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Paulo Saldaña

Entre hoje e amanhã, espe-
cialistas do Canadá, Chile,
Austrália, Espanha e Brasil
discutem em São Paulo a
formação de professores em
seminário promovido pelo
Instituto Singularidades. Pa-
ra um dos convidados, o edu-

cador australiano Lawrence
Ingvarson, do Conselho Austra-
liano para Pesquisa Educacio-
nal, o maior desafio é atrair es-
tudantes de qualidade.

● Qual o maior desafio para al-
cançar bons resultados na forma-
ção e preparação de docentes?
É importante atrair estudantes

academicamente capazes. Rela-
ções fortes entre teoria e práti-
ca, entre trabalhos do curso e
oportunidades de praticar em
escolas com professores espe-
cializados são importantes. O
próximo desafio na Austrália é
desenvolver um sistema nacio-
nal mais rigoroso para avaliar
as instituições de formação de
professores e sua capacidade
de atender aos padrões de de-
sempenho esperados.

● Como promover uma aproxima-
ção maior entre teoria e prática?
Países que vão bem em testes
internacionais de desempenho

de alunos têm forte estrutura
para assegurar qualidade e cre-
dibilidade de programas de
educação profissional universi-
tária. Eles têm organismos na-
cionais de credenciamento que
estabelecem normas para os
programas de formação de pro-
fessores. A idéia de que isso
viola a “autonomia” da univer-
sidade é um absurdo.

● Quais formas são eficientes
para treinar professores?
Há poucos estudos comparan-
do a eficiência relativa da for-
mação de professores em dife-
rentes países. Na Austrália, di-

retores de escolas ou gerentes
escolares seniores realizam re-
visões anuais. Alguns fornecem
observações em sala de aula.

Um diretor pode reter um
incremento de salário dos
professores se não ficar satis-
feito, mas raramente o faz.

● O Brasil enfrenta uma dispa-
ridade social dura entre Esta-
dos e cidades. Esses contras-
tes, em geral, são refletidos
nas salas de aula. Como supe-
rar esse desafio?
Escolas por si só não resol-
vem todos os problemas que
afetam o desempenho do
aluno, como a pobreza. Em
relação à escolas, os gover-
nantes devem assegurar pro-
fessores competentes.

QUEM É

CARREIRA
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A Vunesp, fundação que organi-
za o processo seletivo da Univer-
sidade Estadual Paulista
(Unesp), registrou 8% de abs-
tenção na primeira fase de seu
vestibular. Dos 91.852 inscritos,
7.373 faltaram. O exame foi reali-

zado ontem em 30 cidades pau-
listas e quatro capitais de ou-
tros Estados.

Para a professora do Objetivo
Vera Lúcia Antunes, a prova te-
ve questões bem elaboradas,
com destaque para os testes de
biologia. “A banca foi criativa.
Elaborou questões inovadoras
para perguntar conceitos sim-
ples”, avaliou.

A crítica recaiu sobre os tes-
tes de química. “Lamentamos a
pobreza na abordagem de quí-
mica orgânica. A banca poderia
explorar o conteúdo de maneira
mais criativa e contextualizada.

Assim como no ano passado, foi
uma prova mecânica”, aponta
Eduardo Leão, do Cursinho da
Poli. “É um vestibular de exce-
lência e a banca deveria rever a
parte de química.”

Para o coordenador geral do
Anglo, Luiz Ricardo Arruda, quí-
mica foi a única matéria que des-
toou do resto do exame que, se-
gundo ele, teve nível de dificul-
dade mediano.

Concorrência. Os candidatos
responderam a 90 questões de
múltipla escolha sobre Lingua-
gens e Códigos, Ciências Huma-

nas e Ciências da Natureza.
A segunda fase será nos dias

18 e 19 de dezembro, quando os
alunos classificados farão ques-
tões dissertativas. No primeiro
dia caem 24 perguntas sobre
Ciências Humanas e Ciências
da Natureza e, no segundo, 12
questões de Linguagens e Códi-
gos e a redação.

A universidade oferece 6.629
vagas em 156 opções de curso.

Com 170,9 candidatos por va-
ga, o curso de Medicina é o
mais disputado. A procura su-
biu 32,6% em relação a 2010 –
um aumento de mais de 3,4 mil
candidatos. O segundo curso
mais concorrido é o de Direito,
com 59,3 candidatos na disputa
por cada uma das vagas.

