
izer que o ensino básico da re-
de pública no Brasil padece de

falta de qualidade crônica é, lamen-
tavelmente, dizer o óbvio. Mas, ao
se olhar a tragédia de perto, o espan-
to cresce. Faltam professores qua-
lificados em todas as áreas, com
especial déficit nas disciplinas cien-
tíficas. Física e química são as mais
afetadas: o número de forma-
dos nessas carrei-
ras com licencia-
tura (cerca de 6
mil) não chega
sequer perto do
mínimo necessá-
rio para atender a

(ou algo perto disso), acabando com
a necessidade de o professor se
desdobrar dando aulas em muitas
escolas; e a oferta de atualização
para esse profissional por meio da
capacitação continuada e do con-
tato com o que de mais novo é pro-
duzido em sua área.

A mais recente iniciativa do go-
verno para pôr essas medidas

em prática in-
clui a atribui-

demanda de professores dessas
áreas no ensino escolar - apro-
ximadamente 56 mil professores.

As soluções para o problema são
conhecidas. E consenso, por exem-
plo, que a política de valorização
do magistério precisa incluir a me-
lhoria dos salários. Outras medidas
desejáveis são a criação de planos
de carreira para os professores, ofe-
recendo a possibilidade de aumen-
to progressivo da remuneração; a
instituição da dedicação exclusiva

cão de novas fun-
ções à Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior, a Capes. O órgão,
tradicionalmente envolvido com o
fomento à formação superior e à
pós-graduação, agora é também
responsável por subsidiar a criação
de políticas para a formação de
professores para o ensino básico.
Além disso, passará a oferecer bol-
sas de docência e atuará na articu-
lação entre as instituições de ensi-
no básico e superior. O projeto é
chamado de Nova Capes.

A atuação inicial da Nova Capes
se dará, principalmente, por meio
do Conselho Técnico-científico da
Educação Básica, cujas reuniões se
espalharão pelo país ao longo deste
ano (a primeira aconteceu em fe-
vereiro, em Brasília). A intenção é
detalhar a situação da educação
em cada estado, ouvindo as deman-
das das escolas e dos professores
locais para, assim, ajudar o Minis-
tério da Educação (MEC) a traçar
um plano de ação adequado. A

Nova Capes se prepara também
para colaborar na cria-
ção de políticas cujos

objetivos devem ser al-
cançados em um futuro
mais distante. Entre esses

objetivos está a melho-
ra das notas dos alu-

nos brasileiros em
exames nacionais,
como a Prova Bra-
sil, e internacio-
nais, como o Pro-
grama de Avalia-
ção Internacio-
nal de Estudantes

(Pisa, na sigla em
inglês), realizado pe-

riodicamente pela Or-
ganização para a Coope-

ração Econômica e o De-
senvolvimento (OECD). Na úl-

tima prova do Pisa, realizada em
dezembro de 2007 e que teve como
foco o conhecimento dos alunos
nas disciplinas científicas, o Brasil
obteve a 52a colocação em 57 paí-
ses avaliados.

O desafio é grande. Relatório pre-
parado para a primeira reunião do
Conselho mostra que, apesar de
haver professores suficientes para
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atuar no ensino básico (que, no es-
tudo, abarcou da 5a a 8a séries do
ensino fundamental e o ensino mé-
dio), mais de 50% deles não têm
formação específica para o magis-
tério. No total, faltam 371.516 pro-
fessores capacitados, ou seja, com
licenciatura na área de atuação.

Os números apresentados no
relatório foram calculados com ba-
se no Censo da Educação Superior
e no Censo Escolar, realizados pe-
lo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep) em 2005, e referem-se
não ao número real de professores,
mas ao número de funções docen-
tes necessárias para atender os cer-
ca de 15 milhões de alunos da rede
pública de ensino. Uma vez que o
mesmo professor pode dar aulas em
mais de uma escola, o número de
professores efetivamente necessá-
rio é menor que o de funções docen-
tes, ou 'vagas' (não ocupadas por
profissionais qualificados). Mas,
ainda assim, o quadro é grave.

