matrícula total no ensino superior é alta, entre 12,6% e 13,1%. No entanto, apesar do déficit docente projetado 

para a região, não houve mudança de matrícula de outras disciplinas para os programas FID. Entre 2015 e 2020, 

em média para a região, manteve-se a proporção de estudantes de formação inicial docente em relação ao 

total da população matriculada no ensino superior (tabela 1)3.      

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados dos países.

3 De fato, se considerarmos o último ano pré-pandemia, a proporção de estudantes em programas de formação inicial docente caiu ligeiramente em média 
para a região em relação a 2015. 

II   Estamos formando docentes suficientes para responder à demanda futura?
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Gráfico 2  Evolução da matrícula em programas de formação inicial docente por cem mil habitantes 2015-2020.
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O gráfico 3 mostra a relação entre a participação de estudantes em programas FID em relação à matrícula total 

no ensino superior (matriculados por cem mil habitantes). Neste gráfico, nos interessa analisar especialmente 

dois grupos de países: (i) aqueles que contam com uma alta cobertura no ensino superior e uma alta proporção 

de matriculados em programas de formação inicial docente; e (ii) aqueles que contam com uma alta cobertura 

no ensino superior e uma baixa proporção de matrículas em programas de formação inicial docente4.   

Os dois grupos de países que configuram os quadrantes da direita no gráfico 3 caracterizam-se por ter uma alta 

taxa de matrícula total no ensino superior, mas variam no grau de seletividade de candidatos aos programas 

FID. Os países do quadrante superior direito, ou seja, Brasil, Argentina, República Dominicana, Panamá e 

Uruguai, têm uma escassa seletividade de candidatos e uma alta incidência de instituições não universitárias 

ministrando tais programas. A isto se soma a escassa regulação e falta de quadros curriculares comuns fixados 

a nível nacional. Dessa forma, seus programas de formação inicial docente tendem a ser de mais fácil acesso, 

o que poderia explicar por que a proporção de matriculados nesses programas é maior.

4 Os países dos quadrantes da esquerda, conformados por Honduras, Jamaica, Costa Rica, Belize, El Salvador e Santa Lúcia, são aqueles que exibem uma 
baixa cobertura no ensino superior. Melhorar a matrícula docente nestes países implica também políticas intensivamente destinadas a aumentar a matrícula 
global no ensino superior.

Tabela 1  Matrícula em programas de formação inicial docente como proporção da matrícula total no ensino superior (2015-2020)

País 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Média

Honduras 34,7 32,9 32,2 29,9 27,7 26,1 30,6

Brasil 18,3 18,9 19,2 19,3 19,7 19,6 19,2

República Dominicana 17,8 19,5 19 18,7 18,8

Argentina 16,1 17,8 17,8 16,8 15,4 16,8

Jamaica 14,6 15,7 17,3 15,9

Uruguai 14,2 16,8 16,8 13,2 13,9 15,0

Costa Rica 14,1 13,8 14,3 13,1 14,6 15,4 14,2

Panamá 16,3 12,3 12,8 14,1 13,9

Belize 16,0 14,5 13,6 12,2 11,7 13,6

Equador 7,8 6,4 8,1 9,6 11,7 14 9,6

Chile 8,9 8,7 8,8 9,1 8,9 8,5 8,8

México 8,6 7,7 7,8 7,9 8,4 9,1 8,3

Colômbia 8,6 8,5 8,4 8,1 7,7 7,9 8,2

El Salvador 6,9 6,7 6,3 6,1 5,6 6,3

Santa Lucía 5,7 6,8 3,3 3 4,7

Peru 3,9 2,0 2,9 3,6 3,9 4,5 3,5

Média  13,2 13,0 12,9 12,6 12,4 13,1 12,4

II   Estamos formando docentes suficientes para responder à demanda futura?
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Gráfico 3  Relação entre cobertura no ensino superior e matrícula em programas FID.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados coletados dos países (2018 e 2020).

Por outro lado, os países do quadrante inferior direito, ou seja, Equador, Colômbia, Chile, Peru e México, possuem 

maior seletividade nos programas FID. Estes países desenvolveram reformas que incluem  requisitos de 

credenciamento dos programas de formação inicial docente e requisitos mais estritos para a admissão a eles. 

No caso do Chile, por exemplo, o credenciamento de programas de pedagogia rege desde 2006 e, a partir 

de 2015, estes só podem ser ditados em universidades. Em 2016, o Sistema de Desenvolvimento Profissional 

Docente determinou que estas carreiras devem ter uma duração mínima de 10 semestres, elevou os requisitos 

de admissão para os(as) candidatos e ampliou as vias de acesso aos programas de pedagogia, visando 

melhorar a qualidade do perfil acadêmico dos(as) matriculados(as). No Peru, até 2005, a maior parte dos(as) 

docentes se formava em Institutos Superiores Pedagógicos (ISP) e não em universidades, os quais eram 

altamente heterogêneos em qualidade. Mas, desde aquele ano, o Peru suspendeu a criação de novos ISPs e 

incentivou a criação de faculdades de educação em nível universitário. Além disso, foi estabelecido um exame 

único de admissão a nível nacional com uma nota mínima de admissão. Estas medidas de maior seletividade 

provocaram uma queda drástica nos(as) candidatos e no número de admitidos em programas de formação 

inicial docente— em 2006 houve mais de 33.000 candidatos, e em 2008, apenas 7.000 candidatos (Elacqua et 

al., 2018). Como no Chile, no Peru desde 2012 os programas FID não podem durar menos de 10 semestres e devem 

ser ministrados por instituições credenciadas. No Equador, por outro lado, os programas de formação inicial 

docente duram 9 semestres. Em 2012, foi estabelecida uma pontuação mínima para ingressar neles (Chiriboga 

Montalvo, 2019), porém essa restrição foi abolida em 2017 para as carreiras ministradas em instituições públicas 

de ensino superior. Em 2014 também se tornou obrigatório o credenciamento de programas docentes, o que 

implicou o congelamento de vagas nos institutos superiores pedagógicos (ISP) até contar com a certificação 

necessária, levando 14 instituições ao fechamento (Elacqua et al., 2018). No México, os programas FID são 

regulados sob a Lei Geral do Serviço Profissional Docente, que estipula que os programas de licenciatura 

em educação devem durar 8 semestres, tanto em instituições privadas como públicas, e que só podem ser 
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acessados através de um processo de seleção que consiste em um concurso nacional com provas escritas 

(Elacqua et al., 2018). Por último, na Colômbia, as licenciaturas em educação duram entre 8 e 10 semestres, e 

os(as) candidatos podem acessar depois de terem feito a prova Saber 11 (Elacqua et al., 2018).

