
PESQUISA

Inclinação pelo saber
Estudo mostra que
mulheres são maioria
entre docentes do
ensino superior em
São Paulo; vocação
é apontada como
principal motivo para a
escolha da carreira

Luciano Velleda

A
maioria dos professores do
ensino superior no Estado
de São Paulo é formada por
mulheres que escolheram

a profissão por vocação e se dedicam
exclusivamente à atividade em sala
de aula. Os dados são resultado de
pesquisa realizada pelo Sindicato dos
Professores de São Paulo (Sinpro/SP),
que ouviu docentes do ensino privado
e as instituições de ensino superior que
formam professores.

De acordo com o estudo, 54,3% dos
professores do ensino superior paulista

são formados por mulheres e 45,7% por
homens. Segundo a coordenadora do
estudo, professora Maria Sofia César de
Aragão, o aumento da presença femini-
na no magistério do ensino superior é
um dado que a surpreendeu, pois histori-
camente o predomínio era dos homens.
"A mulher está também se capacitando
mais que os homens, em mestrado e
doutorado", diz Maria Sofia.

A pesquisa A educação dos próximos
dez anos: perspectivas para a educação
privada no município de São Paulo,
publicada no final de 2008, ouviu 379
docentes da educação infantil ao ensino
superior entre junho e dezembro de
2007. Desses, 15,57% estão no ensino
superior. Na divisão por gênero sem
levar em conta os diferentes níveis de
ensino, o índice de participação femini-
na sobe para 71,77%.

Segundo a pesquisa, 38,98% dos
professores do terceiro grau possuem
mais de 45 anos. O estudo levanta a
hipótese de haver no ensino superior
em 15 anos uma renovação de 40%
de seu corpo docente. A pesquisa in-
dica ainda que 81% dos professores
possuem a docência como atividade
única ou principal. Esse é outro ponto
que chamou a atenção da professora
que coordenou a pesquisa. Maria Sofia
conta que, no caso do ensino superior,
até dez anos atrás muitos educadores
eram profissionais liberais e não se
assumiam como professores. "Nas
faculdades de direito, por exemplo,
eram desembargadores, juizes ou pro-
motores que davam aula, mas não se
consideravam professores. O mesmo
acontecia na engenharia e na arquite-
tura", afirma. Para a professora, que
esteve em sala de aula por 34 anos, uma
das hipóteses para a mudança seria uma
reestruturação do próprio mercado de
trabalho, fazendo com que aquilo que
antes era uma espécie de "bico" se
tornasse a atividade principal.



Ao abordar o conhecimento em língua
estrangeira, mas sem considerar o nível de
ensino, o estudo indica que 36,40% falam
inglês, e 21,13% espanhol. Apesar disso,
o índice de professores que não dominam
outro idioma também é alto, 29,50%. Com
relação ao tempo de docência no ensino
superior, 37,30% apresentam entre 10 e
20 anos de trabalho, e 20,30% mais de 20
anos. A pesquisa realizada pelo Sinpro/SP
também analisou o número de escolas
em que os professores dão aula. No caso
do ensino superior, 64,40% trabalham
em somente uma instituição, 16,95% em
duas, e 18,64% em mais de duas. Soma-
dos os dois últimos indicadores, 35,59%
dos profissionais atuam em mais de duas
instituições de nível superior.

O
fato de mais da metade dos
docentes do ensino superior
darem aula em apenas uma
instituição também desper-

tou a atenção de Maria Sofia. "Uma
hipótese para isso é a tendência de con-
centração das aulas em um único pro-
fessor, talvez pela própria dificuldade
que as instituições tenham de encontrar
disponíveis no mercado novos docentes
qualificados", opina. Maria Sofia lem-
bra que em outras épocas havia maior
instabilidade e os professores buscavam
trabalhar em mais de uma escola como
forma de garantia. Para ela, o fato de
hoje haver uma maioria que trabalha
somente em uma instituição é positivo.
"Assim, o professor pode se dedicar
mais aos alunos e preparar melhor as
aulas", acredita.

Ao responder o que os motivou a es-
colher a profissão, 68% dos professores
do ensino superior disseram que foi a
vocação, e apenas l ,7% a atração salarial.
E ao serem perguntados se pretendem
continuar no magistério, 69,50% respon-
deram que sim, e 30,50% negativamente.
A realização de cursos de atualização é
outro aspecto da pesquisa. Nesse quesito,
50,85% dos professores universitários
disseram ter feito algum curso no último
ano, e desses 80% optaram pelo modo
presencial de ensino.

O final da primeira etapa da pes-
quisa é denominado Com a palavra,

Cursos mudam com o tempo
Conhecer de que forma os cursos

de formação de professores se modi-
ficaram, para melhor instrumentalizar

os novos docentes diante das atuais
mudanças sociais, econômicas e edu-

cacionais, foi o objeto de análise da
segunda parte da pesquisa realizada
pelo Sinpro-SP. O estudo considerou
informações de 18 instituições, sendo
sete universidades, quatro centros
universitários, seis faculdades e um

instituto superior.
O período noturno é o que apre-

senta o maior número de cursos e va-
gas oferecidas, tanto nas licenciaturas
como na pedagogia, que é também o
curso de maior oferta, presente em to-

das as instituições pesquisadas, assim
como os cursos de letras e matemática.
O tempo de duração dos cursos de
licenciatura e pedagogia varia de três
a quatro anos e meio, com grande pre-

domínio do menor tempo, algo que,
na opinião da professora Maria Sofia,
não é nada bom. "Três anos é pouco,
não dá para formar um bom professor
nesse tempo", opina.

Com relação à grade curricular,
todas as instituições pesquisadas apre-

sentaram alterações na estrutura dos

cursos. O principal motivo, de acordo
com o estudo, foi a Lei de Diretrizes
e Bases, de 1996. Além da lei, outros
fatores foram considerados importan-
tes para a mudança curricular, como

demanda do mercado; os resultados
das avaliações do Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (Enade);
a popularização da informática; o
aumento dos cursos de ensino a dis-
tância; e a adequação dos custos a um
mercado competitivo.

As principais alterações foram a
introdução de disciplinas que tratam
da educação de jovens e adultos, a
inclusão do ensino de Libras, a pre-

paração dos futuros professores para
as metodologias que caracterizam
o ensino a distância e a criação de
estágios supervisionados, com par-
ticipação em instituições de ensino
e no terceiro setor, como ONGs e
hospitais. A criação da disciplina
tecnologia da informação é conside-
rada uma das principais novidades
na grade curricular, já como resposta

ao crescimento da importância da
informática e da internet.

os professores, momento em que os
docentes expuseram sua opinião sobre
o futuro da educação. A idéia que pre-
valece é que a qualidade da educação
dificilmente será alterada nos próximos
dez anos e que nenhuma mudança será
possível sem a participação deles, ato-
res principais do processo.

Os professores que participaram
do estudo manifestaram preocupação
com a qualidade dos cursos que for-
mam novos professores e destacaram
que para superar os desafios da edu-
cação contemporânea é preciso que
os cursos de pedagogia e licenciatura

sejam reestruturados, melhorados e
fiscalizados. Um desafio apontado
pelos docentes é o uso de novas tecno-
logias, a expansão e a democratização
do acesso aos meios eletrônicos. Não
há opinião consensual a respeito dos
resultados, embora considerem que
o uso de novas tecnologias provoca
grandes mudanças na prática escolar.
Outro aspecto da pesquisa que merece
destaque é a opinião de que o perfil
do professor para o futuro é o de um
profissional em constante atualização,
inserido digitalmente, culto e total-
mente dedicado ao seu trabalho. •
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