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BIOLOGIA

Cientistas espanhóis anuncia-
ram que uma terapia celular que
serviria como uma “vacina tera-
pêutica” contra o HIV desenvol-
vida no Hospital Clínic de Barce-
lona diminuiu significativamen-
te a carga viral no corpo na maio-
ria dos pacientes participantes
do estudo, mas o resultado ainda
é considerado “insuficiente”.
“Essa queda foi importante em
alguns deles, mas em nenhum ca-
so se conseguiu que o vírus fosse
indetectável”, afirmou o hospi-
tal. Mesmo assim, o resultado
foi melhor que o de iniciativas
anteriores. / AFP

Vacina baixa carga viral,
mas não o suficiente

AIDS
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Cientistas conseguiram conver-
ter células adultas da pele direta-
mente em células do coração
com batimento, sem a necessida-
de de passar antes pelo difícil
processo de geração de células-
tronco. O novo método pode aju-
dar a desenvolver tratamentos
para diversas doenças que envol-
vam perda ou danos em células
(como o mal de Parkinson e Al-
zheimer). O estudo do Instituto
de Pesquisa Scripps foi publica-
do na revista Nature Cell Biology.

Cientistas têm tentado desen-
volver maneiras de “reprogra-

mar” células adultas humanas
para um estado embrionário –
ou pluripotente –, no qual elas
possam se dividir e diferen-
ciar em qualquer tipo de
célula. Essa técnica
pretende usar células
do próprio paciente
para criar células ne-
cessárias do coração
ou do cérebro e conser-
tar tecidos danificados. O
novo método é interessante por-
que “pula” o estágio de conver-
são das células adultas em célu-
las-tronco.

Veja. Estudantes filmam
Terra da estratosfera
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Cientistas convertem célula da pele
diretamente em célula do coração

“Era muito sofrimento”, resume
a ex-professora Rita Rodrigues,
que após nove anos dando aulas
de artes nas redes estadual e mu-
nicipal de São Paulo decidiu no
ano passado mudar de carreira.
Ela abriu mão da estabilidade de
dois concursos públicos para se
tornar autônoma – aos 28 anos,
faz consultoria de harmoniza-
ção de ambientes com base na
técnica chinesa do Feng Shui.

“Foi triste largar. A gente se sente
bemquandodá uma boaaula,mas
nãotinha condições detrabalho.”

Rita entrou na rede estadual
quando ainda era estudante. “Ti-
nha 18 anos e estava na faculda-
de, mas como faltava professor
eles aceitavam”, conta. Ao se for-
mar, passou em dois concursos.
Durante seu período de magisté-
rio, atuou em todas as séries do
ensino fundamental e médio de
escolas de várias regiões da capi-
tal. Segundo ela, com condições
de trabalho sempre difíceis.

“Nunca tinha material, preci-
sava tirar do meu bolso para com-
prar algumas coisas e fazer um
bom trabalho. Depois ainda via
os políticos na TV dizendo que

tudo estava uma maravilha”, re-
clama. O baixo salário e desvalo-
rização da carreira por parte da
sociedade também pesaram em
sua decisão. “Participei de três
greves. Mas a gente passa maus
bocados e ainda é visto pela so-
ciedade como vagabundo.”

Rita diz que, com o tempo, co-
meçou a ficar desanimada e até
depressiva. “Era comum chegar
em casa e chorar, estava sempre
estressada. Quem trabalha de
verdade se desgasta, fica doen-
te.” Segundo ela, vários colegas
também estão desistindo do ma-
gistério. “Admiro quem conse-
gue se manter dando aulas pelo
amor à profissão. Para mim, são
mártires.”/ L.A.

AMAZÔNIA

Um cão treinado para farejar cân-
cer colorretal teve índice de acer-
to quase tão grande quando o de
colonoscopias, diz estudo que

sugere a criação de exames
menos invasivos para

diagnosticar a doença.
Segundo o estudo, na
revista médica Gut, o
labrador Marine (foto)

chegou a um índice de
acerto de 98% após chei-

rar amostras de fezes de pa-
cientes. Ele também conseguiu
diferenciar pelo cheiro tumores
benignos de malignos, o que a
colonoscopia não faz. / AP

Após 9 anos ‘de sofrimento’,
professora abandona magistério

CADERNO 2

Especialista em gestão educa-
cional, Ocimar Avalarse diz que
falta planejamento governa-
mental para melhorar carreira.

