


"Apesar de aparentemente estável, 
o currículo escolar é muito dinâmico 
e completamente relacionado com 
o contexto social", analisa Geovana 
Lunardi, professora do programa 
de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade do Estado de Santa Ca
tarina (Udesc). Por isso, explica ela, as 
disciplinas entram e saem do currículo 
a fim de atender às demandas da so
ciedade e a mudanças de perspectiva 
dentro das próprias disciplinas. 

Esse processo é visível no caso 
das línguas estrangeiras. "A oferta 
de línguas nas escolas normalmente 
está relacionada à demanda das rela
ções econômicas e políticas entre os 
países. Este é o caso do espanhol, que 
se tornou importante no cenário da 
globalização", analisa Fernanda Cas-
telano, professora de espanhol do De
partamento de Letras da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar). 

As relações culturais também con
tam, continua a especialista. "O francês 
foi oferecido nas escolas brasileiras por 
causa da tradição literária e cultural da 
França no Brasil e no mundo." Com a 
queda da influência francesa, a língua 
perdeu espaço - assim como ocorreu 
com o italiano e o alemão, obrigatórios 
no início do século 20. 

Para o professor de espanhol, o 
cenário é promissor, na opinião de 
Fernanda. "Em muitos lugares há 
falta de professores e por causa da 
necessidade da oferta da disciplina, 
estão sendo realizados concursos." As 
estimativas do Ministério da Educação 
(MEC) de 2005, quando a lei que criou 
a disciplina foi aprovada, indicavam 
que seria necessário formar 20 mil l i 
cenciados em espanhol para dar conta 
da demanda. A Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná é um exemplo: 
contratou 481 professores de espanhol. 

A rede estadual paranaense também 
contratou 348 docentes para lecionar 
filosofia e 241 para sociologia. "Existe 

um campo aberto para professores de 
áreas que antes não faziam parte do 
currículo", afirma a supervisora da 
Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná, Alayde Digiovanni. 

Mas, reitera ela, as possibilidades 
para os profissionais da educação não 
se devem apenas às mudanças na legis
lação, que acarretam a inclusão de disci
plinas na grade curricular. Estão vincu
ladas também às novas funções sociais 
e concepções da escola, que priorizam a 
diversidade e a aprendizagem. Por isso, 
diz a supervisora Alayde, a inclusão de 
disciplinas como filosofia e sociologia 
se deve a um projeto de escola da rede 
pública do Paraná e não, simplesmente, 
uma obrigação legal. 

De olho no aluno 
São vários os elementos que po

dem ser mencionados quando está em 
questão a nova concepção de escola 
- em construção, vale ressaltar. Um 
deles é a mudança de foco do ensino 
para a aprendizagem. 

"Vivemos um tempo de transfor
mação de referências curriculares no 
qual não cabe ao aluno se adaptar à es
cola; a escola é que deve se reconstruir 

para atender a toda a sua comunidade", 
diz Sueli Dib, pedagoga e consultora 
da Secretaria de Estado da Educação 
do Espírito Santo na área de novas 
tecnologias aplicadas à docência. 

Os desdobramentos dessas transfor
mações são muitos para o professor e 
demais profissionais da educação. De 
um lado, pontua Neide Noffs, diretora 
da Faculdade de Educação da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), o docente precisa rever suas 
estratégias em sala de aula, deixando 
de se preocupar com as situações e 
materiais que utiliza para promover 
o ensino, direcionando o olhar para a 
maneira como o aluno aprende, a fim 
de potencializar a aprendizagem. 

De outro, a tendência à integração 
curricular exige uma mudança da 
postura do docente e do profissional 
da educação, na visão de Geovana 
Lunardi. "O especialista parece estar 
se tornando obsoleto dentro da escola. 
A docência exige um professor capaz 
de trabalhar em grupo, com um conhe
cimento amplo e pronto para compor 
equipes de trabalho". Desse modo, os 
profissionais com papel disciplinador 
- como inspetores - deixaram de exis-



tir, e funções, como a de coordenador 
pedagógico, estão em ascensão. 

É ele que gerencia, coordena e 
supervisiona o processo de ensino e 
aprendizagem numa instituição es
colar. "Ele acaba somando os papéis 
de diferentes especialistas da área da 
educação", complementa a professora. 
Por isso, na percepção de Geovana, a 
tarefa do coordenador pedagógico é a 
que mais se destaca no contexto da es
cola atualmente, na medida em que ele 
atua como um articulador do processo 
de ensino e aprendizagem. 

