
Professor nota 10,
mas fora da escola
São Paulo tentou selecionar profissionais por mérito.
Não conseguiu. Por que é tão difícil avaliar professores

Ana Aranha

driano Range] Liziero de Barros
acertou todas as 25 questões da
prova que a Secretaria da Educa-

ção do Estado de São Paulo preparou para
selecionar professores temporários para
sua rede de ensino. Recém-formado em
geografia pela Universidade de São Paulo,
achou o teste fácil. Vias, nesta semana, as
aulas começam sem ele. Adriano não pegou
nenhuma turma. Outros professores, que
não foram tão bem quanto ele, estão dando
aula. Inclusive os cerca de l .500 professores
que, segundo a Secretaria da Educação, não
acertaram nenhuma questão.

Muito mais grave que o problema de
professores que gabaritaram uma prova
e não foram chamados é a situação dos
alunos que terão aulas com professores
sem qualificação. Só entre os que assu-
mem as turmas de 1a a 4a série nesta se-
mana, 6.610 professores não acertaram
nem metade das questões. Segundo a se-
cretaria, a nota 5 {numa escala de O a 10)
indica o conhecimento básico que um
professor deveria ter para ensinar. Os que
ficaram abaixo dessa média representam
32% do total de professores que lecio-
nam nessa etapa, hoje, na rede paulista.
Como cada um deles pega uma turma de
30 alunos, em média, é só fazer a conta
(que qualquer aluno do ensino primário
deveria saber fazer); são 198 mil alunos
que vão ter de aprender as letras e as pri-

meiras contas com professores que não
sabem metade do que deveriam ensinar.

Enquanto isso, mais de 16 mil candida-
tos que tiveram nota superior a 5 na prova
foram para o fim da lista de classificação
— e têm pouca ou nenhuma chance de ser
chamados. Isso ocorre porque o sindicato
dos professores conseguiu, com liminares
na justiça, anular a prova e fazer valer o
antigo critério de seleção de professores:
título e tempo de serviço. Essa seleção é
válida para os professores temporários
- quase metade da rede paulista. Os pro-
fessores efetivos, que já passaram por con-
curso, têm estabilidade no emprego e não
precisaram fazer a prova.

"O resultado é assustador, é muito alto
o número de professores da rede que não
têm idéia do que estão fazendo", diz Ro-
mualdo Portela, professor de educação
da Universidade de São Paulo (USP).
ÉPOCA obteve com exclusividade as notas
dos candidatos a professor de 1a a 4a série
e pediu a ajuda de Portela para analisá-
las. Além do elevado índice de notas bai-
xas, Portela se surpreendeu com o baixo
porcentual de professores que acertaram
a maioria das questões. De um univer-
so de 20 mil professores que dão aulas
atualmente, apenas 27 tiraram mais que
9. "Não tinha nenhuma pergunta absurda
ou muito difícil. Um bom professor teria
condições de responder a todas."

Formar bons professores e atraí-los
para as escolas é a máxima dos países que
conseguem os melhores resultados em
educação, como Finlândia e Inglaterra.
Aqueles que ainda estão tentando melho-
rar, como os Estados Unidos, investem

pesado em pesquisas e programas para
descobrir e estimular os talentos. Segun-
do um estudo da consultoria McKinsey,
os dez melhores sistemas de educação do
mundo são os que têm seleção mais rígi-
da dos professores. Só entram na escola
os melhores. No Brasil é o contrário. Os
baixos salários e as condições de trabalho
espantam os talentos. Para os poucos que
insistem na vontade de ser professor, há
ainda a surpresa de distorções como a
anulação da prova de São Paulo.

"Precisamos quebrar a lógica das com-
pensações. O professor público hoje
ganha pouco e trabalha em condições
ruins> mas se aposenta cedo e fica cheio
de benefícios duvidosos", afirma José
Francisco Soares, coordenador do Grupo
de Avaliação e Medidas Educacionais da
Universidade Federal de Minas Gerais.
Ele propõe que o país encontre um novo
equilíbrio, com profissionais que ganham
bem porque são qualificados. E não re-
sistam a ser avaliados. O foco de todos os
esforços deve ser o ensino que o aluno vai
receber, e não a estabilidade de carreira
do professor. "O desafio agora é romper
com essa reação defensiva da categoria



e críar uma solução em outro patamar",
afirma Soares. Como fazer isso?

