
%HermesFileInfo:A-24:20110521:

A24 SÁBADO, 21 DE MAIO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

“Gostaria de
apresentar

um número compos-
to de apenas três al-
garismos: 930. É o
valor do meu salário.
Gostaria de perguntar a todos
aqui que tenham nível superior
e especialização se consegui-
riam sobreviver ou manter o
padrão de vida com esse salário.

(...) Só quem está em sala de
aula, quem pega três ônibus,
que pode falar com propriedade
sobre isso. Em nenhum gover-
no, em nenhum momento em
nossa cidade, em nosso Estado,
em nosso País, a educação foi
uma prioridade. (...) Estão me
colocando dentro de uma sala
com um giz e um quadro para
salvar o Brasil, é isso? (...) Sou
eu a redentora do País? Não pos-
so. Muito menos com o salário
que eu recebo.”

O resultado do Sistema de Ava-
liação de Rendimento Escolar
do Estado de São Paulo (Sa-
resp) mostra que o ensino mé-
dio vai mal. Ao terminar o ter-

ceiro ano, 57,7% dos alunos
tiveram desempenho conside-
rado insuficiente em matemá-
tica. Em língua portuguesa, o
porcentual foi de 37,9%.

Tirar uma nota abaixo do
básico – ou insuficiente – signi-
fica que o estudante não foi
capaz de assimilar o mínimo
do conteúdo esperado para
aquela disciplina.

Vídeo. Discurso de Amanda na
Assembleia Legislativa do RN

http://www.estadao.com.br/e/v1
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Fernanda Bassette

Um discurso lúcido e consisten-
te, que durou pouco mais de oito
minutos, foi o suficiente para
que a professora Amanda Gurgel
de Freitas, de 29 anos, saísse do
anonimato para colocar a educa-
ção em destaque no País, por
meio de um vídeo que virou hit
no YouTube. Professora de lín-
gua portuguesa, Amanda falou
sobre os percalços da profissão
na comissão de educação da As-
sembleia Legislativa do RioGran-
de do Norte no início do mês.

O que os mais de meio milhão
de internautas que já acessaram
o vídeo não sabem é que a profes-
sora de fala firme e articulada es-
tá afastada da sala de aula desde
2008 por conta de uma depres-
são. Solteira e sem filhos, hoje
ela exerce cargos administrati-

vos na biblioteca e na sala de in-
formática das escolas de Natal
em que deveria lecionar.

Ainda em tratamento, Aman-
da diz que pretende voltar à sala
de aula “não porque é apaixonan-
te, mas porque não é tão simples
estar em cargos de adaptação”.

Amanda tinha 17 anos quando
decidiu ser professora. “Queria
ser como a Claudina”, diz, refe-
rindo-se à professora de espa-

nhol que conheceu quando fazia
cursinho preparatório para o ves-
tibular. “Além do conteúdo, era
muito alto astral e reunia todas
as características que uma pro-
fessora precisa: era simpática e
atenciosa.”

Ajovemestudante,queficouór-
fã aos 4 anos, cursou o ensino fun-
damental na rede pública e o ensi-
no médio em escola particular.
Fez cursinho porque queria uma

vaga no curso de Letras em uma
universidade pública. E conse-
guiu.PassouprimeironaUniversi-
dade Estadual de Feira de Santa-
na, onde estudou durante um ano,
e prestou vestibular de novo na
UniversidadeFederaldoRioGran-
de do Norte, em Natal, onde con-
cluiu o curso. “Me mudei para Na-
tal para morar com minha irmã.”

À época, Amanda estudava de
manhãetrabalhava à tarde eà noi-

te. No segundo ano de faculdade,
conseguiu uma bolsa para lecio-
narnumcursinhopreparatóriopa-
ra alunos carentes. “Foi lá que ga-
nhei experiência em sala de aula.”

Aprovada em concurso nas re-
des municipal e estadual, passou
adaraulasnosensinosfundamen-
tal e médio. O esgotamento físico
ementalemclassefizeramAman-
da adoecer. Segundo ela, há uma
pressão dos governos em cima

dos professores que estão afasta-
dos para saber se eles realmente
estão com problemas de saúde.
“E, agora que estou bem melhor,
sinto que tenho de voltar.”

