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MATRÍCULAS: De 2005 a 2009, houve
queda de 11% no número total de matrículas
em cursos de licenciatura na rede privada, e
de 4,5% na rede pública (juntando as duas
redes, a queda foi de 8,1%)

INGRESSANTES: O número de alunos
ingressando em cursos de licenciatura caiu
23,7% na rede privada de 2005 a 2009, e
11,4% na rede pública nesse período
(juntados as duas redes, a queda foi de
19,3%)

CONCLUINTES: De 2005 a 2008, caiu
12,38% o número de concluintes de cursos
superiores de ''formação de professores de
matérias específicas'' (item do censo escolar
que inclui licenciaturas em português,
matemática, química, física etc.)

SEM DAR AULA: Nos últimos 15 anos, as
universidades formaram 110 mil professores
de matemática, mas só 43 mil estão no

magistério. Já dos 13 mil que se formaram
em Física no período, só 6.106 estão em
sala de aula

PROCURA-SE: Faltam 246 mil professores
da 5ª série do fundamental ao 3º ano do
ensino médio

SOBRECARGA: Há 72.241 professores de
ensino médio que dão aula para 10 ou mais
turmas no país. Na educação básica
(fundamental + médio), há 753.888
professores que lecionam para 5 ou mais
turmas

PEDIU PARA SAIR: Cerca de 70% dos
alunos de licenciatura, em média, desistem
do curso antes de completá-lo

O FUTURO MESTRE: 68% dos alunos de
licenciatura vêm de escola pública; 49%
deles vêm de famílias com renda mensal
abaixo de 5 salários mínimos

A realidade da profissão em números
Editoria de Arte

Fonte: MEC, Semesp e Fundação Carlos Chagas
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Em crise, magistério atrai cada vez menos
Censo escolar mostra que caiu 12,4% o número de estudantes que concluem cursos de licenciatura; procura é baixa

Alessandra Duarte
e Carolina Benevides

● Com a professora de história
doente, e sem que a escola con-
seguisse substituto, o jeito foi os
alunos fazerem as vezes de pro-
fessor: em julho de 2009, três alu-
nos do 3o- ano do ensino médio
da Escola Estadual Ernesto Faria,
na Mangueira, Zona Norte do
Rio, deram aula para os 1o- e 2o-

anos. A falta de professores que
atinge os ensinos fundamental e
médio é um problema que come-
ça nos bancos das universida-
des, onde alunos não querem
mais se formar como professor.
Levantamento dos últimos cen-
sos escolares do Inep, do Minis-
tério da Educação, mostra que,
de 2005 a 2008, caiu 12,4% o nú-
mero de concluintes de cursos
superiores de “formação de pro-
fessores de matérias específicas”
— item, no censo, que abriga li-
cenciaturas como as de portu-
guês, matemática, química e físi-
ca. Se eram 77.749 em 2005, fo-
ram para 68.128 em 2008 — ano
que viu 817 alunos concluírem
cursos de “formação de profes-
sores em português”, enquanto
o Direito formou 85 mil, e cursos
de administração, 103 mil.

O dado vai ao encontro de nú-
meros da Fundação Carlos Cha-
gas que dão conta de que, em
média, 70% dos alunos que en-
tram em cursos de licenciatura
desistem antes de completá-lo.

Diminuiu ainda o número dos
que entram nas faculdades para
cursá-los: de 2005 a 2009, o nú-
mero de alunos ingressando nes-
ses cursos caiu 23,7% na rede
privada e 11,4% na rede pública,
segundo o Sindicato das Entida-
des Mantenedoras de Estabeleci-
mentos de Ensino Superior no
Estado de São Paulo (Semesp).
Nesse período, o número de ma-
trículas em licenciaturas nas re-
des pública e privada caiu 8,1%.

— Já seria preocupante se es-
se número não tivesse crescido,
mas ainda caiu. E isso porque te-
mos déficit de professores, não
excesso — diz Rodrigo Capelato,
diretor-executivo do Semesp.

O déficit de professores, da 5a-

série do fundamental ao 3o- ano
do ensino médio, é de 246 mil no
país. O quadro é pior em física,
química, matemática e biologia.

Para os professores que per-
manecem na carreira, fica a so-
brecarga. Segundo dados do
Inep, 753,8 mil professores na
educação básica (redes pública
e privada) davam aula para cin-
co ou mais turmas em 2009. No
ensino médio, 72.241 lecionam
para dez ou mais turmas.

Uma professora
para 12 turmas
● Professora de história, Wânia
Balassiano, de 45 anos e há 25 na
rede estadual, tem 12 turmas na
Escola Estadual Ernesto Faria,
outras cinco numa escola parti-
cular e ainda dá aulas em casa:

— Fico sobrecarregada, já
adoeci e sei que a qualidade da
aula seria melhor com menos
turmas. A carreira não é valori-
zada, o estado não incentiva que
se faça mestrado, os salários são
baixos. Amo o que faço, mas a
sensação é que hoje as pessoas
escolhem o magistério por não
terem coisa melhor para fazer.