Por outro lado, em termos de seletividade das vagas permanentes de docência, cabe destacar que Colômbia, 

Equador e Peru têm provas de seleção muito rigorosas. Apenas 25% dos(as) candidatos(as) conseguem 

cumprir com os requisitos mínimos para acessar a uma vaga docente, o que poderia ser um elemento que 

influencia de maneira indireta na decisão de estudar uma carreira de formação inicial docente. 

Apesar destas características, é difícil atribuir uma causalidade direta entre as políticas destinadas a 

regulamentações mais rígidas da formação inicial docente descritas acima e a menor proporção de estudantes 

nessas carreiras em relação ao total de estudantes no ensino superior, em comparação com outros países que 

têm regulamentações mais frouxas. Em primeiro lugar, a regulamentação dos programas e a obrigatoriedade 

do credenciamento em alguns casos, podem ter reduzido de forma considerável as vagas oferecidas, além 

de levar ao fechamento de algumas instituições. Na mesma linha, o requerimento de credenciamento pode 

implicar um aumento no tempo necessário para que a matrícula retorne aos níveis pré-reformas. Adicionalmente, 

o aumento dos requisitos de acesso e processos de seleção pode diminuir o número de candidatos que 

cumprem as condições para acessar às carreiras de formação inicial docente. Embora em países como Chile, 

Colômbia, Equador ou Peru tenham sido feitos esforços em torno da atração e seleção de estudantes de alto 

desempenho acadêmico para essas carreiras, eles não parecem ser suficientes para aumentar substancialmente 

a matrícula.   

Essas tendências refletem as escolhas difíceis que os formuladores de políticas têm que fazer ao lidar com 

a futura escassez docente. Por um lado, atender a necessidade de aumentar a matrícula em programas 

FID para assim ampliar a dotação de professores e fazer frente ao desafio de escassez; e, por outro lado, 

estabelecer critérios mais estritos de admissão que permitam melhorar a valoração social e qualidade 

dos(as) aspirantes à docência. Políticas específicas para abordar cada um desses objetivos podem ter 

efeitos contraproducentes na ausência de uma visão abrangente que considere a interação das políticas e a 

gradualidade de sua implementação.

II   Estamos formando docentes suficientes para responder à demanda futura?
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III Quais são as características dos alunos 
matriculados em cursos de formação inicial de 
docente?

 A participação feminina em programas de formação inicial docente é em média 73% na região 
para o período 2015-2020, e é maior que a média de 57% do resto das carreiras de ensino superior.

 A feminização da matrícula é apresentada com maior intensidade nos programas de formação 
inicial docente para os níveis de ensino do pré-escolar (97%) e fundamental (77%), enquanto 
no médio há uma representação de gênero mais equilibrada (57%), à semelhança do média de 
ensino superior.

 A matrícula em programas de formação inicial docente concentra-se em instituições do setor 
público (59% em média), e essa concentração é maior que a média das outras carreiras do ensino 
superior (45% em média).

 A proporção de matriculados em programas de educação intercultural bilíngue é ostensivamente 
inferior à proporção da população autoidentificada como indígena. Os dados mostram que a 
oferta de programas interculturais bilíngues é insuficiente e que, em geral, não houve políticas 
específicas que a incentivem.

Analisar as características dos(as) estudantes matriculados em programas FID e sua evolução no tempo é 

importante por dois motivos. Primeiro, ter clareza sobre quem está achando essas carreiras atraentes é um 

insumo essencial para o desenvolvimento de políticas para atrair mais e melhores candidatos(as). Possivelmente, 

o desenvolvimento de políticas que busquem uma maior variedade de perfis pode revelar-se um ponto de 

inflexão para aumentar a matrícula.

Por outro lado, uma análise das características da matrícula permite avaliar a sua pertinência do ponto de vista 

da sua adequação às necessidades atuais e específicas do sistema educacional. Um fator-chave, por exemplo, 

é identificar quão diversificada é a matrícula. Uma força de trabalho docente diversificada tem benefícios 

potenciais e tem sido proposta como uma forma de desenvolver uma cultura escolar inclusiva (Pettigree 

& Tropp, 2006), de criar modelos positivos para populações diversas (Hamann & Walker, 1993) e propiciar 

ambientes de ensino mais justos (Gay & Howard, 2000). Em termos de representatividade entre docentes 

e estudantes, estudos estabeleceram que, em maiores níveis de congruência entre os perfis de docentes 

e estudantes, há maior probabilidade de melhora no rendimento acadêmico (Dee, 2001; Paredes, 2014); de 

redução das práticas de disciplina punitiva e de exclusão escolar (Bates & Glick, 2013); e de melhor relação 

entre docentes e estudantes (Le & Nguyen, 2019). 

Nas seções seguintes analisamos, em primeiro lugar, a matrícula regional em relação ao gênero do(a) 

matriculado(a), o nível de ensino para o qual está estudando, o tipo de instituição de ensino superior que 

frequenta, e sua formação intercultural-bilíngue. Em seguida, nos concentramos mais profundamente no caso 

de dois países (Colômbia e Chile) para os quais informações comparativas mais detalhadas poderiam ser 

obtidas e por um período mais longo de tempo.

