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Docentes se preparam
para deixar sala de aula
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BRASÍLIA

Um cruzamento inédito do
MEC releva que quase 10% dos
professores da educação básica
do País cursam uma faculdade.
Embora a maioria esteja se pre-
parando para continuar na pro-
fissão, com cursos de Pedagogia
e licenciaturas, cerca de 25 mil
trabalham nas escolas enquanto
se preparam para deixá-las.

O levantamento, feito compa-
rando os CPFs dos professores
com os dos alunos matriculados
no ensino superior, revela que
quase 9 mil docentes estão em
cursos de Direito – o mais procu-
rado entre os que não têm rela-
ção com a docência. Também há
outros 5,8 mil em cursos de Ad-
ministração, Serviço Social e En-
genharia. O restante está pulveri-
zado em diversas graduações.

Mais da metade dos professo-

res que estão no ensino superior
se prepara para permanecer na
profissão. São 193 mil estudan-
tes de Pedagogia, 44,7 mil de Le-
tras e 19,4 mil de Matemática, as
três áreas mais procuradas. Tam-
bém aparecem História, Biolo-
gia, Educação Física e Geografia.

Com exceção de Matemática,
a terceira mais procurada, as três
outras áreas em que há maior fal-
ta de professores – Biologia, Físi-
ca e Química – não têm tantos
alunos entre os docentes. As
duas últimas têm menos profes-
sores entre seus alunos que Di-
reito ou Administração.

Preparação. O cruzamento
não permite saber detalhes, co-
mo se o professor está em uma
licenciatura de Matemática, e
não no bacharelado, ou se esse é
o primeiro ou o segundo curso
superior. Mas mostra que os pro-
fessores estão tentando se prepa-
rar melhor. Atualmente, de acor-
do com o MEC, cerca de 600 mil
professores não têm a formação
adequada para o cargo que ocu-
pam, seja por falta de ensino su-
perior, seja porque se formaram
em outro curso. / L.P.

Leia. Identificada possível
terapia para câncer de próstata

A Prova Nacional de
Concurso para Ingresso
Nacional na Carreira
Docente deverá ter dez
blocos de conhecimento:
● Políticas Educacionais; Orga-
nização e Gestão do Trabalho
Pedagógico; Desenvolvimento,
Ensino e Aprendizagem; Língua
Portuguesa e seu Ensino; Mate-
mática e seu Ensino; História e
seu Ensino; Geografia e seu En-
sino; Ciências Naturais e seu
Ensino; Arte (Artes Visuais, Dan-
ça, Música e Teatro) e seu Ensi-
no; e Educação Física e Ensino.

O que se espera dos
professores:
● Cidadania: Que seja capaz de
compreender diferentes aspec-
tos culturais, sociais, ambien-
tais, políticos, econômicos e tec-
nológicos da sociedade e a sua
relação com a educação. Que
possa atuar em diferentes situa-
ções na escola, mediando confli-
tos, usando como base o seu
conhecimento da atual legisla-
ção. Que promova a inclusão.

● Trabalho pedagógico: Que
seja capaz de fazer um planeja-
mento pedagógico adequado,
com objetivos, organização de
atividades, tempo e recursos
envolvidos. Que consiga usar
estratégias e recursos pedagógi-
cos diversificados e possa adap-
tar suas aulas à realidade e difi-
culdades dos alunos. Que possa
usar diferentes estratégias de
avaliação.

● Domínio dos conteúdos curri-
culares: Que tenha domínio da
linguagem escrita e possa escre-
ver com coerência, coesão e res-
peito pelas normas gramaticais
do português. Que seja capaz de
compreender e apresentar os
conteúdos do currículo do ensi-
no básico nas diferentes lingua-
gens, como a literária, a mate-
mática, a científica, etc. Que seja
capaz de usar conhecimentos
de várias áreas e informações
diversas para analisar, descre-
ver, observar, comparar e classi-
ficar diferentes situações.

✽

Cenário: Lisandra Paraguassu

A formatação final da prova nacional de
professores foi fruto de longa negocia-
ção com secretários estaduais e muni-
cipais de educação e com entidades de

classe dos docentes. Nessas conversas, duas
ideias que surgiram no início, em 2009, ficaram
pelo caminho: usar o exame para avaliar profes-
sores da ativa e torná-lo obrigatório para os for-
mandos em licenciatura que quisessem efetiva-
mente trabalhar na área.

A primeira surgiu na reunião do Conselho de

Dirigentes Estaduais de Educação. A segunda
foi levantada pelo próprio MEC. Nenhuma das
duas propostas agradou aos sindicatos e foram
descartadas – ao menos por enquanto – para
que se minimizasse ao máximo as resistências.