Ciências e matemática lideram
o ranking das disciplinas nas quais
mais faltam professores capacita-
dos. Em matemática, o déficit é de
65.695 funções docentes. Em física,
a demanda é de 56.602 funções
docentes e existem apenas 6.196
profissionais com licenciatura es-
pecífica - ou seja, 50.406 postos
precisam ser ocupados. Em quími-
ca, essa deficiência chega a 48.136:
enquanto são necessários também
56.602 professores capacitados, há
apenas 8.466 com formação espe-
cífica. A área em 'melhor' situação
é biologia: faltam 'apenas' 18.516
professores.

Uma das causas do problema é
a evasão após a formatura. Em todas
as áreas, à exceção de língua portu-
guesa, menos de 50% dos formados
optam pelo magistério no ensino
público escolar. Por exemplo, de
todos os formados em educação
física nos últimos 25 anos, apenas
16,1% atuam no ensino básico pú-
blico. Dos formados em química,
apenas 25,4%; em física, 34,1%, e
em matemática, 33,3%. Uma das

razões para esse fato é a existência
de ocupações com melhores salá-
rios. "Um profissional de educação
física, por exemplo, prefere atuar
em uma academia ou como profes-
sor particular", diz Dilvo Ristoff,
diretor do Programa de Educação
Básica Presencial da Capes, que
apresentou os dados do relatório
ao Conselho.

Ristoff chama a atenção para
outro aspecto apontado pela pes-
quisa: a evasão é grande também
em carreiras como comunicação
social (apenas 27,7% dos formados
atuam na área), engenharia (33,1%),
administração (46,4%) e direito
(51,3%). Em medicina, o percentual
dos formados que atuam na área
chega a 75,1%. "Mas há que se con-
siderar que mesmo 25% de evasão
é um índice alto", diz. Formado em
letras e lecionando na Universidade
Federal de Santa Catarina, Ristoff
acredita que os percentuais refle-
tem a mobilidade das atividades
profissionais atualmente. "Nem
toda evasão é negativa. Hoje há o
que chamo de mobilidade, quando
a pessoa descobre outros potenciais
e decide desenvolvê-los. Além dis-
so, a sociedade hoje cria demandas
que são mais fluidas e não se encai-
xam nas formações oferecidas pelas
universidades", argumenta.

A evasão durante o curso, o bai-
xo interesse que algumas áreas des-
pertam nos estudantes e o desper-

dício de vagas também preocupam.
Um olhar sobre o que acontece com
a física mostra como esses pontos
estão interligados. A área é, tradi-
cionalmente, uma das que menos
despertam interesse dos alunos
saídos do ensino médio. Dos pou-
cos que tentam o vestibular para
essa carreira, menos ainda são os
que passam - segundo Ristoff, cer-
ca de 15 mil candidatos a físicos
são eliminados no exame, o que faz
com que muitas vagas não sejam
preenchidas. Dos alunos que pas-
sam, muitos abandonam o curso
devido à dificuldade em acompa-
nhar os conteúdos apresentados.
E dos que se formam, pouquíssi-
mos vão atuar como professores no
ensino básico da rede pública.



Diante dessa realidade, o pesqui-
sador acredita que é preciso facili-
tar o ingresso nas carreiras mais
carentes de profissionais e, já com
os alunos dentro das universidades,
ajudá-los a recuperar o 'tempo per-
dido' por meio, por exemplo, de
aulas de nivelamento. "Os profes-
sores reclamam que os alunos não
têm capacidade de acompanhar as
aulas, mas é preciso mudar de ati-
tude, quebrar esse círculo. O pro-
fessor deve ser aquele que ajuda o
estudante a fazer sua caminhada",
afirma. Ristoff defende também o
aumento do número de vagas nos
cursos de licenciatura. "Devemos
imitar a natureza. Uma planta pro-
duz mais sementes do que aquelas
que germinarão, garantindo a con-
tinuidade da espécie. Devemos
formar mais professores que o ne-
cessário, assim a questão da mobi-
lidade será contornada."