III   Quais são as características dos alunos matriculados em cursos de formação inicial de docente?
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A  Sexo do(a) matriculado(a)

A condição feminina ou masculina dos(as) docentes pode incidir nos resultados dos(as) estudantes através do 

efeito de papel modelo (Beaman et al., 2012; Card et al., 2022). Em todos os países analisados, a participação 

feminina em programas de formação inicial docente é superior à média do resto das carreiras do ensino 

superior (ver anexo 1). O gráfico 4 mostra a matrícula em programas FID por sexo, no ano de 2018, para 14 países 

da região que contam com informação disponível. Em média, a matrícula em programas de formação inicial 

docente é composta por 73% de mulheres. No extremo mais alto, destacam-se Belize, Argentina, Jamaica e 

Chile, com cerca de 80% de matrícula feminina. Em contraste, Santa Lúcia e Colômbia têm uma representação 

feminina na matrícula abaixo da média regional, com 65% e 64%, respectivamente.

A alta participação feminina em programas FID é estável durante o período 2015-2020 (ver tabela 2). Isto é, 

independentemente do tipo de políticas que os países tenham implementado nos últimos anos, estas não 

parecem ter gerado uma mudança significativa na composição de gênero dos aspirantes à docência.

Gráfico 4  Matrícula em programas de formação inicial docente por sexo (2018)
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Tabela 2  Matrícula em programas de formação inicial docente por sexo (2015 – 2021)

País Sexo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Média 
 feminina

Argentina
Masculino 18% 18% 18% 19% 18% 18%

82%
Feminino 82% 82% 82% 81% 82% 82%

Brasil
Masculino 28% 29% 29% 29% 28% 27%

72%
Feminino 72% 71% 71% 71% 72% 73%

Belize
Masculino 24% 24% 21% 19% 16% 16% 11%

80%
Feminino 76% 76% 79% 81% 84% 84% 89%

Chile
Masculino 25% 23% 22% 22% 23% 24% 26%

77%
Feminino 75% 77% 78% 78% 77% 76% 74%

Colômbia
Masculino 37% 36% 37% 38% 40% 41%

62%
Feminino 63% 64% 63% 62% 60% 59%

Costa Rica
Masculino 31% 27% 31% 33% 30% 30%

70%
Feminino 69% 73% 69% 67% 70% 70%

Equador
Masculino 32% 35% 34% 33%  32% 31% 

67%
Feminino 68% 65% 66% 67%  69% 69% 

El Salvador
Masculino 30% 41% 36% 34% 36%

65%
Feminino 70% 59% 64% 66% 64%

Honduras
Masculino 29% 28% 29% 28% 28% 29% 23%

72%
Feminino 71% 72% 71% 72% 72% 71% 77%

México
Masculino 27% 26% 27% 27% 27% 26%

73%
Feminino 73% 74% 73% 73% 73% 74%

Peru
Masculino 25% 25% 26% 28% 28% 28% 30%

73%
Feminino 75% 75% 74% 72% 72% 72% 70%

Jamaica
Masculino 19% 21% 21%

80%
Feminino 81% 79% 79%

Panamá
Masculino 28% 25% 25% 27%

74%
Feminino 72% 75% 75% 73%

República Dominicana
Masculino 25% 26% 26% 28%

74%
Feminino 75% 74% 74% 72%

73%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados proporcionados pelos países.
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B  Tipo de gestão das instituições de ensino superior

Onde estudam os(as) futuros(as) docentes? De um ponto de vista de política pública, esta questão é relevante 

uma vez que na maioria dos países estudados a capacidade de regulação da oferta formativa por parte do 

Estado varia entre instituições públicas e privadas. A oferta de instituições e programas de ensino superior 

na região aumentou e se diversificou, principalmente na esteira da entrada em massa de instituições privadas 

no sistema, o que permitiu uma maior cobertura e massificação do ensino superior em detrimento de sua 

qualidade e relevância (Busso et al., 2017; Rodríguez, 2012)5. O gráfico 5 mostra a matrícula no ensino superior 

e em programas de formação docente segundo o tipo de gestão (pública ou privada) da instituição para o 

ano 2018. 

Com exceção do Brasil e do Chile, a matrícula em programas FID concentra-se principalmente em instituições 

do ensino superior do setor público. Além disso, essa concentração de matrículas em instituições públicas 

é maior nos programas de formação inicial docente do que a média do ensino superior (59% contra 45%, 

respectivamente).

Gráfico 5  Matrícula em programas de formação inicial docente segundo tipo de gestão (2018)
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5 Por exemplo, no Brasil, o setor privado com fins lucrativos cresceu consideravelmente e absorveu uma demanda significativa de estudantes de baixa 
renda que receberam empréstimos subsidiados para pagar seus estudos. Estimativas apontam que cerca de 30% dos estudantes universitários no Brasil 
estão matriculados em uma universidade com fins lucrativos (Horsch, 2014). No Peru, estima-se que essa proporção atinja 40% do total de matriculados 
(Bellido, 2014). No caso do Chile, a diversificação da matrícula atraiu uma porcentagem significativa de estudantes provenientes de famílias com poucos 
recursos. De acordo com estatísticas do Banco Interamericano de Desenvolvimento, na Colômbia, Costa Rica e Peru, um em cada três alunos matriculados 
em instituições de ensino superior e que se encontram nos quintis mais baixos de renda, frequenta uma instituição privada (Busso et al., 2017). Esta 
diversificação da oferta também se reflete no aumento do número de programas de estudo. Por exemplo, na Colômbia, entre 2001 e 2011, o número de 
programas aumentou quase o dobro, passando de 3.600 para 6.279 (Camacho et al., 2016).
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C  Nível de ensino a ser ministrado  
A escassez de docentes adequados na região (que contam com a preparação na matéria que ensinam), varia 

dependendo do nível de ensino a ministrar, agravando-se em níveis de primeira infância e médio que requerem 

maior especialização. Por isso, a análise da matrícula com especialização nos diferentes níveis de ensino 

contribui para o debate acerca da pertinência da futura oferta de docentes. Estamos formando docentes com 

as especializações necessárias de acordo com as demandas do sistema?