A perspectiva da inclusão 
Para além do foco na aprendizagem, 

o paradigma da inclusão está mexendo 
com os papéis e espaços dos profissio
nais no ambiente escolar. Afinal, a partir 
do momento em que a escola se torna 
um território que acolhe a diversidade, 
incluindo alunos de distintas origens so
ciais, econômicas e culturais, além dos 
alunos com necessidades educacionais 
especiais, passa a ser necessária uma 
equipe capaz de lidar e articular as dife
renças em prol da aprendizagem. 

Tradicionalmente, o ofício do profes
sor é solitário, cabendo a ele centralizar 

e coordenar o ensino e aprendizagem. 
Hoje, diante de tantas demandas distin
tas, um único profissional não é capaz 
de dar conta de todas elas - sejam as 
individuais, ligadas às necessidades dos 
alunos, sejam as sociais, relacionadas 
ao papel que se espera que a escola de
sempenhe enquanto instituição. 

Para Flávia Medeiros Sarti, pro
fessora do departamento de Educação 
da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), campus de Rio Claro, a escola 
enfrenta hoje um duplo movimento, 
pautado, de um lado, pela ampliação das 
expectativas sociais a seu respeito, mul
tiplicando suas atribuições: "Espera-se 
que a escola prepare os alunos para a 
preservação dos recursos naturais, para 
que saibam lidar com as diferenças, para 
uma vida saudável, livre das drogas, das 
doenças sexualmente transmissíveis, da 
obesidade etc". 

De outro, a professora da Unesp 
acredita que essa "inflação" de ex
pectativas é acompanhada por um 
"esvaziamento de sentidos relativos 
à escolarização". "Não sabemos mais 
que papel a escola pode e deve de
sempenhar na vida dos sujeitos e da 
coletividade. Essa situação gera uma 
pressão muito grande sobre a escola e 
seus profissionais." 

É justamente nesse contexto pa
radoxal de ampliação e indefinição a 
respeito do papel da escola que profis
sionais de áreas afins à educação têm 
se inserido nas equipes das escolas 
- especialmente os psicopedagogos 
e fonoaudiólogos - abrindo possibili
dades e desafios para os professores, 
conclui Flávia, da Unesp. 

Equipes multidisciplinares 
Profissionais como o psico-

pedagogo e o fonoaudiólogo ga
nham espaço na perspectiva de 
uma escola que tem como objetivo 
central promover a aprendizagem. 

"Por ter uma formação multidis

ciplinar, o psicopedagogo pode favo
recer uma visão mais ampla sobre o 
processo de aprendizagem. Ele não é 
um profissional que lida apenas com 
a deficiência", explica Quézia Bom-
bonatto, presidente da Associação 
Brasileira de Psicopedagogia. 

Desse modo, ele pode apoiar o 
trabalho do professor, colaborando 
no desenvolvimento de estratégias 
para potencializar a aprendizagem de 
alunos em defasagem idade-série ou 
daqueles que têm uma deficiência. 
O psicopedagogo também ajuda na 
organização dos grupos e demandas, 
bem como na adaptação de alunos 
oriundos de culturas ou contextos 
muito diferentes, como é o caso de 
alunos dekasseguis. 

"Quanto mais a escola inclui, mais 
amplo tem de ser o olhar", analisa a 
coordenadora da especialização em 
psicopedagogia do Instituto Sedes 
Sapientiae, em São Paulo, Georgia 
Vassimon. E a necessidade de ampliar 
o olhar está gerando mais demanda 
por parte das escolas e procura por 
formação. No curso do Sedes, estima 
Georgia, cerca de metade da turma 
de 25 alunos é de pedagogos e outros 
profissionais da educação. Na Univer
sidade Federal da Paraíba (UFPB), que 
oferece graduação em psicopedagogia 
desde 2009, a concorrência chega a 40 
candidatos por vaga. 

Em paralelo, secretarias munici
pais e estaduais de educação começam 
a abrir vagas para psicopedagogos nos 
concursos públicos. É o caso das pre
feituras de Ourinhos (SP) e Itaberaí 
(GO) e da Secretaria de Educação de 
Rondônia, que abriu 111 vagas para 
esses profissionais no ano de 2010. 

