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falta de professores c o estopim
da falta de educação. Quando o
professor não vai à aula, a edu-

cação também não comparece. Não por-
que o professor seja o elemento essencial,
mas porque a educação c uma receita que
só funciona quando todos os ingredientes
estão presentes. Urna xícara de chá de de-
dicação que falte fará a massa desandar,
murchara o bolo no forno ou não assará
bem por dentro. Continuo crendo que o
aluno é a parte essencial nesta culinária,
mas o professor precisa entcnder-se como
um ingrediente que efetivamente cons-
ta na receita de bolo de que se compõe a
educação.

Não por acaso, as escolas de melhor
desempenho são aquelas que consideram
a falta do professor uma falia grave. Não
por acaso, os educadores mais competen-
tes são aqueles que consideram impor-
tante sua freqüência em sala de aula.

Quando um aluno falta, existe uma
perda singular. Quando um professor fal-
ta, a perda é plural. Sc o professor não vai
à escola, perguntas não serão respondi-
das. Caso o professor não compareça à
sua própria aula, novas dúvidas não serão
colocadas. Não há perguntas nem respos-
tas quando o professor se faz fantasma.

Afinal, o que falta para um professor
que falta? Responsabilidade, incumbên-
cia, saúde? Se a família vai mal, a espe-
rança por nossos filhos está pesadamen-
te depositada na escola. Mas, para que a
escola seja verdadeiramente escola, o pro-
fessor deve estar lá. Assim como não po-
de haver hospital sem médico, não deve
haver escola sem que haja professor ou al-
guém que possa cumprir esse papel, que
é, verdadeiramente, um papel social.

Olhando, por um lado, a satisfação de
alunos que notaram que o professor nun-
ca vem e percebendo, por outro lado, a in-
satisfação de pais, mães, coordenadores e
diretores pois o professor anda sumido do
mapa da escola, fico aqui me perguntan-
do cabisbaixo: "Existe felicidade mais in-
feliz do que quando o mestre não vem?"
Por César Augusto Dionísio
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rendimento dos alunos, os pesquisa-
dores focaram nos 285 alunos de 4a

série e no resultado que eles obtive-
ram nos testes finais do mês de maio
(o ano letivo nos Estados Unidos vai
de setembro a maio ou junho).

Para as estatísticas, eles leva-
ram em conta fatores que podiam
influenciar o desempenho e que
se relacionavam com os professo-
res (níveis de conhecimento e esfor-
ço pessoal), com os próprios alunos
e com as escolas. Resultado: desco-
briram um pequeno mas significan-
te impacto nas notas dos alunos, que
podia ser atribuído unicamente à fal-
ta dos professores.

Miller comparou o efeito da au-
sência de um professor durante dez
dias com o efeito de ter um profes-
sor iniciante e outro já no segundo
ano de atuação. Já foi comprovado
que a capacidade dos professores em
aumentar as notas aumenta grada-
tivamente durante os três primeiros
anos de trabalho e estaciona por vol-
ta do décimo ano.

"FOLGA ARBITRÁRIA"
Para calcular com mais precisão o
impacto das faltas sobre o aprendi-
zado, o grupo de Harvard contou so-
mente as ausências que ocorreram
antes que os testes fossem realizados.

Quando o professor não vai ao trabalho, não é algo que diz respeito so-
mente à consciência (ou inconsciência) do profissional que sabe que o seu
gesto vai afetar mais de uma centena de crianças ou jovens (visto que, difi-
cilmente, um professor regente vai até a escola para dar menos de três au-
las num dia).

Não estou com isso querendo dizer que o professor deva estar acima
do bem e do mal e não faltar nunca. Claro que, como todo profissional,
ele tem direito a faltar, desde que essas faltas sejam realmente justificáveis.
Infelizmente, sabemos que muitos abusam desse direito.