Os gráficos 6 e 7 mostram as trajetórias de matrícula em programas FID segundo o nível de ensino de 

especialização dos futuros docentes - pré-escolar, fundamental, médio—. Em geral, há uma proporção maior 

de matrículas em programas de formação inicial docente do ensino fundamental no Equador, Uruguai, El 

Salvador, Belize e Argentina. O Peru destaca-se por ser o único que tem uma maior proporção de matrículas 

no pré-escolar. Por outro lado, Jamaica, Costa Rica, Chile e México têm uma maior concentração de matrículas 

no ensino médio. 
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Gráfico 6  Matrícula em programas de formação inicial docente de acordo com o nível de ensino (2015-2020)
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Devido à maior disponibilidade de informação, o gráfico 7 mostra a matrícula por nível de ensino no Chile, 

Colômbia e México, entre 2010 e 2020. Conforme estabelecido anteriormente, os três países têm uma alta 

matrícula no ensino superior, mas uma baixa proporção dessa matrícula em programas de formação inicial 

docente.

Pode-se observar que entre 2010 e 2020, a matrícula em programas de formação docente do México sobe, 

em média, 1% ao ano, enquanto Colômbia e Chile essa desce em 2% e 6%, respectivamente. No caso do Chile, a 

queda de 6% corresponde a uma redução da matrícula nos três níveis educacionais (pré-escolar, fundamental 

e médio), o que poderia estar associado a uma maior regulação destes programas, mais que a uma queda 

da demanda. Por outro lado, o México tem duas principais tendências: entre 2010 e 2016, a matrícula em 

programas FID nos três níveis de ensino desce, e depois desde 2016 esta volta a níveis menores aos iniciais 

no caso de pré-escolar e fundamental, e ligeiramente melhores no caso do médio. Finalmente, a Colômbia 

apresenta mudanças díspares para os três níveis de educação. Desde 2011 a matrícula cai em programas de 

formação inicial docente para o ensino primário, enquanto a matrícula para o ensino pré-escolar e médio 

aumentam discretamente, com alguns períodos de estabilidade.

24.000

22.000

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Chile
62.000

56.000

50.000

44.000

38.000

32.000

26.000

20.000

14.000

8.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Colômbia

82.000

74.000

66.000

58.000

50.000

42.000

34.000

26.000

18.000

10.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

México

Gráfico 7  Matrícula em programas de formação inicial docente de acordo com o nível de ensino (2010-2020)
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D  Nível de ensino e gênero

O gráfico 8 mostra a porcentagem de matrícula feminina em programas FID de acordo com o nível de ensino 

de especialização, no ano de 2018, para 10 países com informações disponíveis. A tendência à feminização da 

matrícula apresenta-se com maior intensidade nos níveis de ensino pré-escolar e fundamental, e com uma 

representação feminina/masculina mais equilibrada no nível de ensino médio. Indicadores da região mostram 

que a representação feminina em programas de formação inicial docente decai ostensivamente no médio, e 

em especialidades de matemática e ciências.

Em média, 73% da matrícula em programas FID é feminina, enquanto para o total do ensino superior chega 

a 57%. Ao comparar os três níveis educacionais, o nível de pré-escolar é o que tem a maior proporção de 

mulheres na matrícula de programas de formação inicial docente na região, chegando a 97%. No nível pré-

escolar, a Argentina se destaca como o país com a menor proporção de homens matriculados. No fundamental, 

por sua vez, a participação regional média de mulheres matriculadas em programas de formação docente é de 

77%. A Colômbia se destaca como o país com a menor diferença de representação entre homens e mulheres 

no fundamental, enquanto Jamaica e Belize são os países com a menor proporção de homens matriculados. 

No ensino médio, a participação feminina em programas FID cai para 57%, entre 2015 e 2020, para a região, 

semelhante à participação total no ensino superior. No ensino médio, a proporção de homens matriculados 

em programas de formação inicial docente aumenta em todos os países, com destaque para Peru, Costa Rica, 

Equador, México, Chile e Colômbia, onde atinge quase metade do total.
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Gráfico 8  Matrícula feminina em programas de formação inicial docente de acordo com o nível de ensino a ser ministrado (2018)
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E  Formação intercultural bilíngue
Há vasta evidência das lacunas no desempenho acadêmico que afetam estudantes pertencentes a povos 

originários da região em comparação com seus homólogos não indígenas (Santibáñez, 2016; Saavedra Vallejos, 

2021; UNESCO, 2020). Ao mesmo tempo, a mudança para modalidades remotas de ensino durante a pandemia 

expôs importantes lacunas digitais para a população estudantil em geral e, em particular, para os estudantes 

indígenas (Montero Gutenberg, 2021).

Uma dimensão chave da desigualdade educacional na região é a baixa porcentagem de população indígena 

que acessa uma educação pertinente e de qualidade, devido a barreiras linguísticas, socioeconômicas ou de 

conectividade. Entre os países que dispõem de informação na região, Peru, México, Chile e Belize exibem a 

maior proporção de pessoas que se identificam como indígenas. Nesses países, a diversidade étnica e cultural 

é abordada de maneira bastante heterogênea. No México existem escolas comunitárias e indígenas como uma 

modalidade de ensino. No Peru, Equador e Chile, existem programas de educação intercultural bilíngue que, 

embora possam ser opcionais ou obrigatórios, estão sujeitos à presença de uma maioria indígena no território. 