Militância. Ainda na faculdade,
Amanda se envolveu com o movi-
mento estudantil e, desde então,
passou a se mobilizar para defen-
derosinteressesdacategoria.Par-
ticipa das reuniões do sindicato e,
em2010,decidiusefiliarao PSTU.
“Nos conhecemos há 10 anos, ela
sempre foi combativa”, diz a ami-
ga Vanessa Amélia Azevedo dos
Santos. Apesar da repercussão,
Amandadiznãoterpretensãopolí-
tica–suametaéconquistarapresi-
dência do sindicato dos professo-
res do Rio Grande do Norte (vaga
que ela já disputou duas vezes).

Amanda diz ter consciência de
que sua fama é passageira e quer
aproveitar o momento “para es-
tar a serviço dos professores”.
“Sinto que é uma missão. Se eu
conseguir mobilizar a categoria
na internet e nas ruas para pres-
sionar o governo, talvez eu te-
nha plantado uma semente que
poderá, um dia, render frutos iné-
ditos.” / COLABOROU OCIMARA

BALMANT

Leia. Falha interrompe
caminhada do Endeavour
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Cerca de 200 professores das Fa-
tecs e Etecs de São Paulo se mani-
festaram por melhorias salariais
na tarde de ontem. Eles se reuni-
ram por volta das 14 horas em

frente ao Masp, na Avenida Paulis-
ta, e caminharam pela região, com
faixas e um carro de som. O trânsi-
to estava complicado no local. Os
funcionários do Centro Paula Sou-

za estão em greve desde o dia 13.
O governo do Estado disse ter fei-
to ontem uma reunião com repre-
sentantes do sindicato, em “mais
um esforço de negociações”.

PARA ENTENDER

Sucesso no YouTube,
professora sonha alto

Protesto de
professores
complica trânsito

Ocimara Balmant
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Um levantamento da ONG
Parceiros da Educação com
3.249 alunos de 18 escolas de
São Paulo mostrou que meta-
de dos estudantes do ensino
médio que estudam no perío-
do noturno não trabalha.

Segundo a pesquisa, que ouviu
estudantes e diretores, os adoles-
centes não estão matriculados
no diurno por falta de espaço físi-
co. Um problema, afirmam os di-
retores, que se agravou com o
acréscimo de um ano no ensino
fundamental.

“Com mais crianças na escola,
ficou mais difícil ter salas dispo-
níveis para atender aos alunos
mais velhos durante o dia”, diz
Celso Teixeira, diretor da Escola
Estadual Luis Gonzaga Travas-
sos da Rosa, na zona sul.

É o caso de Daniele Lira de
Freitas, de 17 anos, aluna do 3.º
ano do ensino médio na Escola
Estadual Francisco Brasiliense
Fusco, também na zona sul. Ela
nunca trabalhou, mas não conse-
guiu vaga em outras quatro esco-
las públicas próximas de sua ca-
sa que oferecem vagas durante o
dia. Resultado: passa o dia todo
esperando chegar o horário da
aula. “Tenho certeza de que ren-
do muito menos do que eu rende-
ria se eu estudasse de dia.”

Números da pesquisa mos-
tram essa defasagem no aprendi-
zado. Quanto maior a porcenta-
gem de salas à noite, menor o ín-
dice no Idesp. Entre as escolas
pesquisadas, a nota das que ofe-

recem o ensino médio durante o
dia é o dobro do registrado pelas
que só têm o curso noturno.

“Não dá nem para comparar.
Eles rendem menos, a indiscipli-
na é muito maior, surgem os pro-
blemas com drogas e, o pior de
tudo, a evasão é muito grande”,
diz Teixeira. “No começo do
ano, a sala está cheia de alunos.
Depois de poucos meses, meta-
de já sumiu.”

Somente à noite. Por lá, até o
ano passado, o ensino médio era
oferecido somente à noite, em
seis salas. Dos cerca de 200 alu-
nos, apenas 15% trabalhavam. Pa-
ra o início de 2011, a empresa par-
ceira do colégio construiu duas
novas salas e arranjos no espaço
administrativo possibilitaram
que outras duas classes pudes-
sem receber alunos do ensino
médio. Com isso, o diretor con-
seguiu montar três turmas do 1.º
ano e uma do 2.º ano no período
da manhã.