Pelo visto, não é do jeito como o gover-
no paulista está tentando. Embora afinada
com o espírito de selecionar os melhores,
a avaliação em São Paulo não emplacou.
Para começar, porque nasceu em um con-
texto torto. A escolha do grupo de pro-
fessores que teria de se submeter à prova
carregava um vício de origem: o excesso de
temporários. A rede paulista tem 230 mil
docentes, 100 mil deles temporários. Mui-
tos desses profissionais trabalham assim
há dez ou 20 anos. O que era para ser um
contrato emergencial - enquanto não se
faziam concursos para aumentar o quadro
de professores — acabou virando rotina.

O sindicato dos professores argumenta
que a prova se transformaria em um eter-
no remendo para esse problema. O contra-
to de trabalho temporário, quando usado
fora de situações de emergência, prejudica
a qualidade do ensino porque os profis-
sionais trabalham em condições especial-
mente desfavoráveis. Como o vínculo é
anual, eles só ficam sabendo em que escola,
turmas e séries vão lecionar no começo do
ano. Em geral, a uma semana do início das
aulas. Não têm tempo suficiente para pla-
nejar o trabalho, adequar-se à escola nem
engajar-se em projetos multidisciplinares
com outros professores. Até a continuida-
de de sua formação fica prejudicada, já que
eles nunca sabem o horário em que vão
dar aula no ano seguinte. "É inaceitável
que um Estado como São Paulo mantenha
metade de sua rede em contrato emergen-
cial. Como é possível organizar política
assim?' afirma o educador Ocimar Mu-
nhoz Alavarse, especialista em avaliação
de sistemas educacionais. Para evitar a per-
petuação do problema dos temporários e
contemplar a necessidade de selecionar os
melhores professores, o Tribunal Regional
do Trabalho mediou um acordo. A pro-
va aconteceria, mas o governo criaria 75
mil vagas com concursos - que deveriam
começar em 2009. Apesar do acordo, as
brigas continuaram. E, até agora, nenhum
dos lados cumpriu sua parte.

Um segundo motivo para o fracasso
da seleção de professores foi a confusão
do processo. Na hora de elaborar a pro-
va, depois de meses de negociação com
o sindicato, a secretaria afirmou que não
dava mais tempo de fazer uma licitação
para contratar uma instituição indepen-
dente, corno é de praxe em avaliações desse
porte (foram 214 mil inscritos). Chamar

empresas profissionais em elaboração e
aplicação de provas, como a Vunesp ou a
Fundação Carlos Chagas, dá credibilidade
ao processo. Com pressa, a equipe do go-
verno se responsabilizou pelas 14 provas,
de 25 questões cada uma. E o sindicato
começou a questionar o processo. As pro-
vas traziam alguns erros de gramática e,
segundo o sindicato, também de conteúdo.
Um gabarito teria vazado. Na divulgação
dos resultados, candidatos que não foram

à prova receberam nota, enquanto outros
que responderam às questões constavam
no cadastro como ausentes.

"Será que algum professor tirou rnesmo
zero? A secretaria é incompetente, todo o
processo está em dúvida", diz Maria Izabel
Azevedo Noronha, presidente da Apeoesp,
o sindicato dos professores. "Essa provi-
nha malfeita só serve para tripudiar so-
bre o professor." É uma postura que conta
com o apoio até de alguns dos candida-
tos prejudicados pela anulação da prova.
"Não me sinto injustiçado", diz Adriano
Barros, que gabaritou a prova de geogra-
fia. "A prova não avalia nada, é uma ten-
tativa de o governo justificar sua suposta
preocupação com a educação."

A secretária da Educação paulista, Ma-
ria Helena Guimarães de Castro, responde
no mesmo tom: "A Apeoesp jogou contra
a prova desde o começo. Lamento que a
luta deles seja só por interesses corporati-
vos". Na semana passada, depois de can-
celada a prova, a secretária ameaçou não
dar continuidade ao processo de abertura
das 75 mil vagas para concurso, "E se a
Justiça entender que o tempo de serviço
deve valer? Vou ter de efetivar professor
sem qualificação?" Radicalizados, os dois
lados correm o risco de se afastar cada
vez mais do que deveria ser seu objetivo
principal: a melhora do ensino.