A diversidade étnica e cultural é uma consideração importante para analisar como os programas FID preparam 

para oferecer uma educação intercultural bilíngue. No Chile, a formação de educadores interculturais bilíngues 

se faz através de convênios com universidades localizadas em áreas de alta presença indígena ou através das 

secretarias regionais de educação. Por outro lado, no Peru foram em sua maioria as próprias comunidades 

indígenas que lideraram e organizaram programas de formação, junto a institutos pedagógicos superiores 

e universidades. Outros países, embora não disponham de formação docente em educação intercultural 

bilíngue formal até à data, estão a desenvolver iniciativas específicas. Por exemplo, em Belize, em 2022, 50% 

dos docentes do Ensino Fundamental e Médio participaram de oficinas profissionais docentes para ensinar 

minorias étnicas.

Devido a restrições na disponibilidade de informação, apresentam-se as tendências em matrícula de programas 

interculturais bilíngues apenas para Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru. São classificados como 

programas interculturais bilíngues aqueles que: (i) se concentram no ensino ou conservação de línguas 

originárias e sua cultura; (ii) seu objetivo é a integração de estudantes indígenas ao sistema educacional, seja 

para o ensino médio ou superior.

Tabela 3  Participação de programas interculturais bilíngues na formação inicial docente (2018)

Observação: A população que se autoidentifica como indígena corresponde à proporção pertencente a um povo originário de acordo 
com o último censo disponível. Existe uma grande variabilidade ao redor do ano do censo e o instrumento utilizado para calculá-la. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados proporcionados pelos países. 

País
Matriculados em programas 

interculturais bilingues
Programas 

interculturais bilíngues
População autoidentificada como 

indígena em nível nacional

Peru 10,9% 8,8% 26,0%

Colômbia 5,2% 2,1% 4,4%

Equador 2,9% 1,9% 7,0%

México 2,0% 2,9% 21,5%

Brasil 0,2% 0,4% 0,5%

Chile 0,1% 0,2% 12,4%
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A tabela 3 apresenta a proporção da matrícula e do número de programas de educação intercultural bilíngue 

(PEIB) em relação à matrícula e número de programas FID, respectivamente, com dados de 2018 para cinco 

países da região. No Brasil e no Chile, a porcentagem de matriculados em programas interculturais bilíngues 

em relação à matrícula total de programas FID não excede 1%, sendo consideravelmente menor que os demais 

países. No México, Equador e Colômbia, a porcentagem de matriculados no PEIB flutua entre 2% e 5,2%. 

No Peru, tanto a matrícula quanto o número de programas interculturais bilíngues oferecidos apresentam 

um aumento sustentado ao longo do tempo, superando 10% a partir do ano 2020. No caso do Equador, 

desde 2020, o concurso “Quero Ser Professor Intercultural Bilíngue” se concentra exclusivamente na seleção 

de docentes para atender instituições educacionais que atendem povos e nacionalidades indígenas (Bocarejo 

et al., 2022). A incorporação da certificação do conhecimento da língua ancestral por parte dos participantes 

do concurso representa avanços consideráveis na matéria. 

Embora existam países que têm uma maior necessidade de educação intercultural bilíngue dada a proporção 

da população autoidentificada como indígena (como México e Peru), os dados mostram que a oferta de 

programas interculturais bilíngues é insuficiente, e que os governos, em geral, não a incentivam. 

O gráfico 9 mostra a fração que representam os programas interculturais bilíngues na matrícula de programas 

FID para o período 2015-2020. Observa-se um aumento sustentado na proporção de programas interculturais 

bilíngues no Peru, que passa de 3% em 2015, para 12,3% em 2020. Em contraste, a Colômbia apresenta uma 

queda na participação de programas interculturais bilíngues que se acentua em 2020, passando de 6,4% em 

2015 para 2,2% em 2020. A proporção de programas interculturais bilíngues cresce no ano de 2016 no Equador, 

mas depois observa-se uma queda suave e consistente. No México, Chile e Brasil, por sua vez, os programas 

interculturais bilíngues apresentam tendências estáveis em torno de 2,2%, 0,1% e 0,2%, respectivamente.

Gráfico 9 Participação da matrícula em programas interculturais bilíngues nos programas de formação inicial docente (2015-2021)
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Outro desafio a ser enfrentado em torno da maior escassez docente em escolas interculturais bilíngues é 

a atração de alunos bilíngues para programas FID. No caso do México, um país com, pelo menos, 20% da 

população que se identifica como indígena segundo dados de 2018 (ver tabela 3), a matrícula de estudantes 

indígenas no ensino superior é muito baixa, e desta, uma reduzida proporção corresponde a estudantes de 

programas de formação inicial docente (gráfico 10). Dado que a disponibilidade vigente de informação não 

permite fazer um acompanhamento específico dos programas interculturais bilingues, mantém-se como um 

desafio poder fazê-lo para futuros estudos de formação docente na região.
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Gráfico 10  Matrícula de falantes de línguas originárias no México como porcentagem da matrícula no ensino superior

Proporção de matrícula de falantes de línguas originárias na educação superior

Proporção de matrícula de falantes de línguas originárias em programas FID, em comparação com a educação superior

Proporção de matrícula de falantes de línguas originárias em programas do PEIB, em comparação com a educação superior
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IV Como é o perfil de estudantes matriculados em 
programas de formação inicial docente e como 
evoluiu ao longo do tempo? Evidência para 
Chile e Colômbia (2010-2021)

 Em média, os alunos matriculados em programas de formação inicial docente: 

 São mulheres

 Têm menor desempenho acadêmico ao ingressar no ensino superior

 Provêm de contextos socioeconômicos desfavorecidos (graduados de escolas públicas, 
provenientes de áreas rurais, com pais com níveis mais baixos de educação)

 Pertencem em maior proporção a etnias originárias

A Colômbia e o Chile contam com microdados que permitem analisar como variaram as características 

demográficas, socioeconômicas e acadêmicas dos estudantes matriculados em programas FID ao longo 

do tempo. Por isso, para estes países realiza-se uma comparação do perfil dos estudantes matriculados em 

programas de formação inicial docente com aqueles matriculados em outras carreiras afins ou de alto prestígio 

social, tais como enfermagem ou medicina. Essas análises são estendidas para o período de 2010 a 2021. 