Assim como o psicopedagogo, a 
presença do fonoaudiólogo tende a 
crescer na escola, especialmente com 
o reconhecimento de uma nova espe
cialidade na área, a fonoaudiologia 
escolar. Para Jaime Zorzi, membro do 



Conselho Federal de Fonoaudiologia 
(CFFa), o profissional pode colaborar 
no diagnóstico, traçando um perfil das 
dificuldades dos alunos. "O fonoau-
diólogo ajuda a caracterizar, auxilia no 
planejamento em parceria com a equi
pe da escola. Mas quem faz o trabalho 
na sala de aula é o professor." 

Na opinião dele, os modelos de en
sino atuais não são suficientes para dar 
conta de todos os desafios, o que faz 
com que, cada vez mais, mais crian
ças aprendam menos. "A tendência 
da escola sempre foi atribuir a culpa 
à família, mas agora já existe mais 
consciência de que os problemas de 
aprendizagem fazem parte do processo 
educacional", diz Zorzi. 

Para Flávia Sarti, da Unesp, o 
aumento da expectativa em rela
ção à escola implica pensar novas 
configurações da equipe escolar e 
delimitar o espaço de cada um. "Isso 
pode significar uma possibilidade 
importante de desenvolvimento e 
de afirmação profissional para os 
professores da Educação Básica, 

desde que eles e a sociedade tenham 
clareza quanto às especificidades do 
papel da escola." 

Além disso, é fundamental que 
os diferentes profissionais estejam 
afinados com o projeto da escola, o 
que nem sempre ocorre. Sem isso, 
continua Flávia, o trabalho deles corre 
o risco de se transformar em "ajuda ou 
filantropia improvisada". 

Mais qualficação e mobilidade 
A educação infantil e o ensino 

técnico são duas frentes que também 
estão abrindo oportunidades na área 
da educação. 

No caso da primeira, a necessidade 
de expansão do atendimento (tanto na 
faixa de 0 a 3 anos quanto na de 4-5 
anos), somada a uma atenção maior 
com relação ao desenvolvimento 
infantil gera uma forte demanda por 
profissionais, opina Vera Melis, que 
atua na Organização Mundial pela 
Educação Pré-Escolar (Omep). 

"Há pouco mais de dez anos, hou
ve um concurso público para contratar 

pessoas para trabalhar em creches, que 
exigia apenas que as candidatas fos
sem mães. Hoje em dia, não há mais 
espaço para isso. Existe consciência de 
que a educação infantil é muito mais 
do que cuidar", afirma Vera. 

Assim, a tendência é que se exija 
uma formação mais densa e conheci
mento sobre desenvolvimento infan
til de todos os tipos de profissionais 
que atuam em creches, pré-escolas 
ou em instituições de educação não 
formal - do auxiliar ao "brinquedis-
ta" e recreacionista. 

O ensino técnico, por sua vez, está 
em expansão em todo o país, abrin
do possibilidades não apenas para 
professores com licenciatura, mas 
também para bacharéis e tecnólogos. 
Desde 2006, o Centro Paula Souza, 
de São Paulo, ampliou 2,5 vezes sua 
capacidade de atendimento, atingin
do, no primeiro semestre de 2011, 
65.959 vagas. 

Para fazer frente à expansão, o 
número de professores passou de 9 
mil para 12 mil, no período de dois 
anos - muitos dos quais não têm 
licenciatura. "O ensino técnico está 
sendo mais valorizado, ampliando as 
possibilidades de formação e atraindo 
mais alunos", diz Almério Melquíades 
de Araújo, responsável pela Coorde-
nadoria de Ensino Técnico do Centro 
Paula Souza. 

A mobilidade dos profissionais 
está ocorrendo em algumas partes do 
Brasil, em função do crescimento do 
ensino técnico. Nos concursos rea
lizados recentemente pelo Instituto 
Federal Fluminense, em Cabo Frio, fo
ram contratados professores de várias 
regiões do país, conta o coordenador 
de Extensão da escola, Carlos Eduardo 
Robalo. "Hoje temos professores do 
Rio Grande do Norte, da Bahia e de 
Minas Gerais, algo inconcebível há 30 
anos, quando comecei a lecionar." 
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O campo de trabalho do pe
dagogo não se limita mais 
às escolas. "Antes, a peda

gogia era restrita às séries iniciais e a 
determinadas funções na escola. Hoje 
pode ser uma aliada em outras áreas, 
nas quais os pedagogos se inserem 

em equipes multidisciplinares", diz a 
pedagoga e consultora Sueli Dib. 

