
a gestão educacional moderna,
a escolha certa dos professo-
res certamente deve obedecer

a critérios de competência e excelência
nos serviços. Mas, em razão dos princí-
pios legais, deve o mantenedor obser-
var não apenas a qualidade do ensino
em sala de aula, mas também a titula-
ção de seus candidatos a docentes, sob
pena de colocar o curso em risco.

Entre os objetivos e metas descritos
no Plano Nacional da Educação, edita-
do pela Lei 10.172, de 9 de janeiro de
2001, constam:

"Garantir, por meio de um pro-
grama conjunto da União, dos
Estados e Municípios, que, no pra-
zo de dez anos, 70% dos professo -
res de educação infantil e de ensino
fundamental (em todas as modali-
dades) possuam formação específi-
ca de nível superior, de licenciatura
plena em instituições qualificadas.

(...)
Garantir que, no prazo de dez

anos, todos os professores de ensino
médio possuam formação específica
de nível superior, obtida em curso de

licenciatura plena nas áreas de co-
nhecimento em que atuam."

É evidente que tais disposições
englobam tanto a educação part i-
cular quanto a pública, mas os es-
tabelecimentos privados necessitam
conferir maior atenção a tais previ-
sões, exatamente pelo fato de cobra-
rem dos alunos pelos serviços pres-
tados.

Não por acaso, os demais norma-
tivos de educação acompanham essa
exigência, que a nosso ver é meritó-
ria, face ao objetivo claro de melho-
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ria do ensino nacional pela melhor
qualificação dos docentes.

É o que consta, por exemplo, na
própria Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - Lei 9.394, de 20
de dezembro de 1996:

"Art. 62. A formação de docentes
para atuar na educação básica far-se-
á em nível superior, em curso de licen-
ciatura, de graduação plena, em uni-
versidades e institutos superiores de
educação, admitida, como formação
mínima para o exercício do magistério
na educação infantil e nas quatro pri-
meiras séries do ensino fundamental,
a oferecida em nível médio, na moda-
lidade Normal."

Notemos que a formação em nível
médio - também chamada de magisté-
rio - para o ensino infantil e primeiro
ciclo do fundamental é simplesmen-
te admitida pela LDB, mas não neces-
sariamente recomendada. Esse dispo-
sitivo surgiu há mais de dez anos em
razão do grande número de docen-

tes existentes no Brasil, na época, que
possuíam apenas essa qualificação.
Mas os tempos mudaram e a tendên-
cia natural do MEC e das Secretarias
de Educação será a exigência de gradu-
ação plena a todos os professores, in-
ciusive os que atuam na pré-escola.

Se o ensino superior já tem sido
muito exigido pela Capes no tocan-
te ã titulação de seus professores com
mestrado ou doutorado reconhecidos,
a educação básica e as demais modali-
dades começam a sofrer processo seme-
lhante, face ao número ainda grande de
professores sem formação acadêmica.

Reconhecemos que um diploma
de especialista ou mestre não é garan-
tia plena de que o docente dará neces-
sariamente uma aula de qualidade.
Muitos de nós acabamos convivendo
ao longo da vida com inúmeros pro-
fissionais que não possuem sequer ba-
charelado, mas com uma experiência
e qualidade de serviços tão grande que
visivelmente superam outros de gran-

de titulação. De qualquer forma, não
seria possível ao poder público avaliar
cada caso individualmente, então a op-
ção foi a exigência do título como pro-
va documentada de que houve esforço
acadêmico, pesquisa e preparo técnico
- ao menos na teoria.

Às instituições que mantém não
graduados em seus quadros docentes,
recomenda-se especial atenção para as
ações fiscalizadores dos respectivos sis-
temas de ensino. Será bem menos pior
se esses professores estiverem pelo me-
nos cursando a licenciatura em uni-
versidades ou IES reconhecidas para a
área respectiva, para demonstrarmos
ao poder público que essa lacuna esta-
rá rapidamente preenchida e o interes-
se pela qualidade é prioritário em nos-
so estabelecimento, pois valorizamos a
formação de nossos profissionais.
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