
O caminho que leva à sala de aula 
 
Cresce o número de alunos em cursos de licenciatura e pedagogia 
 
Um indicador do Censo da Educação Superior de 2009 comprova que no Brasil os professores 
estão buscando cada vez mais a especialização para oferecer um ensino diferenciado e 
qualificado. Para dar aulas, o primeiro passo é ingressar na graduação em cursos de 
licenciatura, o que, segundo o censo, aumentou expressivamente: de 133 mil formandos em 
2002 para 241 mil concluintes em 2009. 
 
A pesquisa também mostra que quase a metade das matrículas da educação superior se 
concentra nos cursos de Administração (1,1 milhão), Direito (651 mil) e Pedagogia (573 mil), 
procurados por quem deseja ingressar na docência mais bem-preparado e capacitado. No 
ensino a distância os futuros professores também se destacam, sendo o curso de Pedagogia o 
que mais evoluiu no número de matrículas, que somaram 286 mil em 2009. 
 
Essa preparação para ingressar no mercado de trabalho é acompanhada por iniciativas 
governamentais que visam garantir o acesso de profissionais mais qualificados nas salas de 
aula. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) criou, em 
2011, após reuniões com órgãos governamentais e entidades representativas da área 
educacional, a Prova Nacional de Concurso para o Ingresso na Carreira Docente, para subsidiar 
a contratação de professores para a educação básica nas unidades que aderirem à avaliação. A 
prova será realizada anualmente a partir de 2012 e, inicialmente, selecionará profissionais 
para lecionar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 
 
A iniciativa permitirá uma maior agilidade no preenchimento de cargos vagos de docentes e 
reduzirá os gastos das Secretarias de Educação com a realização de concursos, que exigem 
equipes técnicas especializadas no acompanhamento e na elaboração de exames. Para os 
candidatos a professor, a existência de uma prova aplicada em todo o Brasil - e que poderá ser 
adotada por estados e municípios - aumenta significativamente a possibilidade de escolha do 
local de trabalho. Isso porque, com o mesmo exame, o docente poderá se inscrever em 
quantos concursos desejar. 
 
Outra boa notícia foi o anúncio, em março, pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, da 
concessão de bolsas de mestrado profissional a distância para professores da educação básica 
que lecionam em escolas públicas. Elas serão concedidas pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), no âmbito da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB). Para recebê-las, os docentes terão de assumir o compromisso de continuar em 
exercício na rede pública por um período de cinco anos após a conclusão do mestrado. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 28 abr. 2011, Informe publicitário, p. 8. 


