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Segunda-feira: uma aula de manhã e três à noite; organizar o programa da semana. Terça: 
duas aulas de manhã e duas à noite; não esquecer reunião de planejamento pedagógico. 
Quarta: reunião de estratégia e três aulas; folga à noite, aproveitar para estudar para o 
mestrado. Quinta: duas aulas no matutino e cinco no noturno. Sexta: seis aulas seguidas de 
manhã, outras duas no período da noite. Sábado: reposição das aulas adiadas em função da 
gripe suína até às 10 horas. 
 
À agenda apertada da professora Solania Horti Neri dos Santos, de 27 anos, soma-se o 
trabalho de ensinar sociologia para mais de 1.000 alunos. São 14 classes de 1ª a 3ª séries do 
ensino médio regular na Escola Estadual Professor Clóvis de Oliveira, no Jardim Ângela, e 
outras 15 turmas de educação de jovens e adultos (EJA) na Escola Estadual Deputado Hugo 
Lacorte Vitale, também na periferia da Zona Sul de São Paulo.  
 
O número elevado de alunos não intimida a jovem docente. "Tenho que dar 29 aulas por 
semana para cumprir meu horário semanal de 32 horas dentro da escola. Isso é muito comum 
na escola pública, mas o total de alunos acaba caindo um pouco por causa da evasão", explica 
Sol, como é conhecida pelos estudantes. 
 
As maiores dificuldades estão relacionadas ao pouco tempo para a preparação de aulas e 
dedicação aos alunos e à falta de equipamentos de apoio pedagógico, diz a professora, cujo 
salário mensal está na faixa de R$ 1.700. "O professor em geral precisa ser melhor 
remunerado, mas no meu caso o salário não pesa tanto, porque estou começando. Os 
principais problemas, e isso não acontece só nas escolas da periferia, são mais práticos: o 
volume de trabalho é muito grande e sobra pouco tempo para chegar ao objetivo e 
acompanhar a evolução dos alunos. Também temos pouco acesso a novas tecnologias, não é 
sempre que podemos usar o data-show nas aulas e os computadores demoram a chegar e 
estão em poucas salas." 
 
Há ainda os desafios que vão além da sala de aula. "Procuramos cobrar maior participação da 
família, mas, principalmente na periferia, pais e alunos trabalham a semana inteira e mal 
conversam sobre o que está acontecendo na escola. Também precisamos vencer algumas 
burocracias que ficam fora do âmbito da escola. Por exemplo: organizar uma excursão pode 
levar meses", critica. 
 
Sol concilia o trabalho com a preparação para o mestrado em educação que pretende começar 
na Universidade de São Paulo (USP) nos próximos meses. Como a pesquisa vai abordar 
educação, sua própria condição é constantemente questionada, assim como o atual estado do 
ensino público no país. "A escola é uma estrutura tradicional que precisa se modificar com 
inovação e o professor precisa voltar a afirmar o seu valor como principal mediador do 
conhecimento em nossa sociedade."  
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