Por lei, o servidor estadual pode faltar até dois dias por mês apresen-
tando atestado médico. São as faltas abonadas! O diretor da escola também
pode "abonar" a falta do profissional, mesmo sem nenhuma documentação
que a justifique. Se por um lado isso facilita a vida do professor por eliminar
a burocracia que "come" o tempo que já nos escapa, por outro lado abre
espaço para o favoritismo. Mas isso nos leva a outro assunto!

Há os profissionais que não faltam nunca. Mais que isso. Se o conselho
de classe é marcado em dias que não são os deles, lá estão, Nos projetos
extraclasse dão o seu suor e acabam trabalhando muito rnais horas do que
a carga horária fixada exige. Essa dedicação dependerá sempre da disponi-
bilidade individual, Há os que não podem se dar a esse "luxo", há os que não
querem, e a isso não são obrigados.

Oxalá estivessem todos em sala de aula todos os dias. O que só seria
possível num mundo ideal, sem idas ao médico, ao dentista, sem faltas de
empregada, sem filho passando mal, sem cursos, sem atrasos, sem pneu fu-
rado.

Ou seja, sabemos que o professor, mesmo o mais consciente e empe-
nhado na sua prática como educador, não está livre de problemas e poderá
precisar faltar. E aí? O que fazer com os alunos? Mandar embora para casai
Ficar no pátio esperando a próxima aula? Desarrumar o horário de outros
professores, pedindo; "dá para adiantar para a turma X?", Aí começam as
improvisações...

Não estou com isso querendo responsabilizar o professor (cada urn sa-
be de si e dos seus motivos para faltar), mas sim a própria escola, que no
meu entender deve ter um plano B para tais situações,

Antigamente, havia o professor substituto, mas a carência de pessoal já
é tanta que hoje seria um luxo ter alguém só para cobrir as faltas. E tam-
bém não adiantaria muito, pois, às vezes, faltam dois, três professores no
mesmo dia, Haja substituto!

Seria de bom tom que o próprio professor passasse alguma atividade
para o dia em que não pudesse estar presente na sala de aula. Sabemos que
muitos o fazem. Mas, em geral, os alunos são deixados no pátio sem nenhu-
ma orientação. Os que gostam de jogar bola vão jogar bola, os que são rnais
tímidos se colam nas paredes e ficam a olhar os demais, os que gostam de
música ficam com seus walkmans ou radinhos, e assim, literalmente, vêem o
tempo passar, E ainda existe sempre o perigo de algum gaiato de outra tur-
ma se misturar aos colegas sem aula e faltar às suas próprias dentro do co-
légio - o que por mais estranho que pareça, é difícil de ser controlado, pos-
to que a caderneta escolar se tornou artigo raro.

Quando um professor falta, uma escola responsável não deixa seus alu-
nos" sem terem o que fazer! Se o professor não deixou nenhuma atividade,
por descuido das suas tarefas ou por que a falta foi pontual e imprevista, a
escola deveria estar preparada para o plano B. Qual seria? Isso é para cada
instituição estabelecer. Poderiam ser, por exemplo, atividades culturais, tão
ausentes do currículo.

A escola não é somente um espaço físico, é uma organização e como tal
não pode simplesmente "deixar os alunos por ali". Falta o professor e os jo-
vens ficaram sem nada para fazer? Então é falta da escola!
^or Giovâma Costa - Mestra em educação pela UERJ.
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Segundo os professores, as ausências
se deveram a doenças de curta dura-
ção ou necessidades pessoais. Porem,
os pesquisadores acabaram renome-
ando alguns desses dias como "dias
de folga arbitrários".

Isso porque a análise dos dados
revelou que em 52,3% das vezes, os
professores afirmaram estar doen-
tes em dias adjacentes a feriados ou
finais de semana. Em comparação,
apenas 45,7% dos pedidos de fol-
ga aconteciam em dias de semana.
"Conversas com diretores das esco-
las revelaram que muitos professo-
res viam essas ausências como um
direito do qual eles podiam usufruir
não somente por necessidade, mas
também de acordo com suas prefe-
rências", explicou Miller. No total, o
distri to estudado contabilizou uma
média de 10 ausências por professor
durante os 180 dias letivos.

