
Ação valoriza e capacita docentes 
 
Ministério da Educação investe em iniciativa para qualificar e a ampliar o quadro 
 
Salários baixos, infraestrutura inadequada e falta de segurança nas instituições de ensino são 
alguns dos motivos que têm levado um número cada vez menor de brasileiros a optar pela 
docência. Segundo os últimos censos escolares do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), houve queda de 12,4% na quantidade de concluintes de 
cursos superiores de formação de professores de matérias específicas entre 2005 e 2008. 
 
Os principais cursos de licenciatura são de Português, Matemática, Química e Física. De acordo 
com o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no 
Estado 
 
de São Paulo (Semesp), entre 2005 e 2009 o número de alunos ingressantes nesses cursos 
caiu 23,7% em instituições privadas e 11,4% na rede pública. E mais: segundo a Fundação 
Carlos Chagas, aproximadamente 70% dos alunos que ingressam em cursos de licenciatura 
desistem antes de completá-los. 
 
O Ministério da Educação (MEC) está ciente dessa defasagem de profissionais, que resulta em 
jornadas extensivas de trabalho - o Inep calcula que 753,8 mil professores da educação básica 
lecionavam para cinco ou mais turmas e 72,2 mil para dez ou mais turmas em 2009 - e 
impede um aprendizado qualificado dos alunos. 
 
O órgão tem atuado para contornar esse problema estrutural. Exemplo é o Plano Nacional de 
Formação, destinado aos professores sem formação adequada em exercício nas escolas 
públicas estaduais e municipais. Ele oferece cursos superiores públicos e gratuitos nos 
municípios de 21 estados da Federação, por meio de 76 instituições públicas de educação 
superior. Pelo plano, o docente pode se graduar em cursos de Ia Licenciatura, com carga de 
2.800 horas mais 400 horas de estágio para professores sem graduação; de 2a Licenciatura, 
com carga de 800 a 1.200 horas para professores que atuam fora da área de formação; e de 
Formação Pedagógica, para bacharéis sem licenciatura. As inscrições podem ser feitas por 
meio de um sistema desenvolvido pelo MEC, denominado Plataforma Paulo Freire: 
(http://freire. mec.gov.br/index/principal). 
 
O plano repercutiu entre os docentes e alguns resultados já podem ser mensurados. 
Cruzamento de dados do censo dos professores da educação básica e do censo dos estudantes 
da educação superior de 2009 mostrou que 381.214 docentes da educação básica estão 
matriculados em cursos de graduação. Desse total, 206.610 fazem cursos presenciais e 
174.604 de educação a distância, sendo que 192.965, ou mais de 50% dos educadores, estão 
em cursos de Pedagogia, 44.754 de Letras, 19.361 de Matemática e 14.478 de História. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 28 abr. 2011, Informe publicitário, p. 9. 