A partir da análise das características demográficas, socioeconômicas e acadêmicas dos alunos matriculados 

em programas de formação docente, observam-se resultados estáveis ao longo do tempo e altamente 

semelhantes entre os dois países. Os estudantes matriculados em programas de FID são majoritariamente 

mulheres (superam 65% da matrícula), provêm de contextos socioeconômicos desfavorecidos (menor nível 

educacional dos pais, maior proporção de graduados de colégios vulneráveis, ou menores rendimentos 

familiares), têm pior rendimento acadêmico ao ingressar no ensino superior (pontuações de admissão ao 

ensino superior ou ranking de egresso escolar), e pertencem em maior proporção a etnias originárias. A seguir, 

são apresentados os resultados de acordo com cada uma dessas características dos matriculados.
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A Gênero do matriculado    

Como no resto da região, a matrícula em programas FID no Chile e na Colômbia é predominantemente feminina. 

Em média, a matrícula feminina é de 64% na Colômbia e 76% no Chile, e essas proporções se mantêm estáveis 

durante o período 2010-2021 (ver anexo 2). Ao comparar a matrícula feminina com outras carreiras profissionais, 

o gráfico 11 mostra que a proporção de mulheres por carreira não varia significativamente entre Colômbia e 

Chile para o período analisado, e destaca a semelhança da hierarquia de carreiras segundo a proporção de 

mulheres matriculadas. De fato, em ambos os países a matrícula em programas de formação inicial docente 

é das mais feminizadas, sendo só superados por psicologia e enfermagem (e jornalismo na Colômbia). As 

carreiras com menor presença de mulheres são engenharia, medicina e direito.

Embora a pedagogia continue a ser uma carreira altamente feminizada e esta tendência tem permanecido 

constante ao longo do tempo, mulheres de alto desempenho acadêmico estão optando por carreiras 

socialmente mais prestigiadas. Elacqua et al. (2018) analisam dados da proporção de mulheres selecionadas 

em carreiras de alta avaliação social (como direito ou engenharia) e mostram que as mulheres não excedem 

25% das matrículas entre 1950 e 1960 e conseguem atingir até 50% entre 2000-2010.

Gráfico 11  Matrícula feminina em programas de formação inicial docente (FID) em comparação com outras carreiras
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B Desempenho acadêmico  

O gráfico 12 apresenta a pontuação média em matemática e linguagem dos exames de admissão ao ensino 

superior obtidas pelos estudantes matriculados em distintas carreiras (Saber 11 na Colômbia, e Prova de 

Seleção Universitária no Chile). Para ambos os países e em todos os anos analisados, a hierarquia de carreiras é 

semelhante, sendo a medicina a carreira cujos matriculados têm a maior pontuação de admissão, seguida pela 

engenharia. Por outro lado, aqueles matriculados em programas FID apresentam a menor pontuação média 

de todas as carreiras analisadas, seguida por psicologia e jornalismo. Esta evidência mostra que os aspirantes 

a docentes entram no ensino superior com pior desempenho acadêmico medido pelos testes de admissão.

Gráfico 12 Média das notas nos exames de admissão ao ensino superior (matemática e linguagem) dos matriculados nos programas 
 de formação inicial docente (FID) em comparação com outras carreiras.
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Fonte: Elaboração própria a partir das bases do Processo de Admissão 2010-2021 (DEMRE, Chile), Saber 11 e Saber Pro 2009-2021 
(ICFES, Colômbia)
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C Dependência administrativa da escola egressa  
Existem lacunas significativas de status socioeconômico entre estudantes que frequentam estabelecimentos 

de gestão pública e privada na região. Por isso, é interessante analisar a composição da matrícula a partir da 

dependência administrativa da escola egressa dos estudantes que ingressam em programas de formação 

inicial docente. Como se vê no gráfico 13, no período estudado, entre os estudantes matriculados em 

programas de formação inicial docente, tanto no Chile como na Colômbia, predominam os(as) que egressaram 

de estabelecimentos escolares operados com financiamento público (oficiais na Colômbia, e públicos mais 

particulares-subsidiados no Chile). De fato, cerca de 90% das matrículas em programas de formação docente 

são constituídas por estudantes que se formaram em colégios públicos, que, em média, pertencem a níveis 

socioeconômicos baixos ou médios-baixos.

Ao comparar a proporção de graduados de escolas particulares que se matricularam em programas de formação 

inicial docente em relação a outras carreiras profissionais, o gráfico 14 mostra que a ordem das carreiras é 

semelhante nos dois países. Tanto no Chile como na Colômbia, os programas de formação inicial docente recebem 

a menor porcentagem de estudantes graduados de colégios privados, os quais se associam a um maior nível 

socioeconômico. Segue-se a enfermagem, com a segunda menor proporção de matrículas nas escolas públicas. 
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Gráfico 13  Matrícula em programas de formação inicial docente de acordo com o tipo de dependência administrativa da escola egressa 

Particular Público Particular Subvencionado Oficial Não Oficial

Gráfico 14 Matrículas de graduados de colégios particulares em programas de formação inicial docente (FID) em comparação com 
 outras carreiras
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D Ruralidade do colégio de egresso  
Os setores rurais da região são caracterizados por acesso restrito a serviços básicos, como água potável, 

eletricidade ou estradas pavimentadas. Da mesma forma, o acesso à educação em todos os seus níveis costuma 

ser intermitente e de baixa qualidade, devido à dificuldade de conseguir docentes que estejam dispostos 

a se estabelecer em áreas rurais. O gráfico 15 mostra a proporção de matriculados em diferentes carreiras 

profissionais que se formaram em escolas localizadas em áreas rurais, tanto no Chile quanto na Colômbia. 

Embora a representação de estudantes provenientes de áreas rurais seja baixa no ensino superior, em ambos 

os países os programas de formação inicial docente contam com uma maior proporção de estudantes 

graduados dessas escolas em comparação com as demais carreiras. No Chile, os programas de formação 

inicial docente e de enfermagem monopolizam a maior proporção de graduados de colégios rurais (9,3% 

e 7,9%, respectivamente, em 2021). Na Colômbia, a matrícula em programas de formação inicial docente é 

composta entre 8% e 10% de estudantes graduados de colégios rurais no período analisado.

