
Assista a debate sobre
formação de professores

Veja pesquisa comperfil
doprofessor brasileiro

Confira todos os resulta-
dos divulgados doEnade

APRIMEIRA

AÚLTIMA

Entrevista

A
coordenadora do
Departamento de
Pedagogia da Ponti-

fícia Universidade Católi-
ca do Rio (PUC-RJ), Ma-
ria Rita Salomão, atribuiu
a conquista do primeiro
lugar na avaliação do
MEC à reformulação da
grade curricular do curso,
ocorrida em 2007, logo
após a publicação das no-
vas diretrizes adotadas
pelo governo federal.
“O novo currículo é

mais denso e voltado para
o mercado de trabalho”,
diz ela. Além da formação
teórica, os alunos fazem
estágios e podem partici-
par de projetos de pesqui-
sa da pós-graduação.
Por meio de um convê-

nio com escolas da rede
pública municipal, os alu-
nos podem trabalhar an-
tes mesmo de formados.
Outra razão para o su-

cesso do curso, segundo
Maria Rita, é o tamanho

das turmas. São cem alu-
nos matriculados por se-
mestre. “Como são pou-
cos, temos uma atenção
quase individual”, afirma.
A mensalidade custa

cerca de R$ 1.200, mas
80% dos estudantes são
bolsistas ou oriundos de
projetos sociais, como o
Programa Universidade
para Todos (ProUni). O
salário dos professores va-
ria de acordo com o plano
de carreira, que paga me-
lhor aos que têm mais es-
pecialização.
Além disso, Maria Rita

destaca a interdisciplinari-
dade. “Os alunos da PUC
se beneficiam por estudar
em um único câmpus. Po-
dem cursar matérias de
todas as áreas e têm convi-
vência universitária.” Pa-
lestras e seminários com-
plementam a formação. ●
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Ú
ltimo lugar na ava-
liação do MEC, o
curso de Pedagogia

da Universidade Estadual
do Piauí – câmpus São Rai-
mundo Nonato, a 450 km
de Teresina –, formará
sua primeira turma em
2010. A coordenadora Laí-
de Bastos atribui a defi-
ciência à falta de preparo
dos profissionais. “Não te-
mos professores qualifica-
dos”, diz. Segundo ela,
“muitos professores não
querem trabalhar” porque
o salário, por 20 horas/au-
la, é de R$ 600 para os gra-
duados. Especialistas ga-
nham R$ 708,80.
“Não temos nenhum

mestre na área”, afirma. O
único doutor deve se apre-
sentar na próxima semana

e trabalhará por R$ 1.720.
O curso tem oito professo-
res. Nenhum é concursa-
do. Os contratos são de
um ano, renováveis por
igual período. “Isso atrapa-
lha muito”, reconhece.
Laíde diz acreditar que

será exonerada antes de
completar um ano no car-
go. “Já aconteceu com ou-
tras colegas”, desabafa.
“Não quero falar mal da
instituição em que traba-
lho, mas falta dinheiro.
Mesmo assim, a gente faz
pesquisa de campo”, defen-
de. Os telefonemas da re-
portagem foram atendidos
por alunas que estavam na
biblioteca.●

Currículo e estágio
fazemadiferença
NaPUCdoRio,as turmassãopequenas

‘Faltadinheiro’,
afirmacoordenadora

VIDA&

1emcada4futurosprofessores
doPaísseformaemcursosruins

www.estadao.com.br/e/a17

Cerca de 71 mil estão em cursos de Pedagogia com notas 1 e 2; só 9 dos 763 avaliados tiveram conceito máximo

Renata Cafardo
Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

Umemcadaquatrofuturospro-
fessores do País se forma em
cursos demá qualidade. São 71
mil alunosem292cursosdePe-
dagogiaquereceberamosmais
baixos conceitos em avaliações
do Ministério da Educação. Só
9dos 763 avaliados tiveramno-
tamáxima.
A má formação de professo-

res é apontada por especialis-
tascomoumadascausasdabai-
xaqualidadedoensino–princi-
palmente público – noPaís. Re-
centemente,governos federale
do Estado de São Paulo lança-
ram programas para formar
mais docentes em universida-
desdeexcelênciaecapacitaros
que estão trabalhando.
A quantidade de cursos de

Pedagogia ruins cresceu desde
a última avaliação, em 2005.
Eram172cursoscomíndices 1 e
2noExameNacionaldeDesem-
penho do Estudante (Enade), o
que equivalia a 28,8%do total, e
agorasão30,1%.Aárea,quefor-
maprofessores, coordenadores
ediretoresparaasescolasbrasi-
leiras,temhoje284milalunos.É
a terceira graduação com o
maiornúmerodeestudantesno
País eamaisnumerosaentre as
avaliadasno ano passado.
OMECdivulgouontemosre-

sultados de exames feitos em
30áreas.AlémdePedagogia,fo-
ram avaliadas as engenharias,
licenciaturasecursostecnológi-
cos (mais informações na pág.
A18).Ocruzamentodosresulta-
dos da avaliação com o número
de alunos foi realizado pelo Es-
tado. O ministério agrupa as
áreasdagraduaçãoemtrêsblo-
cos e a cadaanoumdeles passa
pelos exames. Os formandos e
os calouros participamdoEna-
de, que substituiu o Provão.
Anota é somada a um índice