As possibilidades são as mais 
variadas: organizações sociais, 
brinquedotecas, clubes, hotéis, de
senvolvimento de materiais e meto
dologias para a educação a distância 
e, até, empresas e hospitais. Essas 
oportunidades, analisa Sueli, sur
gem em virtude do eixo da formação 
do pedagogo: a aprendizagem, cada 
vez mais valorizada na sociedade do 
conhecimento. 

"A pedagogia habilita para a didá
tica e metodologia de ensino, que são 
essenciais para quaisquer outras áreas 
do conhecimento", diz a consultora. 
Uma área que está conquistando es
paço com a rápida difusão das novas 
tecnologias da informação é o design 
instrucional - planejamento de mate
riais para a educação, especialmente 
educação a distância. 

Desse modo, o pedagogo cria 
ciclos de atividades e um plano geral 
de curso, além de definir quais são as 
técnicas mais adequadas ao propósi
to do curso e as melhores ferramen
tas de avaliação. Essa especialidade 
está bastante ligada à educação a 
distância, mas não se limita a ela. "O 
profissional pode aplicar esses mé
todos em treinamentos presenciais 
e em cursos acadêmicos também", 
explica Sueli. 

Os pedagogos também estão sen
do requisitados a atuar nos setores 
de recursos humanos de empresas. 
Nesse ambiente, atuam com o ob
jetivo de aprimorar os processos da 
empresa por meio da valorização do 
conhecimento e da aprendizagem. Ou 
seja, trabalham para a instalação de 
uma cultura de formação continuada 
e de constante busca de informações 
e conhecimento com a finalidade de 

melhorar a qualidade do atendimento 
dos clientes e o relacionamento com 
os funcionários. 

"O conhecimento que o pedago
go adquire sobre aspectos sociais e 
psicológicos do ser humano durante 
o curso se tornou importante no 
contexto mais amplo do mercado 
de trabalho, ampliando suas possi
bilidades de inserção profissional", 
diz a vice-presidente da Associação 
Universitária de Pedagogia do Brasil, 
Wania Madeira. 

Desse modo, além de empresas, 
o pedagogo também encontra espaço 
de trabalho em equipes multidiscipli
nares, agregando suas competências 
às de profissionais das mais diversas 
áreas: engenheiros, arquitetos, mé
dicos, web designers, publicitários, 
entre tantas outras. 

Nesse contexto em que uma visão 
mais interdisciplinar do conhecimen
to está ganhando espaço, a pedagoga 
Vera Melis, da Organização Mundial 
pela Educação Pré-Escolar (Omep), 
conta que tem sido convidada por 
médicos pediatras para falar sobre 
desenvolvimento infantil e sobre 
cuidados com bebês e crianças. "É 
um movimento interessante e im
portante acontecendo que pode ser 
muito positivo no sentido de melhor 
colaborar para o desenvolvimento 
das crianças", diz Vera. 

Outra área que tem se destacado 
é a pedagogia hospitalar, voltada 
para crianças ou jovens que ficam 
internados por longos períodos e, por 
isso, ficam impedidos de frequentar a 
escola. Nesse contexto, o profissional 
não só realiza atividades didáticas 
com o paciente, mas também dá apoio 
psicoafetivo a ele e à família a fim 
de facilitar a adaptação ao espaço 
hospitalar. (Marta Avancini) 



Mais do que o mercado 
propriamente dito, o novo 
formato da graduação em 

pedagogia, estabelecido pelas Diretrizes 
Curriculares de 2006, pode acarretar a 
abertura de novos campos profissionais 
no médio e longo prazos. Isto porque, 
explica a diretora da Faculdade de Edu
cação da PUC-SP, Neide Noffs, o novo 
formato do curso implica uma profunda 
revisão da formação nessa área. 

Segundo ela, no passado o curso 
de pedagogia formava os técnicos das 
escolas - diretores, administradores, 
orientadores, supervisores. Com o novo 
formato, o enfoque passou a ser a for
mação dos profissionais que atuam na 
educação infantil e dos anos iniciais do 
ensino fundamental, dando um caráter 
mais generalista à formação. 