● Faltam docentes hoje no País?
Sim, sobretudo nas áreas de
ciências exatas, como Química
e Física.

● Por que cada vez menos gente
se forma na área?
Para os cursos de Pedagogia e
Normal, talvez porque tenha ha-
vido uma bolha quando a Lei de
Diretrizes e Bases foi aprovada
em 1996. Mas de forma geral é
uma carreira de baixa atrativida-
de. A docência tem empregabili-
dade alta, mas as condições são
ruins. Muitos cursos têm ociosi-
dade de vagas.

● Por isso se contrata mesmo
quem não tem diploma?
Os responsáveis não organiza-
ram a contratação. No Estado
mais rico do País quase metade
dos professores tem contratos
precários. Isso colabora para a
baixa atratividade; quem se for-
ma pode ganhar mais sendo
vendedor. E como não se resol-
ve o problema imediatamente,
um governo deixa para o outro.

● Como tonar o magistério uma
carreira desejável?
Defendo que toda formação de
professor seja pública – hoje a
maior parte é feita por faculda-
des particulares. Futuros pro-
fessores deveriam ganhar bolsa
para ter condições de ter uma
boa formação. Porque não preci-
so só de professores em bom
número, mas que estejam em
bom patamar de formação.

● Atrair jovens para a docência é
um problema só do Brasil?
Não, isso é mais ou menos geral
no mundo todo . Tanto assim
que os EUA são o berço de
ações como avaliação para dar
bônus e do discurso sobre
“atrair os melhores”. Com a de-
mocratização do ensino, a car-
reira perdeu o prestígio. E os jo-
vens têm hoje muitas outras op-
ções. / L.A .

Cão consegue farejar
câncer colorretal
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Deter observa desmate
de 135 km² em 2 meses

SAÚDE

ENTREVISTA

Em novembro e dezembro de
2010 foram verificados 135 km²
de desmatamentos pelo Deter,
sistema de alerta baseado em sa-
télites do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe) que
verifica a ocorrência de corte ra-
so ou degradação progressiva na
Amazônia Legal. Em função da
cobertura de nuvens variável e
da resolução dos satélites, os da-
dos não representam uma avalia-
ção fiel do desmatamento men-
sal da floresta amazônica – por
isso, o Inpe não recomenda a
comparação entre dados de dife-
rentes meses e anos.

O jornalista e quadrinista maltês
Joe Sacco foi confirmado para a
Festa Literária Internacional de
Paraty, que acontece de 6 a 10 de
julho. Sacco é o autor do premia-
do Notas Sobre Gaza (Quadri-
nhosna Cia), queinvestigaconfli-
tos ocorridos décadas atrás na
Faixa de Gaza, no Oriente Médio.

Luciana Alvarez

O número de formandos nos
cursos que preparam docen-
tes para os primeiros anos da
educação básica – como Peda-
gogia e Normal Superior – caiu
pela metade em quatro anos,
segundo os últimos dados do
Censo do Ensino Superior, rea-
lizado anualmente pelo MEC.
De 2005 a 2009, os alunos que
concluíram essas graduações
foram de 103 mil para 52 mil, o
que comprova o desinteresse
dos jovens pela carreira.

Houve queda também nos gra-
duandos em cursos de licenciatu-
ras, que preparam professores
para atuar no ensino médio e últi-
mos anos do fundamental – em
2005 foram 77 mil, contra 64 mil
em 2009. No mesmo período, o
total de concluintes do ensino
superior no País cresceu de 717
mil para 826 mil.

Ao mesmo tempo em que o
Brasil forma menos professores,
o número dos que estão em sala
de aula sem diploma vem cres-
cendo. Em 2009, docentes sem
curso superior somavam 636 mil
nos ensinos infantil, fundamen-
tal e médio – cerca de 32% do
total. Em 2007, eram 594 mil.

