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Vem aí o Exame Nacional para seleção de professores iniciantes - Nilton Carvalho  

(Nilton Carvalho)

O ministro da Educação, Fernando Haddad, reforçou nesta segunda que o MEC abriu uma consulta pública para que a 
sociedade avalie itens que possam fazer parte de um exame nacional para professores. A declaração foi feita durante o 
Seminário Avaliação de Professores da Educação Básica: Uma Agenda em Discussão, no Rio de Janeiro. Até aí tudo 
ótimo; o ministro só esqueceu-se de falar sobre melhores salários e condições de trabalho para o professor, que neste 
País de política neoliberal é quem tem a maior média de tempo de formação e formação continuada – algo em torno de 
nove anos em relação a profissionais como advogados, contadores, administradores e outros que estudam em média seis 
anos, tendo os professores a pior média salarial do País, algo em torno dede R$ 994,00 (2003 IBGE). Enquanto 
profissionais da área jurídica, administrativa e segurança pública têm média salarial de R$ 3.155 (fonte: Fundação 
Getulio Vargas). A proposta é criar um banco nacional de docentes, uma relação de profissionais de educação 
qualificados que poderiam ser contratados por qualquer município brasileiro. “Há uma deficiência de instrumentos 
fidedignos para avaliação dos professores no Brasil. Uma matriz já ajudaria as instituições formadoras e os professores. 
Estamos procurando amadurecer essas questões para dar maior clareza do que se pretende na formação de professores”, 
disse Haddad. Porém caro ministro, cada dia mais se exige do professor e menos o remunera por isso. E a culpa é do 
próprio professor e da sociedade que adotaram uma postura de “homem cordial” oriundo do sentimento patrimonialista, 
como diria Sergio Buarque de Holanda. O patrimonialismo é uma forma de poder exercida por uma autoridade com 
características particulares. Essa autoridade utiliza-se de seu poder pessoal para usufruir e legislar a coisa pública da 
maneira que melhor lhe convém. No Brasil, o patrimonialismo enraizou-se devido à implementação de uma forma de 

      governo com características oriundas da formação familiar. A esfera da família em que estão o aconchego e as formas       
emotivas de tratar ao outro foram levadas à esfera do Estado, gerando uma confusão entre aquilo que é privado e o que 
é público. Segundo Sérgio Buarque de Holanda, o brasileiro criou-se dentro de um núcleo familiar, acentuadamente 
patriarcal e trouxe para o meio público esses traços que o fizeram indivíduo. Nesse contexto, destaca-se sua dificuldade 
em desvincular-se dos laços familiares a partir do momento em que se torna um cidadão. Ele leva consigo essa forma de 
tratamento cordial, em que ele precisa criar uma intimidade com aqueles que se relaciona. Na educação é assim o 
Estado pauta o professor e este não se revolta, não busca o melhor para si. O melhor aqui seria exigir salários como os 
dos profissionais acima citados senão não haverá escola neste País funcionando. Todos os educadores precisam deste 
espírito revolucionário e político para conseguir dignidade em sua função quase que sacerdotal. Chega de profissional 
“Q-i/ quem indica”, chegam de professores “bananas” etc. Os itens que serão analisados pela sociedade na consulta 
pública foram levantados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que, 
durante um ano, analisou os mecanismos de avaliação de professores usados em países com alto desempenho em 
educação. O Inep, só se esqueceu de pesquisar os critérios para ser professor nesses países e as vantagens também, como
por exemplo, no Japão onde o professor tem formação continuada até sua aposentadoria garantida pelo Estado e salários
que lhe dão amplo conforto e tranquilidade para a função exescida. Atualmente, a avaliação de professores no Brasil 
ocorre, prioritariamente, a partir de índices criados para quantificar taxas de aprovação e desempenho de alunos, como é 
o caso do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ou o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(Enade), que avalia o rendimento dos alunos do nível superior. Fernando Haddad defendeu que o papel do Ministério da 
Educação é fornecer instrumentos para que os Estados consigam avaliar e melhorar seu corpo docente, e reconheceu 
que, em contrapartida, é preciso garantir salários dignos e progressão de carreira. Contudo só não explicou como fará 
isso na prática, ficaremos esperando, caro ministro. Nilton Carvalho é professor, teólogo, historiador e pós-graduado em 
educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (ndc30@hotmail.com / 
(http://historiaeculturandc.blogspot.com/)