Desse modo, a tendência é que a for
mação para as funções tradicionalmente 
contempladas no curso de pedagogia 
passe a se dar na pós-graduação, em 
cursos de especialização. "A formação 
mais generalista amplia as possibilida
des para o pedagogo atuar dentro e fora 
da escola, diversificando seu campo de 
trabalho", analisa Neide. 

A vice-presidente da Associação 
Universitária de Pedagogia do Brasil, 
Wania Madeira, concorda com essa 
tese, mas defende, tendo em vista a 
ampliação do campo de trabalho do 
pedagogo, a inclusão de disciplinas 
voltadas para as áreas de gestão e de 
marketing, além de propor que o curso 
seja de tempo integral. 

Outro aspecto importante para 

valorizar e consolidar os espaços pro
fissionais do pedagogo é a regulamen
tação da profissão. Segundo dados da 
Associação, existem cerca de 5 mil pe
dagogos à procura de emprego em São 
Paulo. "Muitos perdem oportunidades 
de trabalho em empresas e outros ni
chos por falta de registro profissional", 
avalia Wania. 

Identidade profissional 
As novas Diretrizes também acar

retam mudanças nas licenciaturas, 
explica Neide. Agora, para se licenciar 
como professor de uma disciplina é 
preciso fazer um curso de formação 
específico; não basta fazer as disciplinas 
pedagógicas no final do bacharelado, 
como ocorreu durante muito tempo no 
chamado modelo 3+1. Com as novas 
regras, são necessárias 2,8 mil horas de 
licenciatura, e não apenas uma comple
mentação do bacharelado. 

"Para ser fiel à nova legislação, as 
instituições de ensino superior têm de 
montar duas grades curriculares, uma 
para o bacharelado e outra para a licen
ciatura", diz a diretora. Para se adequar 
à norma, a PUC-SP, por exemplo, mon
tou um Programa Interdisciplinar de 
Formação de Professores, que reúne to
das as licenciaturas oferecidas pela ins
tituição, com o objetivo de fortalecer a 
formação do futuro professor - embora, 
diga Neide, muitas ainda não estejam 
seguindo as novas orientações, e estão 
fazendo adaptações que nem sempre 
condizem com as disposições da lei. 

Na expectativa da educadora, esse 

novo formato da licenciatura deverá 
ter impacto positivo na carreira de pro
fessor, que passará a ter uma formação 
mais sólida e voltada para o exercício do 
magistério. "A melhoria da qualidade da 
formação fortalece a identidade, o que 
vai trazer reconhecimento profissional", 
diz Neide. 

A educadora acredita numa "mu
dança radical" com relação às expecta
tivas de trabalho para os profissionais 
de educação nos próximos anos. "O 
momento atual é de transição, os efeitos 
dessas medidas ainda não são percep
tíveis, mas as perspectivas de trabalho 
tendem a melhorar", prevê, desde que 
os novos parâmetros estabelecidos pelas 
diretrizes se consolidem de fato. 

Outro aspecto positivo e que deve 
fortalecer o magistério são os programas 
de estímulo à docência implementados 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
para alunos de graduação. O Programa 
de Estímulo à Docência (Pibid) consiste 
na distribuição de bolsas de estudo no 
valor de R$ 400 ao mês para estudantes 
que atuarem em projetos desenvolvidos 
por instituições de ensino superior 
destinados a melhorar a qualidade do 
ensino público. 

Para Neide, o envolvimento com um 
projeto e a bolsa de estudos evita que o 
estudante - que tem vontade de se de
dicar ao magistério - tome outro rumo 
profissional por se sentir sem perspecti
vas na área que escolheu, num contexto 
em que prevalece a falta de interesse 
pela profissão. 



Magistério em baixa 
Dados do Instituto Nacional de Es

tudos e Pesquisas Educacionais (Inep), 
divulgados em 2009, indicam que os 
jovens procuram cada vez menos o 
magistério. De acordo com o Inep, as 
licenciaturas de letras, química, física 
e filosofia são as que mais tiveram que
da do número de formandos: foram 70 
mil formandos em licenciatura no ano 
de 2007 ante 83 mil novos advogados. 
No mesmo ano, graduaram-se apenas 
1,2 mil professores de filosofia, uma 
das novas disciplinas no currículo e 
cuja demanda de docentes deve au
mentar nos próximos anos. 