Se pode retirar da prova a obrigatoriedade
para formandos, já que é o legislador nessa área,
o MEC não pode impedir que as redes formu-
lem provas próprias, com base nos itens da pro-
va nacional, para avaliar seus docentes. A ideia
da avaliação na ativa tem ganhado força em vá-
rias redes e já foi defendida pelo ministro Fer-
nando Haddad como uma ferramenta para a efe-
tivação do professor – há até mesmo previsão
legal para isso na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB).

Por enquanto, a portaria que cria a prova men-
ciona apenas a possibilidade de que o MEC use
os resultados para a “formulação” e a “avalia-
ção” de políticas públicas para a formação de
professores.
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Avaliação de docente
na ativa ganha força
em várias redes

Cruzamento feito pelo
MEC indica que 25 mil
professores cursam
Direito, Administração e
Engenharia, entre outros

MEC cria prova para ajudar Estados
e municípios a selecionar professor

Opções. Redes estaduais e municipais poderão aderir à prova nacional ou utilizar as questões para fazer um exame próprio
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O Ministério da Educação co-
meça a preparar sua entrada
em uma área até agora intoca-
da pelo governo federal: a sele-
ção de professores para as re-
des estaduais e municipais.
Nesta semana, o MEC põe na
rua a matriz de competências
– conjunto de temas que deve
nortear a formação pedagógi-
ca dos docentes – para a formu-
lação de uma prova nacional
de acesso que poderá ser usa-
da por Estados e municípios
para selecionar professores.

Até o final deste mês, o Institu-
to Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais (Inep), respon-
sável pela formulação, começa a
formar um grupo de especialis-
tas que serão os responsáveis pe-
la criação da prova, preparando
um banco de itens a serem usa-
dos no teste. A intenção é reali-
zar a primeira prova em 2012.

A Prova Nacional de Concur-
so para Ingresso Nacional na
Carreira Docente funcionará
mais para formar um banco de
dados de professores do que fa-
zer uma seleção propriamente
dita. A intenção é que o candida-
to faça a prova nacional e as re-
des estaduais e municipais usem
os resultados quando precisa-
rem abrir uma seleção local.

O Estado que aderir, por exem-
plo, poderá abrir uma seleção de
professores e colocar em seu edi-
tal que, para assumir a vaga, o
candidato precisa ter uma pon-
tuação mínima na prova nacio-
nal. O futuro professor, então,
apresentará seus resultados,
que serão confirmados pelo
MEC. A rede, estadual ou munici-
pal, poderá acrescentar uma se-
gunda seleção local.

A forma será semelhante à do
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem): o governo federal
faz a prova e, com o resultado, o
aluno pode se candidatar a dife-
rentes vagas em universidades
federais. A magnitude do exame
de professores, porém, deverá
ser bem menor. Enquanto o
Enem avalia cerca de 4 milhões
de alunos, a expectativa para a
prova de professores é de cerca
de 100 mil por ano, para repor
aposentadorias e outros afasta-
mentos.

Em média, 80 mil docentes
chegam anualmente ao tempo
para pedir aposentadoria. O cál-
culo não leva em conta os profes-
sores temporários, abundantes

em redes como a de São Paulo.
No Estado há hoje 102 mil docen-
tes temporários – 74 mil desses,
apesar de não serem concursa-
dos, têm certa estabilidade ga-

rantida por lei.
“O papel do MEC é induzir.

Queremos qualificar as provas
do concurso, porque isso terá im-
pacto na própria carreira docen-

te. Bons sistemas internacionais
têm um rito de entrada muito im-
portante, que praticamente defi-
ne a qualidade do sistema de en-
sino”, afirmou o ministro da Edu-
cação, Fernando Haddad, que
avalia os concursos atuais, reali-
zados pelas redes estaduais e mu-
nicipais, como “muito ruins”.

Adesão voluntária. O uso da
prova nacional será por adesão –
Estados e municípios terão de es-
colher participar do processo.
Um dos pontos a favor da propos-
ta é o fato de que concursos cus-
tam caro. Na seleção nacional,
esse custo seria bancado quase
totalmente pelo ministério, re-
duzindo custos locais.

O MEC abriu outra possibili-
dade para prefeituras e governos
estaduais: o uso das questões
preparados pelo Inep para a for-
mulação de uma prova própria.
Mesmo sem aderir ao sistema, o
Estado ou o município poderá
acessar as questões formuladas
por especialistas.

A AVALIAÇÃO

Educação. Preparação do exame nacional, que deve ser aplicado no próximo ano, começa neste mês pelo Inep; adesão será
voluntária e as redes poderão utilizar a avaliação, por exemplo, como parte de seu processo seletivo para futuros docentes
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