No entanto, a dificuldade em
acompanhar os conteúdos apresen-
tados na universidade pode ter uma
origem ainda mais remota que as
falhas do ensino fundamental: a
educação infantil, Segundo Célia
Lessa Kerstenetzky, cientista políti-
ca da Universidade Federal Flumi-
nense, as habilidade desenvolvi-
das na primeira infância são essen-
ciais para que o aluno consiga
acompanhar os conhecimentos
mais complexos que lhe são apre-
sentados nas séries seguintes. "Es-
tudos mostram que as habilidades
cognitivas são desenvolvidas nos
primeiros anos de vida e que, quan-
do não o são, a probabilidade de se
conseguir compensar isso por meio
de investimentos em níveis mais
avançados de escolaridade é muito
baixa", afirma Kerstenetzky. Ela
lembra que países que obtiveram
melhoras significativas no desem-
penho de seus estudantes, como os
países nórdicos, investiram na qua-
lidade de suas creches e do ensino
infantil.

A pesquisadora alerta ainda pa-
ra a influência do ambiente fami-
liar e para o pouco tempo que os
alunos brasileiros passam dentro
da escola - atualmente míseras qua-
tro horas diárias (ver 'Escola em
tempo integral já: quando quanti-
dade é qualidade', em CH n° 231).
"Mais tempo na escola implica mais
conteúdo curricular, aulas de re-
forço, atividades extracurriculares
que contribuem direta ou indireta-
mente para o desenvolvimento dos
alunos", diz Kerstenetzky. Além
disso, com mais tempo dedicado à
escola, diminuem as chances de a
criança se envolver em atividades
como o consumo e o tráfico de dro-
gas e são compensadas as deficiên-
cias de um ambiente familiar por
vezes pouco estimulante. "Normal-
mente considera-se que nada ou
quase nada pode ser feito para mi-
tigar o efeito de um ambiente fami-
liar não muito estimulante cogni-
tivamente; porém, o tempo extra
despendido na escola pode de al-
gum modo compensar essa falta

de capital cultural e as dificulda-
des enfrentadas por alunos cuja
relação familiar é afetivamente
comprometida."

Formando bons
professores
Mesmo que todos esses problemas
sejam superados, há ainda outra
questão a ser abordada: a formação
de professores realmente prepara-
dos para o magistério - o que inclui
desde saber como planejar a apre-
sentação de um conteúdo até como
lidar com os conflitos que surgem
entre os estudantes. E essa formação
só acontece se alunos dos cursos de
licenciatura tiverem a oportunidade
de combinar a teoria com a prática,
se puderem vivenciar a experiência
de estar dentro da sala de aula.

A idéia não é nova, há anos vem
sendo posta em prática nos Colé-
gios de Aplicação (CAps). Esses
colégios são ligados a universida-
des federais e dão aos licenciandos
dessas instituições uma chance de
viver o dia-a-dia de uma escola. O
CAp da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (CAp/UFRJ), por
exemplo, oferece estágios para alu-
nos de licenciatura de 17 cursos,
apesar de nem sempre haver inte-
ressados em todas as áreas {atual-
mente são 40 estagiários de biologia
e nenhum de química).

O processo é obrigatório para a
obtenção do diploma. Durante um
ano, os licenciandos acompanham
uma ou duas turmas do ensino
fundamental ou médio da escola,
sob orientação do professor que
normalmente dá as aulas para a
turma. Eles ajudam na preparação
do material didático, nas avaliações
práticas e na correção das provas e,
ao final do estágio, ministram uma
ou duas aulas. "Essa é a única chan-
ce que os estudantes têm de viver
o ambiente escolar antes de entra-
rem no mercado de trabalho. Eles
entram alunos e saem com outra
visão", afirma a diretora do CAp/
UFRJ, Celina Maria de Souza Costa,
graduada em biologia e física e
mestre em física.
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A formação de Costa é comum
entre os professores dos Colégios
de Aplicação: boa parte dos profis-
sionais que atuam nessas escolas
tem mestrado, doutorado ou está
cursando uma dessas modalidades
de especialização. Além disso, os
professores dos CAps trabalham em
regime de dedicação exclusiva; têm
salários equivalentes aos dos pro-
fessores universitários; desenvol-
vem pesquisa científica (normal-
mente investigam aspectos rela-
cionados à educação da matéria
que lecionam] e têm cerca de 40%
da carga horária para estudo, atua-
lização e reuniões com outros pro-
fissionais.

