
À Pró-reitoria da Graduação da Unesp  

 

 Atendendo ao pedido da Pró-reitoria de Graduação desta Universidade, o 

Conselho de Curso de Ciências Sociais reunido em 03 de abril de 2018, discutiu os 

apontamentos aventados no 1º workshop de ensino de graduação e sua viabilidade de 

implantação no Projeto Político Pedagógico do curso de Ciências Sociais.  

 Antes de adentrar nas discussões ocorridas no 1º workshop, vale destacar, que não 

apenas o curso de Ciências Sociais, mas boa parte das licenciaturas da Unesp passaram 

recentemente por alterações e/ou adequações curriculares em virtude de modificações na 

legislação, casos das Deliberações CEE/SP 111/12. CEE/SP 126/14 e CEE/SP 145/2017, 

que aumentaram o número de disciplinas de cunho pedagógico nas graduações em 

licenciatura, apontando para uma perspectiva meramente metodológica, em detrimento 

de uma formação teórico-metodológica nos referidos cursos.  

 No tange a discussão ocorrida no 1º workshop, as proposições ali colocadas 

vislumbram outras alternativas e modos de pensar os cursos de graduação da Unesp, que 

ainda estão muito distante da realidade vivenciado em nossos cursos. Para se ter uma 

ideia, o curso noturno de Ciências Sociais tem em seus estudantes a maioria oriundos de 

escolas públicas 57,7%, o maior percentual de ingressantes entre os cursos de humanas 

de pretos, pardos e indígenas chegando a pouco mais de 30% e 66,7% sobrevivem com 

uma situação de renda familiar menor que 4,9 salários mínimos1.  

Esses dados demonstram que os exemplos ilustrados no 1º workshop pouco se 

atentam a uma realidade empírico/concreto de nosso curso, a ideia de estudos 

independentes, utilização de ferramentas tecnológicas à distância ou semi-presenciais, 

flexibilização da grade curricular pouco ou quase nada reflete essa realidade vivenciada 

pelos nossos estudantes, que tiveram pouco acesso a bens tecnológicos e culturais. Além 

do mais, entendemos que tais recursos tecnológicos são pouco formativos, a relação 

professor/aluno, ensino/aprendizagem é traduzida de forma dialética, em que alunos e 

professor se formam mutuamente com troca de experiências e conhecimento, gerando 

novos conhecimentos. Essa relação é inerente ao processo de aprendizagem e ao trabalho 

docente, cremos que tais relações não possam ser mediadas ou mediatizadas por máquinas 

ou recursos tecnológicos. Assim, o Conselho de Curso de Ciências Sociais entende o 

                                                             
1 Esses dados foram obtidos em documentos da Prograd sobre o perfil dos ingressantes realizados em 
2017 e referem-se ao curso noturno de Marília  



trabalho presencial do professor como cerne do trabalho educativo e da relação 

ensino/aprendizagem, constituindo momento profícuo de interação, criatividade e de 

espaço formativo.  

 Além disso, algumas das ideias lançadas no referido fórum já constam em nosso 

PPP, como a possibilidade de cursar disciplinas em outros cursos, e nosso campus é lócus 

profícuo através dos cursos de Filosofia, Pedagogia e Relações Internacionais e ainda 

temos possibilidades de intercâmbio oferecidas institucionalmente entre Unesp, Usp e 

Unicamp.  

Algumas questões merecem ser melhor discutidas e demandam tempo de 

maturação como: integração da graduação com a pós-graduação com possibilidades de 

cursar disciplinas conjuntas. Todas essas questões e as demais discutidas implicam em 

mudanças estruturais nos atuais cursos de graduação, algo que, ao nosso ver, necessitaria 

de uma discussão mais profunda sobre os rumos da Unesp e sua interação com as 

necessidades do país, do povo e da realidade brasileira, algo que não foi sequer 

mencionado, muito dos exemplos utilizados no 1º workshop  referem-se à países com alto 

grau de desenvolvimento econômico e social, muito distante da realidade brasileira e do 

interior paulista na qual está inserida nossa Universidade.  
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