A aluna Karina Augusta Rober-
to de Carvalho, de 16 anos, que
está no 2.º ano, conseguiu uma
das vagas. Ela volta a estudar pe-
la manhã, depois de cursar o 1.º
no noturno. “É muito melhor. Pe-
la manhã, acordo mais disposta.
À noite, eu já chegava cansada,
menos disposta, apesar de não
ter trabalhado durante o dia.”

Karina também acha os profes-
sores mais animados. “À noite,
eles estão exaustos. Alguns dão
aulas nos períodos da manhã, tar-
de e noite. E no dia que o trânsito
está ruim, muitos nem conse-
guem chegar.”

Segundo Teixeira, a mudança
de horário e os problemas decor-
rentes dela transformam o alu-
no. “Quando saíram do funda-
mental, que cursavam durante o
dia, 70% desses adolescentes ti-
nham rendimento satisfatório.
Vão para o noturno, e, ao sair,
90% estão abaixo do básico.”

Adaptações. Para os especialis-
tas, aumentar a oferta diurna pa-
ra o ensino médio é uma respos-
ta às mudanças da sociedade.

“O noturno segue uma lógica
antiga, a de que o emprego é ple-
no e de que todos os jovens preci-
sam trabalhar. O fato é que não
há trabalho para todos e há aque-
les cujos pais podem sustentar
sem que entrem cedo no merca-

do”, diz Wagner Antônio dos
Santos, coordenador do progra-
ma jovens urbanos do Centro de
Estudos e Pesquisa de Educa-
ção, Cultura e Ação Comunitária
(Cenpec).

Uma pesquisa do IBGE mos-
trou que, no País todo, os jovens
de 15 a 17 anos estão estudando
mais e trabalhando menos. Dos
jovens dessa faixa etária, 18,9%
deles faziam parte da população
economicamente ativa em 2010.
É a menor taxa média nas re-
giões metropolitanas de São Pau-
lo, Rio, Belo Horizonte, Recife,
Salvador e Porto Alegre. Em
2003, o porcentual era de 26%.

O grande contingente de alu-
nos fora do mercado de trabalho
também tem relação com a que-

da da defasagem entre série e ida-
de. Até há algum tempo, os estu-
dantes chegavam mais velhos ao
ensino médio e, portanto, a maio-
ria deles estava empregada. Ho-
je, os estudantes chegam ao ensi-
no médio com a idade adequada,
entre 15 e 18 anos.
A Secretaria Estadual de Educa-

ção diz que aumentou a oferta de
ensino médio diurno por causa
da regularização do fluxo esco-
lar. Segundo o órgão, em 1995,
24,2% dos alunos estudavam no
diurno, ao passo que, em 2010, o
índice aumentou para 54,9% do
total de matrículas.

“É muito. O ensino noturno é
uma aberração brasileira. Quan-
do você olha para outros países,
é um ensino técnico ou supleti-
vo. Aqui, acabou se instituciona-
lizando o ensino noturno”, diz
Marcos Magalhães, presidente
do Instituto de Corresponsabili-
dade pela Educação (ICE). “É
preciso forçar os professores e
escolas a se ajustarem. Temos de
atacar e não aprender a conviver
com essa distorção.”

FABIO CORTEZ/D.A PRESS

Saresp dá
‘vermelho’ ao
ensino médio

Metade dos alunos do ensino médio
noturno não trabalha, diz pesquisa

DANIELE LIRA
DE FREITAS
ESTUDANTE
“Faz três anos que fico o dia todo
em casa. Meus pais não querem
que eu trabalhe. Não precisamos.
Tudo o que eu queria era ter aula
de dia. Eu renderia muito mais.”
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Luta. Amanda: alçada à fama após discurso de 8 minutos

estadão.com.br

estadão.com.br

Famosa após traçar perfil
sombrio do ensino e longe
das aulas por conta de
uma depressão, Amanda
quer virar líder sindical

Educação. Levantamento realizado pela ONG Parceiros da Educação mostra que estudantes do ensino médio noturno não estão
matriculados durante o dia por falta de vagas; rendimento dos alunos da noite é inferior ao dos que fazem parte das turmas diurnas

● Sonho de escola
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