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Pobre
professor

Remunerar melhor os professores é um dos
desafios que o Brasil precisa superar na busca
por uma educação com qualidade

Leandro Demori •

M assacrante. É como poderia ser
definida a rotina de Maria de

Lourdes Barreto Bisol, 50 anos, 25
deles vividos dentro de salas de aula.
Professora de Ciências e Biologia,
Maria de Lourdes fez de 2005 o ano
mais atribulado (e emblemático) de
sua vida no magistério. Em busca de
renda complementar, ela suou para
atender a cinco escolas, nas quais le-
cionava para mais de 600 alunos por
semana. "Preparava conteúdo sába-
dos e domingos. Festas e feriados sim-
plesmente não existiam", lembra.

Apesar de assustadora, a rotina da
professora gaúcha não é uma exce-
ção. Metade dos professores brasilei-
ros bate ponto em mais de uma esco-
la, conforme um estudo realizado re-
centemente pela Unesco. A pesada car-

ga de trabalho é necessária para su-
prir a maior carência do magistério
brasileiro: os baixos salários. Até mes-
mo regiões com renda média elevada
para os padrões do país, como o Sul,
pagam mal. Em Santa Catarina, um
professor da rede pública em início de
carreira recebe R$ 204,73 por 20 ho-
ras semanais de trabalho. São rasos
R$ 2,55 para cada hora de ensino.

Mesmo no Paraná, Estado que
melhor remunera seus professores,
a situação é alarmante. Para comprar
uma cesta básica em Curitiba (R$ 163,16
em janeiro, segundo o Dieese), um
professor que recebe o salário básico
de R$ 360,50 precisa riscar o quadro
negro por mais de 35 horas - quase
duas semanas de trabalho, conside-
rando a jornada regular, de 80 horas
mensais. Uma transformação e tan-
to para uma categoria que, há poucas

Coleção de contracheques: Maria de Lourdes tem de dar aulas em cinco escolas

décadas, pertencia à elite das profis-
sões. "As salas eram povoadas por mé-
dicos, advogados, dentistas", conta
Juçara Dutra Vieira, presidente da
Confederação Nacional dos Trabalha-
dores em Educação (CNTE). "Mas es-
ses profissionais abandonaram o ma-
gistério quando a remuneração come-
çou a cair." Cálculos feitos pelo CPERS
- o sindicato dos professores públicos
do Rio Grande do Sul - dão conta de
uma perda histórica superior a 300%
no poder de compra da categoria nas
últimas três décadas. Logo, é inevitá-
vel que os professores trabalhem
mais, tendo de suportar uma carga
de trabalho nem um pouco saudável.

Pior que os vizinhos - Numa dé-
cada em que avanços importantes fo-
ram obtidos no Brasil — como a inclu-
são maciça de crianças no sistema de
ensino —, a renda dos professores fi-
cou relegada a segundo plano. Em ge-
ral, o assunto só vem à tona quando
os sindicatos ameaçam greve. De res-
to, passa ao largo das discussões mais
importantes sobre a educação no país.
Um exemplo ocorreu em fevereiro úl-
timo, quando o presidente Lula sancio-
nou a lei que aumenta em um ano o
ensino fundamental brasileiro, onde há
1,5 milhão de professores. A medida
gerou polêmica. Críticos apregoaram
que de nada adiantaria aumentar o
tempo de permanência dos alunos em
escolas que não têm capacidade para
ensinar. Já os defensores da idéia afir-
mam que o ensino fundamental de
nove anos é uma tendência à qual o
Brasil deve aderir. Nem uma palavra
sobre como remunerar melhor os pro-
fessores.

"Aos olhos do mundo, nós melho-
ramos o acesso ao ensino", analisa
Eliane Ribeiro Andrade, professora da
Faculdade de Educação da UERJ e
conselheira da Unesco para a pesqui-
sa Perfil dos Professores Brasileiros
- que faz parte de um trabalho maior,
finalizado no ano passado, em diver-
sos países na América Latina. "Infe-
lizmente, nosso quadro ainda é pior
do que na Argentina, Uruguai e Chi-
le", lamenta. Basta comparar o con-
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tracheque médio dos professores bra-
sileiros com o de outros países emer-
gentes. No Brasil, um professor re-
cebe, em média, US$ 4.818 por um
ano inteiro de trabalho. Na Argenti-
na, a mesma jornada é recompensa-
da com US$ 9.857 e no México, com
US$ 10.465.

Um dos motivos para a falta de
valorização do magistério é a situa-
ção difícil das contas públicas dos Es-
tados - que bancam as escolas públi-
cas de ensino médio. Sem dinheiro no
caixa, os governos estaduais têm de
espremer seus orçamentos para con-
ceder reajustes aos professores. "Fica
difícil assumir compromissos de lon-
go prazo, especialmente quando não
se sabe quem será o próximo gover-
nante", explica Sheila Assef, diretora
de recursos humanos da Secretaria
de Educação do Paraná.

Além disso, o problema está liga-
do à "popularização" da profissão, ocor-
rida a partir dos anos 60. Atraídas pelo
charme do ofício, as mulheres — mui-

tas delas oriundas de famílias ricas —
começaram a entrar no magistério.
Para elas, o salário era considerado se-
cundário. "Aquelas pessoas buscavam
principalmente status social", conta
Eliane Ribeiro Andrade. Logo, o acha-
tamento de salários começou a ocor-
rer. Hoje, tornou-se um problema para
a metade dos professores brasileiros
que, segundo a Unesco, é responsável
por mais de 60% da renda familiar.

Nesse quadro acirra-se o históri-
co embate travado entre professores
públicos e governos. Juçara Dutra
Vieira, da CNTE, sustenta que o au-
mento do número de escolas foi obti-
do sem planejamento. Se por um lado
deu aos brasileiros acesso ao estudo,
por outro mandou a qualidade do en-
sino ladeira abaixo. "Com o inchaço
das cidades, os governos precisaram
mostrar serviço, e fizeram isso so-
mente construindo escolas", acusa
Juçara. A crítica procede, como mos-
trou AMANHÃ na reportagem "Um
país que leva bomba" (ed. 214, de ou-

tubro de 2005). No entanto, seria in-
justo ignorar o avanço que o Brasil
registrou com a campanha de univer-
salização do ensino. Hoje, 97% dos jo-
vens brasileiros freqüentam a sala de
aula - a quarta melhor média da
América Latina.

Enquanto o debate prossegue, os
professores se desdobram para garan-
tir sua sobrevivência. A própria Ma-
ria de Lourdes, que largou a marato-
na de aulas em cinco escolas, quando
o marido teve câncer, hoje leciona em
dois colégios: um público e outro pri-
vado. Como professora concursada do
Estado do Rio Grande do Sul (e com 25
anos de carreira, elite dos magistrados)
recebe pouco mais de R$ 900 por mês.
No colégio particular, a renda é duas
vezes maior. O detalhe é que a sua jor-
nada no ensino privado é de apenas 25
horas por semana, bem menos do que
as 40 horas exigidas pelo ensino públi-
co. "Como servidora, trabalho quase o
dobro e faturo a metade do que ganho
no colégio privado", lamenta.
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