EDUCAÇÃO
36.285

Primeira fase do vestibular da Unesp tem 8% de abstenção

ENTREVISTA

✽ É pesquisador do desenvol-
vimento profissional de docen-
tes. Foi professor visitante das
Universidades de East Anglia,
Stanford e Michigan State e
consultor dos Ministérios da
Educação do Chile, China, Jor-
dânia e Nova Zelândia.

educadores da rede estadual de São Paulo ganharam aumento de
22% pelo desempenho no Programa de Valorização pelo Mérito

‘Governos devem
assegurar bons docentes’
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Pós interdisciplinar
cresce 6 vezes nos
últimos 12 anos
Número de cursos saltou de 34 para 213; desafios sociais mais
complexos explicam difusão do modelo, afirmam professores

R$ 54,7 milhões

Mariana Mandelli

Um mestrado em que a grade
curricular tem aulas de física,
história e sociologia. No cor-
po docente, professores des-
sas e de outras áreas. A mesma
“variedade” pode ser observa-
da no perfil dos alunos, que
vêm de formações diversas
nas áreas de biológicas, exatas
e humanas. É esse o espírito
da pós-graduação interdisci-
plinar, tipo de programa que

vem crescendo no Brasil.
Como o próprio nome revela,

os cursos abordam a convergên-
cia entre as áreas do conheci-
mento. Segundo a Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes), entre
1998 e 2010 o número desses pro-
gramas subiu mais de seis vezes
– eram 34 e hoje são 213, entre
mestrados e doutorados em ins-
tituições de ensino superior pú-
blicas e privadas.

São considerados multidisci-

plinares programas como Ges-
tão Ambiental, Agroenergia, Po-
der Judiciário, Inclusão Social,
Vigilância Sanitária e Tecnolo-
gia e Cultura e Sociedade, entre
outros.

Visões. Segundo Adelaide Faljo-
ni-Alario, coordenadora adjunta
do comitê interdisciplinar da Ca-
pes, a tendência de crescimento
pode ser atribuída à globaliza-
ção, que exige que um mesmo as-
sunto seja analisado por diver-

sos ângulos. “Algumas áreas de-
mandam o conhecimento pro-
fundo de vários profissionais –
entre acadêmicos, pesquisado-
res e pessoas que atuam no mer-
cado –, que contribuem para es-
ses temas avançarem”, afirma
ela, que leciona na Universidade
Federal do ABC (UFABC).

Euclides de Mesquita Neto,
pró-reitor de pós-graduação da
Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), concorda. “A
forma tradicional como os siste-
mas universitários dividiram os
campos da natureza e das ativida-
des sociais não dão mais conta
da complexidade de situações
enfrentadas pela sociedade con-
temporânea.”

O crescimento desses progra-
mas, segundo os especialistas, é
inevitável. “A evolução do conhe-
cimento hoje é multidiscipli-
nar”, explica Vahan Agopyan,
pró-reitor de pós-graduação da
Universidade de São Paulo
(USP). “Não se consegue mais
imaginar equipes de pesquisa de
ponta que não sejam multidisci-
plinares.” Segundo ele, todos os
investimentos da pós-gradua-
ção da USP com recursos pró-
prios são voltados para projetos
interdisciplinares.

Para os pesquisadores, os alu-
nos desses cursos são mais aber-
tos a experiências acadêmicas e
profissionais. “Eles têm uma vi-
são mais sistêmica para resolver
problemas no mercado de traba-
lho”, relata João Manoel Losada
Moreira, docente do programa
de pós-graduação em Energia da
UFABC.

Pluralidade. Para os alunos
dos cursos interdisciplinares, en-
carar conteúdos de áreas com-
pletamente diferentes de suas
formações iniciais é um dos
maiores desafios.

“No começo, eu me questiona-
va: ‘como vou dar conta de apren-
der física quântica?’”, conta o psi-
cólogo e ator Alexandre Valença,
que escolheu o mestrado em His-
tória das Ciências e das Técnicas

e Epistemologia, na Universi-
dade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ), porque sempre te-
ve necessidade de ter contato
com “outros saberes”. “Mas
depois vemos que o que im-
porta não é resolver as equa-
ções, mas sim compreender o
pensamento por trás delas.”

Silvana Tótora, docente do
mestrado em Gerontologia
da PUC-SP, destaca que os
professores também são desa-
fiados pelas turmas. “A cada
semestre, o público muda e te-
mos de sentir o ritmo da clas-
se”, explica. “É normal o alu-
no sentir dificuldade no iní-
cio, mas eles vêm com muita
vontade de aprender.”

Segundo os estudantes e os
docentes, o principal ganho é
formação de relações com pes-
soas provenientes das mais di-
versas áreas.

“Tive colegas que são físi-
cos, antropólogos, sociólo-
gos, astrônomos, entre ou-
tros”, afirma Regina Dantas,
que cursa o doutorado na mes-
ma área de Valença e tem for-
mação em História. “Todos
querem mostrar o que conhe-
cem e aprender com o outro.
É isso o que vale.”

é o total que o governo do Estado gastará para pagar
todos os profissionais, por meio de folha suplementar

Lawrence Ingvarson, ConselhoAustralianoparaPesquisaEducacional
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Orientação. Alunos buscam identificar sua sala, na Unip

Interesse. Na
PUC, aula de
gerontologia

Quase 7,4 mil
candidatos deixaram
de fazer a prova,
aplicada em 30
municípios do País

● Atualmente

111
mestrados tradicionais
oferecidos são interdisciplinares

11
é o número de doutorados
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A20.