Além do efeito nas notas de
Matemática, os pesquisadores tam-
bém detectaram uma queda nos re-
sultados no estudo do idioma - no
caso, obviamente, o Inglês -, mas
era algo menor e mais variado.

VALE A PENA SE PREOCUPAR
No estudo da Universidade Duke, que
analisou dez anos de informações so-
bre professores e alunos no estado
americano da Carolina do Norte, as
ausências dos professores também fo-
ram associadas à queda no desempe-
nho dos alunos nas classes iniciais.
Os pesquisadores Charles T. Clotfelter,
Helen F. Ladd e Jacob L. Vtgdor calcu-
laram que para cada 10 dias de ausên-
cia de uni professor, as notas dos testes
de leitura e matemática dos alunos da
4a e 5a série caíam cerca de 20%.

Eles também descobriram que as
escolas com altas proporções de alu-
nos carentes sofriam mais com as au-
sências de professores. As escolas pa-
ra o público de baixa renda tiveram
uma média de quase um dia de ausên-
cia a mais por professor que as de zo-
nas urbanas de alto poder aquisitivo.
As escolas com índices mais altos de
ausências de professores eram as que
atendiam a alunos carentes.
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Os pesquisadores argumentam que
as ausências são um fato com o qual "va-
le a pena se preocupar", porque os subs-
titutos custam muito caro para as esco-
las e contratá-los toma muito tempo dos
administradores. Além disso, os pesqui-
sadores perceberam que as escolas que
enfrentam mais dificuldades para au-
mentar as notas dos alunos também são
aquelas em que as notas mais caem de-
vido à ausência dos professores.

A solução do problema seria, a princí-
pio, adotar práticas menos tolerantes pa-
ra professores que se excedem no núme-
ro de licenças. "Com a descoberta dessa
ligação com o desenvolvimento dos alu-
nos, a redução de ausências se torna um
assunto que diretores e líderes de distrito
devem discutir", enfatiza Miller.

CAUTELA
Por outro lado, Rob Weil, diretor de as-
suntos educacionais da Federação
Americana de Professores, discorda: pa-

ra ele, os efeitos são muito peque-
nos para serem dignos de atenção.
"Temos que ter cuidado na hora de
analisar a relevância desses resul-
tados", disse. "Eles podem implicar
ern algo que não é verdadeiro: que os
professores estão tirando mais dias
de folga do que o que é permitido".

Ele advertiu que uma redução no
número de dias de folga e licenças de
doença pode tornar o trabalho dos
professores ainda mais estressante e
encorajá-los a dar aula doentes. "Nós
precisamos nos aprofundar nesse te-
ma, descobrir o que está acontecen-
do e atacar diretamente o ponto, mas
sem t i rar os direitos legítimos dos
professores", afirma Weil.

O número médio de dias que os
professores se ausentam nas esco-
las analisadas no estudo de Harvard
foi de 5,3. Mas em 3 escolas o núme-
ro ultrapassou 7 dias, c em 4, ficou
abaixo de 3. As diferenças podem ter

a ver com a cultura das escolas. Em
algumas, os professores evitam ao
máximo tirar dias de folga sem es-
tarem doentes ou terem razões váli-
das, enquanto em outras, os profes-
sores sentem que essas ausências são
toleradas.

Outro ponto é que o estudo de
Harvard descobriu que os professo-
res das escolas com maior número
de funcionários tendem a tirar mais
dias de folga do que os que trabalham
em escolas pequenas. Alem disso, os
professores que davam aula na mes-
ma escola há mais de cinco anos ti-
ravam 3,7 dias a mais que os "nova-
tos", e as mulheres t iravam mais dias
de folga do que homens.
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