Ou porque não conseguem
achar algo melhor. Estudo da
Fundação Carlos Chagas mostra
que 68% dos que cursam licen-
ciatura vêm de escola pública.

— A maioria não conseguiu
passar para outra carreira. E os
melhores não vão dar aula, mas
fazer mestrado — diz Mozart Ra-
mos, do Todos pela Educação.

— Minha turma começou
com 20 alunos. Hoje somos cin-
co — conta Rodrigo Barreto, no
3o- período de uma das licencia-
turas de letras da Uerj, no Rio.

Em outro setor da universida-
de, o de física, João Pedro Brasil,
de 20 anos, faz licenciatura, mas
também bacharelado, como ou-
tros cinco colegas. Fazendo ape-
nas licenciatura, só conhecem
na turma Sofia de Castro, de 19:

— Já fui monitora de colégio e
vi que dar aula era o que queria
— diz ela. Perguntada sobre
quanto imagina ganhar, respon-
de: — É melhor não pensar.

Entrave maior para a valoriza-

Custodio Coimbra

JOÃO PEDRO (centro) com outros alunos de licenciatura em física na Uerj: só Sofia (à frente, à dir.) não cursa bacharelado ao mesmo tempo. Na letras, uma turma começou com 20 e agora tem 5

‘A sala de aula tirou um
pouco do meu sonho’
Baixos salários e ter que dar aula para muitas
turmas desestimulam estudantes e professores

Odilon Rios, Isabela Martin e
Leila Suwwan

● ALAGOAS, CEARÁ e SÃO PAULO.
Engenheiro civil e administra-
dor de empresas. Essas são as
profissões que os estudantes Fe-
lipe Magno Estevão Palmeira e
Mardson Ribeiro, do 3 o- ano do
ensino médio da Escola Esta-
dual Lyceu Alagoano, em Ala-
goas, escolheram seguir. Mard-
son gosta de matemática. E por
que não quer ser professor?

— Não sei ensinar. E não dá
dinheiro — diz o estudante.

Uma das melhores alunas do
Lyceu, Júlia Caroline dos Santos,
de 16 anos, decidiu cedo que vai
estudar química. No entanto,
nem pensa em ser professora:

— Vejo como os professores
se esforçam muito e vivem um
cotidiano es -
tressante. Que-
ro trabalhar em
laboratórios.

Fundado há
161 anos, o Ly-
ceu tem hoje
metade do qua-
dro de professo-
res formada por
monitores. Os
que ainda traba-
lham na escola
estão sobrecar-
regados. João
Araújo, que en-
sina matemática
há 33 anos, tem
oito turmas:

— Gosto de
ser professor.
Mas meus dois
filhos se forma-
ram em odonto-
logia e fisiotera-
pia. Sinceramen-
te, se eles dis-
sessem que queriam ser profes-
sores, eu ficaria preocupado.

Em Maceió, curso de
matemática fechou este ano

A diretora da escola, Maria
do Socorro Leite, também gos-
ta de ser professora, mas, se
pudesse, trocaria de profissão:

— Se tivesse tempo, faria o
curso de arquitetura — conta.

A profissão anda tão em baixa
que o Centro de Estudos Supe-
riores de Maceió (Cesmac) — o
maior da rede privada — fechou
este ano o curso de licenciatura
em matemática porque não ha-
via alunos suficientes.

Aos 25 anos, a cearense Maria
Jocilândia Vasconcelos sempre
quis ser professora de física.

— A realidade da sala de aula

tirou um pouco do meu sonho —
conta Jocilândia, que, depois de
passar num concurso em 2009,
começou há um mês a ensinar
oito turmas de uma escola de en-
sinos fundamental e médio.

Como a carência de professo-
res de física, química, matemáti-
ca e biologia nas escolas de en-
sinos fundamental e médio no
Ceará é grave, Jocilândia assu-
miu uma turma que não tinha ti-
do um dia sequer de aula de fí-
sica desde o início do ano. No
entanto, a raiz da escassez está
na baixa procura pelos cursos de
licenciatura e na evasão. Segun-
do a Pró-Reitoria de Graduação
da Universidade Estadual do
Ceará, no 2o- semestre deste ano,
13% dos alunos da licenciatura
em física do campus de Fortale-
za não renovaram a matrícula.

Em matemática,
foram 8%. Já em
pedagogia, 4%.

Em São Paulo,
Rodrigo de Oli-
v e i r a , d e 3 1
anos, sorri ao
confessar que é
um “caso raro”
de aluno de li-
cenciatura em
matemática na
USP que quer, de
fato, lecionar na
rede pública. Na
outra ponta, o
veterano profes-
sor Luiz Henri-
que da Costa se
diz absoluta -
mente desiludi-
do com 13 anos
de dupla jorna-
da nas redes es-
tadual e munici-
pal. Ele tem 12
turmas e recebe

R$ 4 mil por mês:
— Se conseguisse qualquer

outro trabalho que garantisse
essa renda, largaria a sala de au-
la sem pestanejar.

Para Rodrigo, que diz que
“querer ser professor hoje só se
explica pela paixão da pessoa”,
dar aula só vai ser possível por-
que ele já tem outra profissão:

— Sou profissional autôno-
mo de telecomunicações. É
disso que vou viver.