Gráfico 15 Matriculados em programas de formação inicial docente (FID) que se formaram em faculdades rurais em comparação com 
 outras carreiras
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E Educação dos pais  
Ao analisar o nível educacional reportado de mães e pais dos matriculados em programas FID, observa-se que 

a proporção de estudantes cuja mãe e/ou pai frequentou o ensino superior (isto é, ensino técnico ou superior 

incompleto ou superior), no Chile flutua entre 33% e 44% durante o período 2010-2021. No caso da Colômbia, 

os números são ligeiramente menores, com matriculados em programas de formação inicial docente flutuando 

entre 28% e 35%, entre os anos 2010 e 2016 (29% em média).

Ao comparar estes dados com as demais carreiras analisadas, o gráfico 16 evidencia que os matriculados em 

programas de formação inicial docente apresentam a menor proporção de pais que frequentaram o ensino 

superior. O curso de medicina concentra a maior proporção de matriculados cujos pais alcançaram o ensino 

superior, e o ordenamento das carreiras é similar e estável ao longo do tempo em ambos os países. O anterior 

segue as mesmas tendências quando se considera as remunerações médias obtidas por carreira (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, 2012; Elacqua et al., 2018).

Gráfico 16 Matriculados em programas de formação inicial docente (FID) cujos pais alcançaram o ensino superior em comparação 
 com outras carreiras
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F Pertencimento a etnias ou povos originários  
Os membros de etnias originárias têm uma menor participação no ensino superior na região, e esta tende a se 

concentrar em carreiras de menor valor e prestígio. O gráfico 17 mostra a matrícula em diferentes cursos para 

estudantes pertencentes a etnias ou povos originários. No Chile, a porcentagem de estudantes matriculados 

em programas de formação inicial docente pertencentes a etnias originárias flutua entre 14% e 17% no período 

2018-2021. Esta percentagem excede a proporção de membros de etnias originárias a nível nacional de 12,8%, 

segundo o censo de 2017. Ao comparar esta proporção com outras carreiras profissionais, este gráfico mostra 

que os programas de formação inicial docente concentram a maior proporção de matriculados pertencentes 

a etnias originárias, seguido pela carreira de enfermagem. Em contraste, medicina é a carreira que apresenta 

a menor proporção de estudantes pertencentes a etnias originárias (entre 6% e 8% da matrícula). Ou seja, os 

estudantes de etnias originárias têm menor representação relativa nas carreiras mais prestigiosas e seletivas. 

No caso da Colômbia, similar ao Chile, os programas de formação inicial docente concentram uma maior 

proporção de estudantes pertencentes a etnias originárias, em comparação com as demais carreiras durante 

o período 2010-2014. Esta representação de estudantes de grupos étnicos em programas de formação inicial 

docente caiu acentuadamente entre 2010 e 2012, aproximando-se da média do resto das carreiras.

Gráfico 17 Matriculados em programas de formação inicial docente (FID) pertencentes a etnias originárias em comparação com 
 outras carreiras
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O que aconteceu durante a pandemia da COVID-19?

O efeito inicial da pandemia nas taxas de matrículas em programas de formação inicial docente da região foi 

leve, sem mudanças significativas durante o ano de 2020. Na América Central e no Caribe, a matrícula no ensino 

superior permaneceu relativamente constantes durante 2019 e 2020. Na América do Sul também não houve 

grandes mudanças, com exceção do Chile e do Peru. Chile apresentou uma ligeira baixa na matrícula geral de 

ensino superior entre 2019 e 2020; entre 2015 e 2019, a matrícula geral no ensino superior se manteve entre 6.600 

e 6.700 matriculados por cem mil habitantes, e caiu para 6.400 no ano 2020. No caso do Peru, a queda foi mais 

acentuada: entre 2017 e 2019, a matrícula média foi de 4.000 matriculados por 100 mil habitantes, atingindo 4.500 

matriculados por 100 mil habitantes em 2019. No entanto, no ano de 2020 essa reduziu em menos de 4.000 

matriculados por cada 100 mil habitantes, o valor mais baixo de todo o período analisado. Embora algumas quedas 

como as do Chile e do Peru sejam registradas, os dados gerais sugerem que, até o momento, não se manifesta um 

efeito claro da pandemia sobre os níveis de matrícula no ensino superior na região. Isso pode estar associado ao 

fato de que, em níveis mais avançados de ensino, a transição das modalidades de aula presencial para a educação 

remota de emergência foi menos perturbadora do que nos níveis do ensino fundamental e médio (Hodges et al., 

2020). O estresse e a carga de trabalho excessiva assumida pelos docentes não afetaram de maneira substantiva 

a matrícula total em programas de formação inicial docente durante o alvorecer da pandemia, em contraste com 

o impacto negativo em abandono observado na matrícula escolar. No entanto, evidências recentes sugerem 

que o prestígio da profissão docente foi prejudicado durante a pandemia e isso repercutiu negativamente nas 

preferências dos candidatos a programas FID no ensino superior. De fato, no Chile, a proporção de estudantes 

que se candidataram à pedagogia caiu drasticamente em 2021 em comparação com outras carreiras de ensino 

superior (Contreras et al., 2022 próximo a ser publicado).