"Nessa briga, não há vencedor.
A educação saiu derrotada", diz Alavarse.
Sobrou, claro, para os alunos. A mudança
obrigou a secretaria a gerar outra lista de
classificação de professores, o que atrasou
o calendário escolar. Sem aviso no rádio
ou na TV, os alunos só descobriram que o
início das aulas fora adiado quando deram
de cara com a porta da escola fechada. Pior
que o atraso, eles voltam às aulas sabendo
que podem pegar um dos professores "nota
zero". "A prova de São Paulo parecia uma
solução intermediária razoável, mas ava-
liação de professor é sempre um deus nos
acuda", afirma Portela, da USP. "Claro que
os professores têm de mudar essa política
de resistência, mas, se você vai na política
do confronto, amplificam-se os problemas."

A pressa por resultados pode ter sido
o pecado de São Paulo. "Como educa-
dora, defendo o sistema de certificação
(uma avaliação atrelada à progressão na
carreira). Mas, como gestora pública, não
teria tempo para isso", afirma Maria He-
lena. Ela assumiu a secretaria no meio
do segundo ano do governo Serra.
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Logo no início de sua gestão, ela propôs
um pacote de medidas duras em relação
aos professores, que deu início à tensão
com o sindicato. A essência do pacote era
restringir os "benefícios duvidosos" de que
fala Soares. A secretaria reduziu o núme-
ro de faltas abonadas dos professores e
restringiu a possibilidade de pedir trans-
ferência entre escolas a uma vez por ano.
Foram ações importantes, pois aumenta-
ram a presença dos professores na escola
e reduziram a rotatividade durante o ano
letivo. Mas, somando isso a declarações que
a secretária deu sobre a baixa qualidade
dos professores, todos os seus movimentos
passaram a encontrar enorme resistência
do sindicato. O pacote de medidas que in-
cluía a prova provocou 20 dias de greve,
seis meses de briga na Justiça - e, no fim, a
prova foi anulada.

A política de choque adotada por São Pau-
lo não é inédita. Em Washington, capital dos
Estados Unidos, a responsável pela educação
pública Michelle Rhee tem uma postura se-
melhante. Ela já fechou 21 escolas, demitiu
270 professores e afastou 36 diretores. Agora,
está criando um sistema para avaliar os pro-
fessores que conseguem melhores avanços
entre os alunos e, a partir disso, determinar
os salários. Quem não for bem pode ser de-
mitido. Os americanos estão assustados com

o baixo desempenho de sua educação básica,
e várias iniciativas têm sido adotadas nas
diferentes cidades. A estratégia de Michelle
é uma das mais arrojadas, mas ainda é cedo
para avaliar seus resultados.

A experiência de São Paulo evidencia
uma situação que outros Estados vão ter
de enfrentar. Com uma postura mais cau-
telosa, o governo de Minas Gerais tam-
bém está preparando uma prova para este
ano. O propósito é estabelecer o sistema
de certificação para mexer com a inércia
do funcionalismo público, estimulando os
professores já contratados que tiverem bom
desempenho. Funciona como um segundo
concurso. Quem pontua acima de uni nível
considerado satisfatório ganha um certifi-

cado. Com ele, pode pleitear progressão de
nível salarial - hoje determinada apenas
pelo tempo de serviço e pelos diplomas.

Pelo ritmo mineiro, os professores ava-
liados neste ano ainda não serão classi-
ficados. Será apenas um projeto piloto,
voluntário para os professores de lª a 4ª.
"Estamos indo bem devagar para não
entrar em choque. Antes de começar a
classificar professores certificados e não
certificados, precisamos da adesão deles
para legitimar a prova", afirma Vanessa
Guimarães Pinto, Secretária da Educação
de Minas Gerais. "A última coisa que que-
ro é gerar polarização ideológica."

Enquanto o Brasil não descobre corno
aplicar a meritocracia na escola, os me-
lhores talentos vão para outras atividades.
Os milhares de aspirantes a professor que
fizeram a prova de São Paulo e tiraram no-
tas altas, mas ficaram de fora, começam a
procurar outro emprego. Marcelo Kruppa
é um deles. Ele gabaritou a prova e já tra-
balhou dois anos e meio na rede municipal.
Sentiu-se injustiçado pela anulação da se-
leção por mérito para o cargo de professor
temporário. No último ano de mestrado
em matemática, Marcelo diz ter perdido
a perspectiva de seguir a "carreira ingra-
ta" das escolas. "Vou investir na academia,
tentar ser professor universitário."
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