
difícil de professores, prin-
:ipalmente nas áreas de fí-
sica, química e matemática,
não é um problema exclu-

sivo do Brasil. Reino Unido e Estados
Unidos também sofrem com o núme-
ro cada vez menor de professores em di-
versas áreas. Aqui, estima-se que 246
mil professores sejam necessários pa-
ra suprir adequadamente a demanda.
Para resolver o problema, o governo in-
veste nos cursos de licenciatura e in-
centiva quem deseja seguir na área.

É o mesmo tipo de esforço que es-
tá sendo realizado Estados Unidos, por
exemplo. Em Estados como o Texas,
calcula-se que um quarto dos alunos
não esteja tendo aulas com professores
devidamente habilitados nas discipli-
nas que lecionam.

Segundo pesquisa da Universidade
da Pensilvânia, o principal problema
não é o número reduzido de alunos que
se formam nos cursos de licenciatura
de física, química e matemática. Para
Richard Ingersoll, professor de educa-
ção e sociologia da Universidade e co-
ordenador da pesquisa ao lado de David
Perda, "o problema não está na quan-
tidade de professores que se formam, e
sim naqueles perdemos, que abando-
nam o cargo e a profissão".

Os dados levantados por Ingersoll
apontam que, pelo menos nos Estados
Unidos, as universidades estão cumprin-
do seu papel e formando profissionais
ern número suficiente. Se considerar-
mos como possíveis mestres os profissio-
nais que nunca chegaram a atuar como
professores e aqueles que abandonaram
a profissão, há, sim, contingente pa-
ra suprir a necessidade das salas de au-
la. Sendo assim, o esforço dos governos
deveria estar em atrair esses professores
não-atuantes para o magistério, ao invés
de formar novos. Além, é claro, de valo-
rizar os que já estão nas escolas para que
não abandonem seus postos.

Apesar de os dados estarem bem fun-
damentados, os próprios pesquisadores
duvidam que o governo americano ve-
nha a mudar sua política. O especialista
Douglas Harris, professor na Universidade
de Wisconsin-Madison, afirma: "Essa pes-
quisa traz um olhar da economia para o
mundo da educação, o que deve ser feito
corn cuidado. Afinal, esses professores não-
atuantes não estão necessariamente prepa-
rados para lecionar, e podem não ter vonta-
de alguma de assumir salas de aula".

O que não se discute é a importân-
cia de motivar os professores em atuação.
"Temos que prestar mais atenção prin-
cipalmente nos que estão começan-

do", disse Hank Kepner, presidente do
Conselho Nacional de Professores de
Matemática dos Estados Unidos.

OFERTA E DEMANDA
Ingersoll defende a abordagem empírica
da pesquisa como uma forma de trazer
dados concretos para as discussões so-
bre oferta e demanda de professores, e
também considera que os dados levan-
tados comprovam a importância de se
pensar em estratégias de retenção. "Nas
pesquisas anteriores que fiz, o comen-
tário mais comum era que o problema
da retenção existia, mas que nas áreas
de física, química e matemática o défi-
cit inicial era o maior problema. Foi por
isso que, dessa vez, foquei apenas nes-
sas áreas - e percebi que a retenção con-
tinua sendo o diferencial".

A pesquisa levantou dados de três
anos - 1999, 2000 e 2001 - de diferen-
tes fontes, num total de mais de 15 mil
professores. Segundo os pesquisadores,
somente informações de profissionais
com formação adequada para as áreas
em questão e com capacitação para en-
sino foram computadas.

Os pesquisadores calculara m, por
exemplo, que as universidades forma-
ram 13.654 possíveis professores de ciên-
cias no ano de 1999. Mais que o dobro do



número de mestres que foram contratados
no mesmo ano - 6.261 - e três vezes o nú-
mero de profissionais que se aposentaram
- 3.935. O problema c que, de qualquer for-
ma, o número de professores formados fi
e ou muito abaixo dos 21.627 que deixa-
ram seus trabalhos por motivos diversos.

Em matemática, o padrão é similar.
Enquanto 8.021 jovens saíram das facul-
dades prontos para ensinar, 13.750 pro-
fessores desistiram da profissão.

ABANDONO
Apesar de todas as pesquisas, as esco-
las continuam com dificuldades para
preencher as vagas. O próprio estudo
apontou que mais da metade das esco-
las secundárias americanas, 54%, es-
tavam com vagas em aberto para pro-
fessores de matemática em 1999, e 38%
procuravam professores de biologia.
Mesmo assim, Ingersoll defende que o
problema é a manutenção: "O núme-
ro de professores que deixaram a pro-
fissão no final de 1999 era 30% maior
do que os que entraram no começo do

ano". E a aposentadoria representa
urna porcentagem mínima desse valor.
"Aumentar o número de professores se
formando é colocar água em um bal-
de furado", ilustra Ingersoll. Encontrar
formas de manter os professores é que
deve ser o foco.

O estudo também mostrou que as ta-
xas de abandono são similares em todos
os campos. Porém, parecem mais sérias
nas áreas de matemática e ciências por-
que a quantidade de professores nessa
área é realmente menor. Em disciplinas
como línguas, por exemplo, a oferta de
professores é bem maior.

O que não difere, em todas as áre-
as, são as razões pelas quais os profes-
sores desistem de lecionar. Para 56,8%
dos professores de matemática, 47,2%
dos de ciências e 50,1% dos de todas as
outras áreas a "insatisfação com o tra-
balho" é apontada como a principal ra-
zão para sair. E apenas um terço desses
insatisfeitos procura trabalho em ou-
tras instituições - a maioria simples-
mente abandona o magistério.

Para Ingersoll, as escolas podem re-
duzir a evasão de professores melhoran-
do as condições de trabalho: oferecer
ajuda aos novos professores, melhorar
os salários, ajudar na resolução de pro-
blemas disciplinares e mostrar lideran-
ça são algumas opções.

Por outro lado, o professor de educa-
ção Erling Boe, também da Universidade
da Pensilvânia mas não participante da
pesquisa de Ingersoll, levantou dados que
mostram que jovens professores que se
consideram "razoavelmente preparados"
por seus cursos abandonam a profissão
cinco vezes menos do que os que se con-
sideram mal-preparados. Ou seja, a pre-
paração ruim prejudica o contingente de
professores disponíveis. De qualquer for-
ma, eles continuam no ramo: tornam-se
diretores, orientadores ou passam a ocu-
par cargos administrativos em escolas e
secretarias de educação. M
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