Diretor do Instituto de Mate-
mática e Estatística da USP, Flá-
vio Ulhoa Coelho explica que a
crise nas licenciaturas já foi
constatada e que a universidade
reformulou o curso:

— Mas o desprestígio não es-
tá aqui. Está na sociedade, que
desvaloriza o professor. ■

CORPO A CORPO

BERNARDETE GATTI

‘Hoje, professor só cresce se sair de sala de aula’
● Superintendente de Educação e Pesquisa da
Fundação Carlos Chagas, Bernardete Gatti co-
ordenou estudo que mostrou que boa parte dos
alunos que seguem o magistério teve os piores
desempenhos escolares. Ela diz ainda que o nú-
mero de alunos de licenciaturas não cresceu no
mesmo ritmo que o de vagas na área.

O GLOBO: Qual o perfil de quem entra na car-
reira de magistério no país?
BERNARDETE GATTI: O aluno de licenciatura
geralmente é o primeiro integrante da família a
chegar à faculdade. A maioria, 68%, estudou em
escolas públicas, com péssimo desempenho no
Enem. Por um estudo de 2009, concluímos que
49% dos alunos de licenciatura vêm de famílias
com renda mensal abaixo de cinco salários mí-
nimos; e 50% têm pais que estudaram só até a
4a- série do fundamental. Isso mostra que quem
se torna professor na educação básica é, em
boa parte, quem teve background cultural e es-
colar baixo. Além disso, hoje em torno de 60%
dos cursos de licenciatura são privados, o que
também reflete o fato de que quem ingressa ne-
les é porque não conseguiu entrar em faculdade
pública, onde o acesso é mais difícil.

● Em outra pesquisa, vocês analisaram o per-
fil dos cursos de licenciatura. Eles tentam com-
pensar esse baixo desempenho escolar de
quem ingressa nessas faculdades?

BERNARDETE: Nossa, mas eles nem pensam
nisso. Não conseguem compensar, não. O cur-
rículo é muito comprometido. Não aprofunda
as disciplinas e em muitos casos não leva a
uma profissionalização adequada.

● O MEC diz que houve aumento de matrícu-
las nas licenciaturas de cursos presenciais e à
distância, e que o Reuni também levou a um
aumento de oferta de vagas na área.
BERNARDETE: O número de vagas federais
que aumentou com o Reuni não é suficiente pa-
ra atender ao déficit que temos. Além disso,
mesmo que o número de cursos e vagas tenha
crescido, o número de alunos não cresceu na
mesma proporção, e por vezes diminuiu (por
exemplo, em 2006, os cursos de Pedagogia
cresceram 17% em faculdades integradas, mas
o número de alunos neles caiu 24%).

● Além de aumento de salário, a solução
passa por quais ações?
BERNARDETE: Não é só aumentar salário.
Precisa haver um plano de carreira melhor de-
finido, e hoje cerca de 80% dos estados não o
têm. É preciso um plano de carreira que au-
mente o salário não só por tempo de serviço
ou por mudança de função; que aumente o sa-
lário de quem continua dando aula e tenha fei-
to cursos, por exemplo. Hoje, o professor só
cresce se sair de sala de aula.

ção da carreira, o salário tem pi-
so nacional que não chega a R$
1.100 para 40 horas semanais.
Mas o valor não está sendo apli-
cado por muitos governos pois a
lei que criou o piso está sob aná-
lise do Supremo Tribunal Fede-
ral, após estados entrarem com
pedido de revisão do texto.

— Não adianta falar em salário
ideal quando a gente não conse-
gue implementar nem o mínimo
— observa Paulo Corbucci, pes-
quisador de educação do Ipea.

Somando cursos presenciais e
à distância, o MEC afirma que o

número de matrículas em licen-
ciatura e pedagogia cresceu 78%
de 2000 a 2008. A secretária de
Educação Básica do MEC, Maria
do Pilar Lacerda, admite, porém,
que “houve desinteresse muito
grande pela carreira”. Mas cita
ações da pasta para valorizá-la:

— A criação de um piso nacio-
nal, com tempo mínimo obriga-
tório para o professor se dedicar
a reciclagem. Além disso, o (pro-
grama federal) Reuni vinculou
verba às universidades federais
a um aumento, nelas, da oferta
de vagas em licenciatura. E o alu-

no que faz magistério usando o
Fies (financiamento estudantil)
tem desconto da sua dívida se
der aula na rede pública.

Pilar diz ainda que o MEC pre-
vê 300 mil vagas para a Platafor-
ma Freire, um programa para
professores que já estavam dan-
do aula mas não tinham forma-
ção adequada. Até agora, há cem
mil — um terço — inscritos. ■

O GLOBO NA INTERNET

a A que você atribui a falta de
professores no mercado?
oglobo.com.br/pais

“Se conseguisse
qualquer outro
trabalho, largaria
sem pestanejar
Luiz Henrique da Costa,
professor

Professores vivem
um cotidiano
estressante. Quero
trabalhar em
laboratórios
Júlia Caroline, estudante

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 nov. 2010, Primeiro Caderno, p. 19.