Para o presidente da União Na-
cional dos Dirigentes Munici-
pais de Educação (Undime), Car-
los Eduardo Sanches, a queda na
quantidade de formandos é
“preocupante”. “Os municípios
se preparam para ampliar o nú-
mero de matrículas para crian-
ças de 4 e 5 anos, que se tornarão
obrigatórias em 2016. Isso proje-
ta um cenário de falta de docen-
tes”, afirmou.

Especialistas em ensino aler-
tam que o Brasil já enfrenta um
déficit de professores nas redes
públicas. “Muitos desses forman-
dospreferemseguirnaáreaacadê-
mica, ir para colégios particulares
ouatuarem outrasáreas,onde ga-
nham mais. Eles não vão para as
escolas públicas”, diz Mozart Ra-
mos Neves, membro do movi-
mento Todos Pela Educação.

Para reverter o quadro e trazer
mais jovens para o magistério,
Neves aponta três medidas. “Pre-
cisamos de um salário inicial
atraente para o jovem, ter uma
carreira promissora e dar boas
condições de formação e de tra-

balho”, recomenda. “Enquanto
não houver um pacto nacional
pela valorização do professor,
não resolveremos o problema.”

A coordenadora do curso de
Pedagogia da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp),
Márcia Malavasi, diz que a desva-
lorização do magistério tem fei-
to muitos docentes abandona-
rem a carreira e muitos jovens
desistirem antes mesmo de en-
trar na faculdade. “Ao procurar
informações sobre a profissão e
conversar com quem atua na
área, os jovens não têm ouvido
boas recomendações e se desmo-
tivam”, afirma.

Márcia também diz que os alu-
nos, de forma geral, acabam pre-
judicados pelo fenômeno. “O
professor que está em sala deixa
claro que não gostaria de estar lá
– e mesmo assim o aluno precisa
se submeter. Isso cria um am-
biente desfavorável ao aprendi-
zado”, explica.

A coordenadora lembra, po-
rém, que existem exceções. “Pro-

fessores em algumas escolas par-
ticulares têm bons salários e se
sentem valorizados.”

Plano B. Quem entra no curso
de Pedagogia, além do amor pela
sala de aula, costuma ter tam-
bém um plano alternativo de car-
reira. É o caso de Regiane Ferrei-
ra, de 22 anos, que cursa o último
ano de Pedagogia da Universida-
de Estadual Paulista (Unesp).
“Assim que me formar, vou ten-
tar um mestrado. Quero seguir a
carreira acadêmica”, conta.
“Vou tentar conciliar a pós-gra-
duação com dar aulas na rede
municipal de Marília, mas, se
não der, posso pedir uma bolsa.”

Músico profissional, Weling-
ton das Neves Moreira, de 53
anos, terminou há um semestre
o curso de Pedagogia e diz estar
animado para tentar um concur-
so e dar aulas na rede pública de
São Paulo. “Sei que não é uma
carreira fácil, mas tive boas expe-
riências nos estágios. Se não der
certo, continuo tocando.”

Ocimar Munhoz Avalarse

Número de formandos em cursos que
preparam docentes cai 50% em 4 anos

R$ 1.183
Valor do piso nacional em 2011
para professores com
40 horas/ aula semanais.
A lei do piso foi aprovada no
Congresso em 2008,
mas no ano passado um
levantamento do ‘Estado’
mostrou que seis Estados não
respeitavam o valor.

Energia ruim. A professora Rita Rodrigues, que hoje trabalha como consultora de Feng Shui: ‘Estava sempre estressada’, diz

Quadrinista Joe Sacco é
confirmado para a Flip

‘Apesar da alta empregabilidade,
docência tem condições ruins’

● Professores em baixa

estadão.com.br

Cansada do salário baixo
e das condições ruins de
trabalho, Rita abre mão
de 2 empregos públicos e
decide virar autônoma

PROFESSOR DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Educação. Queda entre 2005 e 2009 atinge os que concluíram cursos de Pedagogia e Normal Superior, que formam professores dos
primeiros anos da educação básica; para especialistas, desvalorização e baixos salários geram desinteresse pela carreira entre os jovens
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