É interessante que, no Brasil, a matrícula em programas de formação inicial docente em modalidade remota exibe 

uma tendência de alta sustentada desde antes da pandemia (ver gráfico 18). Durante o período 2015-2020, a 

matrícula em programas de formação inicial docente em modalidade presencial declinou quase pela metade, 

enquanto a matrícula em programas remotos aumentou quase o dobro. No ano de 2020, o gráfico 18 mostra 

um aceleramento no declínio do formato presencial dos programas de formação inicial docente. No entanto, 

essas tendências não sugerem que tenha havido um efeito da pandemia. O aumento constante na matrícula em 

modalidade remota para o Brasil está provavelmente associado à grande porcentagem de sua população que tem 

acesso à internet, o qual tem aumentado consistentemente desde 2000, chegando a cifras que margeiam 80% até 

o final de 2020 (Banco Mundial, n.d.). Isso se soma ao fato de que os programas educacionais remotos tendem a 

ter um custo associado menor do que os programas presenciais. 

Gráfico 18 Matrícula em programas de formação inicial docente como porcentagem da matrícula no ensino superior, 
segundo modalidade de ensino no Brasil.  
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Em resumo, devido à recente e à breve extensão do período de análise pós-pandemia da COVID-19, é muito 

prematuro estudar os efeitos desta sobre as propinas em programas de formação inicial docente.

O que aconteceu durante a pandemia da COVID-19?
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Comentários finais 

Os países da América Latina e do Caribe enfrentam um importante desafio: aumentar o número de docentes 

para fazer frente à escassez projetada e, ao mesmo tempo, melhorar as capacidades e composição da força 

docente. Nesta nota técnica analisamos as características e tendências da matrícula em programas de 

formação inicial docente como um dos primeiros elos na cadeia de formação do corpo docente em cada 

país. As conclusões são claras: apesar das demandas crescentes, nos últimos anos a matrícula parece estar 

estagnada tanto em sua dimensão quanto em sua composição. 

Em primeiro lugar, entre 2015 e 2020, em média, na região houve um ligeiro aumento dos matriculados no 

ensino superior por cem mil habitantes (0,6%), e um incremento ligeiramente superior no caso dos programas 

de formação inicial docente (0,9%). Tomando como indicador a proporção de matrículas que se concentra 

em carreiras de formação inicial docente, vemos que, na maioria dos países, essa se mantém estável. Isto é, 

em um contexto em que a matrícula global no ensino superior não teve maiores variações, a proporção de 

matriculados que opta por carreiras de formação docente também não registrou maiores alterações. Embora 

tenha ocorrido um crescimento da matrícula, não está claro se esse crescimento será suficiente para atender à 

demanda por docentes qualificados, uma análise que precisará ser feita de acordo com cada país.

Por outro lado, a composição da matrícula em carreiras de formação inicial docente mantém algumas 

características que já foram descritas no passado: a região caracteriza-se por uma matrícula majoritariamente 

feminizada, com maior presença de mulheres em carreiras de formação docente para o nível fundamental e 

pré-escolar, e que estudam em instituições públicas em maior proporção que quem cursa outras carreiras. A 

tendência em relação à especialização escolhida pelos estudantes (pré-escolar, fundamental ou médio) varia de 

acordo com os países, com casos em que se mantém uma presença tradicional para o ensino primário, e países 

onde tem havido um crescimento importante dos níveis de pré-escolar (por exemplo, Peru) ou médio (por 

exemplo, México ou Colômbia). Adicionalmente, nos programas de formação inicial docente, a proporção de 

matriculados em educação intercultural bilíngue é significativamente menor que a população autoidentificada 

como indígena. Os dados mostram que a oferta de programas interculturais bilíngues é insuficiente e que, em 

geral, não houve políticas sustentadas que promovam essa oferta.

A análise das características demográficas, étnicas, socioeconômicas e acadêmicas dos estudantes matriculados 

em programas de formação docente na Colômbia e no Chile traz perspectivas adicionais. Em comparação com 

outras carreiras de ensino superior, em ambos os casos se observa uma matrícula feminizada, com estudantes 

que têm menor rendimento acadêmico nos exames de admissão, que provêm em maior proporção de colégios 

rurais e colégios públicos, e cujos pais cursaram, em menor proporção, estudos superiores. Em ambos os 

países, não houve grandes variações nessas características nos últimos 10 anos. 

Múltiplos fatores afetam a decisão de se matricular em programas de formação inicial docente: a avaliação 

social da carreira, os requisitos e sistemas de admissão, as condições de trabalho e políticas de atração 

de novos candidatos, entre muitos outros. Principalmente, os docentes recebem salários baixos e pouco 

competitivos (Bertoni et al., 2020) e piores que os recebidos por outros profissionais e técnicos da região 

Comentários finais 
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(Mizala y Ñopo, 2016). Tanto o número como as características dos estudantes matriculados em programas de 

formação inicial docente são, em parte, o reflexo destas políticas. Várias das políticas implementadas durante 

o período analisado podem ter afetado negativamente o número de matriculados em programas de formação 

inicial docente, de forma direta ou indireta. Por exemplo, no Chile e no Peru, uma maior regulamentação dos 

programas e a obrigatoriedade de credenciamento podem ter tido um impacto negativo nas vagas oferecidas, 

além de levar ao fechamento de algumas instituições. O aumento dos requisitos de acesso e processos de 

seletividade também são fatores que podem diminuir o número de estudantes que atendem às condições 

para acessar esses programas. 

O anterior apresenta uma aparente dicotomia: políticas destinadas a elevar os padrões das carreiras de formação 

inicial docente parecem estar em oposição ao aumento nas matrículas necessárias para lidar com o déficit de 

docentes projetado. O desafio para os governos reside em superar esta dicotomia, para o qual é necessário não 

só motivar a postulação e matrícula em programas de formação inicial docente (por exemplo, Peru, Colômbia, 

Chile e Argentina oferecem benefícios e ajudas pecuniárias específicas para estudantes que optem por estas 

carreiras (Elacqua et al., 2018)), mas agir sobre as condições da profissão para torná-la mais atraente. 

Comentarios finales
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Anexos
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Anexo 1 Composição das matrículas no ensino superior e nos programas de formação inicial docente por gênero (2018)

(ES):  Ensino Superior
(FID): Programas de Formação Inicial Docente
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Anexo 2 Matrícula feminina em programas de formação inicial docente (2010-2021)
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