Essas condições em muito se
aproximam das citadas por Ristoff
e pela própria diretora do CAp/
UFRJ como essenciais para a me-
lhoria do ensino básico público.
Costa admite, no entanto, que é
impossível replicar o modelo dos
CAps em todas as escolas da rede
pública. "Esse é um colégio caro. O
modelo todo não pode ser transpos-
to, mas há elementos que podem
ser adaptados às outras escolas",
diz a diretora. O representante da
Nova Capes concorda e conta que
alguns dos elementos presentes 50
modelo dos CAps estão nos planos
traçados para o ensino básico pú-
blico pela instituição, mas garante
que a inspiração não veio da expe-
riência nesses colégios. "Nos inspi-
ramos no aportheid que existe entre
o que se ensina nas universidade e
no ciclo básico", afirma Ristoff.

As estratégias da Nova Capes visam
integrar os diferentes níveis da edu-
cação no país. Um dos pontos mais
importantes para que esse objetivo
seja alcançado é a criação do Pro-
grama de Bolsa Institucional de Ini-
ciação à Docência (Pibid). O pro-
grama prevê a oferta de bolsas de
estágio no valor de R$ 350 para alu-
nos de licenciaturas, que passarão
um período em uma escola pública
realizando tarefas sob a orientação
de um professor local. Esse profes-

sor, por sua vez, receberá uma bol-
sa de R$ 600 e será supervisionado
por um professor universitário, que
terá bolsa no valor de R$ 1.200 e
que coordenará os envolvidos no
projeto em diversas escolas.

Ristoff conta que a Nova Capes
também atuará na reformulação
curricular dos cursos de formação
de professores, no estabelecimento
de diretrizes para a criação de pla-
nos de carreira e de formação con-
tinuada desses profissionais, "Va-
mos dar fomento para isso, uma vez
que ainda esbarramos na capacida-
de de pagamento dos estados e
municípios", diz, lembrando que o
Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) tenta suprir par-
te dessa falta de recursos.

A relação entre as diferentes
esferas do governo envolvidas
com a questão educacional
muda com a criação da
Nova Capes. Jorge Almei-
da Guimarães, presidente
da instituição, explica
que até hoje o ensino
fundamental esteve sob
responsabilidade das pre-
feituras, e o ensino médio,
sob a tutela do Estado. Agora,
com o projeto, a esfera fede-
ral passará a atuar de ma-
neira mais incisiva na
busca da melhora da qua-
lidade do ensino nesses
níveis, estimulando a apli-
cação de uma visão sistê-
mica à educação. "Pode-
se dizer que o MEC está
promovendo uma
'federalização' do
ensino básico
por meio da apli-
cação de mode-
los de fomento
e apoio à educa-
ção fundamental
e média, sabida-
mente uma missão
que não pertence dire-
tamente a ele, a não ser
como estimulador. E a

Capes conquistou essa nova missão
pela sua reconhecida trajetória de
sucesso, evidenciada pela qualifi-
cação da pós-graduação brasileira.
Nossa expectativa é promover no
ensino fundamental e médio essa
trajetória bem-sucedida."

Os resultados das propostas da
Nova Capes, no entanto, demorarão
a aparecer. Os alunos que começa-
rem a graduação em 2009 - quando,
espera-se, os projetos já estarão em
funcionamento - só ingressarão no
mercado de trabalho em 2013.
Além disso, conteúdos de novos
currículos podem levar algum tem-
po até serem incorporados pelos
professores já atuantes. De qual-
quer forma, há esperança no ar. "Os
bons resultados obtidos na pós-gra-
duação mostram que quando há
investimento as coisas funcionam.

Se liberarmos as energias cria-
tivas que existem no

ensino básico, a gra-
duação e a própria
produção cientí-
fica do Brasil irão
melhorar, Não é
possível que um
país que ocupa o
15º lugar mundial

em produção cientí-
fica esteja no 52° lugar

em exames do ensino
básico. Estamos investin-
do para mudar essa reali-
dade", conclui Ristoff.
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