que retrata quanto o aluno me-
lhorou durante a graduação, a
uma avaliação que os estudan-
tes fazem do curso e a informa-
ções sobre professores. Desse
cálculo sai o Conceito Prelimi-
nar do Curso (CPC), expressa-
dopornotasquevãode0a500,
agrupadasemconceitosde1a5.
“Uma melhora contribuiria

muito para o avançoda qualida-
dedaeducaçãonoPaís”,dizadi-
retora executiva da Fundação
Lemann, Ilona Becskeházy. Se-
gundo ela, quem faz Pedagogia

hoje no Brasil é o jovem já mal
formadopeloensinobásicoeque
opta por curso menos concorri-
do. “Se quisermos ter professo-
res melhores, os cursos devem
exigirmais dosqueentram.”

Especialistas alertam para o
excesso de teoria nos cursos de
Pedagogia. “Há distanciamen-
to da realidade da sala de aula.
Ocursoformaparaserespecia-
lista, professor de faculdade, e
não professor de sala de aula”,
diz Zélia Cavalcanti, coordena-
doradoCentrodeFormaçãoda
Escola daVila.
Em São Paulo, o governo

aprovou em 2008 um estágio
probatórioparanovosprofesso-
res da rede estadual. Só depois
de três anos nas salas de aula,
eles podem ser contratados.
Neste ano, foi instituída ainda
uma prova para os profissio-
nais já aprovados emconcurso,
que também serve para garan-
tia de permanência no cargo.
No total de cursos de Pedago-
gia ruins, 12 são da capital.
OprofessordaFaculdadede

Educação da USP OcimarMu-

nhoz Alavarse acredita que os
cursosdeformaçãodeprofesso-
ressãoograndedesafionaedu-
caçãobásicabrasileira.“Nãote-
mos reserva de mercado, há
quese trabalhar comosprofes-
sores que temos.”
O Brasil tem déficit de pro-

fessores principalmente em
áreascomobiologia,físicaequí-
mica.Nesteano,ogovernofede-
ral lançou um programa com
331 mil vagas em cursos de Li-
cenciaturadeuniversidadespú-
blicas para professores que já
lecionam e não têm graduação
ou são formados emdisciplinas
diferentes das que atuam. En-
tre os piores cursos dePedago-
giahá59oferecidosporinstitui-
ções públicas, entre elas, nove
federais. A Unesp têm quatro
cursos entre os melhores do
País. ● COLABORARAMELIDA

OLIVEIRA E FABIO MAZZITELLI

A formação tem de ser contínua
e aprimorada constantemente

DamarisGiuliana
SÃOPAULO

FabianaCimieri
RIO

CONVIVÊNCIA–CâmpusúnicodaPUCajuda integração
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TaniaBrabo: coordenadora do curso dePedagogia daUnesp, emMarília

FABIO MOTTA/AE
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Coordenadora de um dos quatro
cursosquetiverammelhorclassifi-
cação na Pedagogia daUnesp, Ta-
nia Brabo diz que os cursos ruins
prejudicam a educação brasileira,
mas é preciso investir em forma-
ção contínua dos professores.

Alunos formados em cursos ruins
serãomaus professores?
Dar aulas mal preparadas depen-
dedeumasérie de fatores,mashá
inúmeras dificuldades, como pou-
coinvestimentona formaçãoconti-

nuada. O pedagogo pode atuar em
diversas áreas, mas a principal é a
redepública de ensino.

O que esperar da educação com
profissionais formados em cursos
demáqualidade?
Uma necessidade urgente é a for-
mação em continuidade para que
eles possam desempenhar um
bom trabalho. Todas as profissões
precisam de aprimoramento. Na
educação,éessencial,porqueaso-
ciedade é dinâmica.

Aoqueasenhoraatribui amáava-
liação dos cursos dePedagogia?
Cadacursodeve fazerumaanálise
crítica sobre o ensino que oferece.
Existeminúmeros fatores: vontade
política, ações educacionais volta-
das para a educação de qualidade
eumaboa formação.Masé impor-
tante lembrar que a formação de
umprofissionalque faráqueaedu-
cação cumpra o seu papel social,
formando cidadãos.

AáreadePedagogiaédesvaloriza-
da?
Deveriasermaisprestigiadaemto-
dos os sentidos, tanto em forma-
ção quanto em valorização profis-
sional e salarial. Esses profissio-
naisvãoatuarcomabase,a forma-

ção inicialdequalquerpessoa.São
crianças e jovens que vão seguir
outras profissões.

Por que aUnesp se destacou?
Temos a preocupação de nos ade-
quarmos à sociedade atual. Da-
mosdestaqueaoensinodos funda-
mentosedagestão,àeducação in-
fantil e inclusiva e à formação de
pesquisadores, além de termos
umaótima pós-graduação.

Como ensinar a prática da sala de
aula?
Temosestágiosobrigatórios,proje-
tosdegruposdepesquisaeativida-
desdeextensãoemprojetosdees-
colas de Marília e região. ● ELIDA

OLIVEIRA, ESPECIALPARAOESTADO

SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2009 A17
O ESTADO DE S. PAULO A17

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 set. 2009, Primeiro Caderno, online.