Um estudo do Ministério da Edu
cação (MEC) de 2008 indicava que 
seria necessário aumentar 15 vezes o 
número de professores de filosofia e 40 
vezes o de sociologia para suprir a de
manda gerada pelas leis que tornaram 
as disciplinas obrigatórias. Na época, 

estados como Piauí e Paraíba, diz Fer
nanda, simplesmente não há docentes 
para ministrar espanhol nas escolas. 

A licenciatura em música tam
bém enfrenta dificuldades para se 
consolidar. A Universidade Anhembi 
Morumbi abriu o curso de Música 
Brasileira (bacharelado e licenciatura) 
em 2008, mas devido ao baixo inte
resse interrompeu a oferta, segundo a 
coordenadora do curso, Marli Batista 
Ávila. Novamente, é a baixa atrativi-
dade da carreira docente que justifica a 
falta de interesse, na opinião de Marli. 
"Tanto que o curso de produção mu
sical, também coordenado por mim, é 
bastante concorrido e procurado pelos 
jovens", diz Marli. 

Outro aspecto que pode ter desesti-
mulado os potenciais interessados é o 
fato de que a lei que instituiu a discipli
na estabelece que música é conteúdo 
obrigatório, mas não é o único a ser 

havia cerca de 20 mil professores de 
sociologia, dos quais 12% eram licen
ciados. Em filosofia, havia 31,1 mil, 
dos quais 23% com licenciatura. 

Na área do ensino de espanhol, a 
situação não é muito diferente. O baixo 
interesse pela docência é o que explica, 
na opinião de Fernanda Castelano, pro
fessora de espanhol da Universidade 
Federal de São Carlos, o fechamento 
de cursos de letras. 

"É contraditório porque justamente 
no momento em que o mercado para 
o ensino de espanhol tende a se abrir, 
muitas instituições estão fechando seus 
cursos por falta de alunos", afirma. Em 

ofertado. Ou seja, as escolas podem 
incluir as demais áreas artísticas no 
programa da disciplina. "Por isso, ela 
não será necessariamente ministrada 
por um músico", explica Marli. 

Para Geovana Lunardi, da Univer
sidade do Estado de Santa Catarina, 
a reversão da falta de interesse pelo 
magistério e a melhoria da qualificação 
do egresso dos cursos de formação de 
professores perpassa o aumento da 
carga prática durante a formação. 

Ela cita como exemplo a Suécia. 
Nesse país, as instituições de formação 
de professores contam com laborató
rios de docência onde os alunos podem 

exercitar o ofício, além de fomentar as 
atividades em grupo. "Talvez tenhamos 
de perceber que essas mudanças são de 
fato muito necessárias e urgentes", diz. 

Condições de trabalho 
O salário é outro fator que justifica 

a baixa atratividade do magistério. A 
lei que estabelece um piso salarial para 
o magistério está em vigor desde 2008, 
mas ainda não foi implantada em todas 
as unidades da federação. Além disso, 
são grandes as diferenças salariais de 
uma rede de ensino para outra, sem 
contar as discrepâncias entre a rede 
pública e a privada. 

Estudo realizado pela professora 
Aparecida Neri de Souza, da Uni
versidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), demonstra que o salário 
médio do professor está acima da 
média dos trabalhadores brasileiros: 
em 2004, a remuneração do docente 
girava em torno de R$ 900,00 ante 
R$ 400 das demais categorias profis
sionais. Contudo, o setor privado paga 
melhor do que o público (R$ 1.000 
ante R$ 890). 

A precarização do trabalho docen
te é outra constatação do estudo de 
Aparecida Neri: há uma estabilização 
do número de contratos formais no 
magistério em torno de 83% dos 
profissionais entre 2002 e 2004. No 
início da década de 1990, 87% dos 
professores tinham um contrato formal 
de trabalho. A maior queda, aponta o 
estudo, se deu na rede pública, passan
do de 91% para 82% no setor, entre 
1991 e 2002. 

É em virtude desse contexto, nem 
sempre animador, que a professora 
Neide Noffs enfatiza que, apesar do 
cenário favorável preconizado pelas 
Diretrizes para o curso de pedagogia, a 
mudança também depende de políticas 
de valorização profissional, melhoria 
das condições de trabalho e de salário 
dos professores. 

Text Box
Fonte: Educação, São Paulo, ano 14, n. 165, p. 32-42, jan. 2011.




