
s professores dos sistemas edu
cacionais mais bem cotados nas 
avaliações internacionais, como 

da Coreia, Finlândia e Cingapura, são 
recrutados entre os 30% melhores alu
nos de seus países. Já por aqui, segun
do dados que aparecem em estudos da 
Fundação Lemann e do Banco Mundial, 
acontece exatamente o contrário. Dos in
teressados na carreira docente, 30% estão 
entre os piores alunos brasileiros. Além 
disso, somente 10% dos estudantes do 
ensino médio com desejo de se tornarem 
professores no País fazem parte dos alu
nos com melhor desempenho. Esses da
dos revelam que a carreira docente no 
Brasil atrai uma porcentagem elevada de 
estudantes pouco qualificados. Para os 
bons alunos, pelo menos por enquanto, a 
profissão de professor não é uma possibi
lidade muito atraente. 

Para o senador Cristovam Buarque, 
também colunista desta revista, que 
exerceu o cargo de Ministro da Educação 
de 2003 a 2004 e tem o setor como uma 
de suas principais frentes de atuação no 
Senado, esses números podem compro
meter o futuro do Brasil. " U m país cujos 
professores são escolhidos entre os alu
nos menos preparados não tem futuro. Na 
Finlândia não pode fazer concurso para ser 
professor quem não estiver entre os 10% 
melhores alunos da turma. Quem não for 
dos melhores que não queira ser professor. 
No Brasil é o contrário. São os piores." 

O relatório da pesquisa "How the 
world's best performing schools systems come 
out on top" ("Como os sistemas escolares 
com melhor desempenho no mundo che
gam ao topo"), realizada pela empresa de 
consultoria McKinsey & Company, suge
re que um dos aspectos mais importantes 

para oferecer uma educação de qualidade 
é conseguir "as pessoas certas para se tor
narem professores", ou seja, contratar os 
profissionais mais aptos do mercado pa
ra essa função. Os pesquisadores afirmam 
no estudo que "a qualidade de um sistema 
educacional depende da qualidade de seus 
professores". O relatório mostra que as me
lhores escolas do mundo alcançam esse 
nível de excelência por meio da capacidade 
de atrair consistentemente os profissionais 
mais qualificados. E esses sistemas fazem 
isso usando um processo altamente seleti
vo de recrutamento de professores e tam
bém pagando um bom salário inicial, o 
que naturalmente eleva o status da profis
são, atraindo candidatos ainda melhores e 
formando um positivo círculo vicioso. 

O baixo status social da profissão e a 
remuneração ruim, sobretudo no início 
da carreira, são justamente os principais 



empecilhos que o Brasil enfrenta na ho
ra de conquistar os alunos de melhor de
sempenho para a docência, na opinião de 
Paula Louzano, consultora da Fundação 
Lemann e uma das autoras do estudo 
"Quem quer ser professor? Atratividade, 
Seleção e Formação Docente no Brasil". 
Aqueles que se destacam no ensino médio 
acabam escolhendo carreiras mais concei
tuadas no mercado e com melhores salá
rios. "Muitas vezes, as pessoas estão fazen
do esse curso [Pedagogia ou licenciaturas] 
porque não conseguiram, pelo despreparo 
do ensino médio, ingressar em uma car
reira mais competitiva, como Medicina, 
Administração, Direito, Engenharia, ou 
porque essas carreiras não permitiriam 
que elas trabalhassem simultaneamente", 
destaca a consultora. Paula explica ainda 
que a carreira do magistério é barata em 
relação às outras, o que faz com que exis
ta também um perfil social, econômico e 
cultural dos ingressantes diferente daque
le das áreas mais competitivas. Segundo 
dados apresentados na pesquisa "Quem 
quer ser professor?", com base no Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes 
(Enade) de 2005, 80% dos alunos que op
tam pelos cursos de Pedagogia estudaram 
em escola pública, 48,5% vêm de famílias 
com renda de menos de três salários mí
nimos e 50% têm mães com nível de esco
laridade até a 4 o série ou menos, um indi
cativo que muitos estudos apontam como 
fortemente correlacionado com o desem
penho do estudante. 

A professora do 4o ano do ensino fun
damental Cristina Werneck, de 32 anos, 
que leciona em um colégio particular de 
Belo Horizonte (MG), não engrossa es
sas estatísticas. Cristina foi uma boa alu
na, nunca ficou de recuperação na escola, 
vem de uma família com elevado per
fil intelectual e econômico, fala inglês e 
espanhol, fez intercâmbios nos Estados 
Unidos e na Espanha, assistia com fre
quência a peças de teatro e sempre culti
vou o hábito da leitura, incentivado pelos 
pais. Dos 240 formandos no ensino mé
dio da instituição de ensino em que estu
dava - uma das mais tradicionais da rede 
privada de Belo Horizonte -, ela foi a úni
ca a escolher a carreira de professora do 
ensino fundamental. Mas antes de optar 
definitivamente por esse caminho che
gou a cursar Relações Internacionais e 

Economia, que abandonou um semestre 
depois. A pergunta inevitável é por que, 
com tantas possibilidades, Cristina esco
lheu a docência? "Foi um ideal. Porque 
sempre pensei que a educação é muito 
necessária, que trabalhando com educa
ção eu poderia fazer alguma diferença", 
explica a professora mineira. O altruís
mo é um dos quatro principais fatores de 
atratividade da carreira docente, segun
do informações provenientes da litera
tura internacional compiladas no estudo 
da Fundação Lemann. Também são con
siderados atrativos: a flexibilidade que a 
profissão oferece, que diz respeito à pos
sibilidade que os educadores têm de tra
balhar em tempo parcial, a quantidade 
de férias e as taxas de desemprego bai
xas. Mas como fazer, sem depender do 
altruísmo, para que mais pessoas como 
a professora Cristina se interessem pela 
carreira docente? Elevar o status da profis
são é o primeiro passo e opinião unân ime 
entre os especialistas. 

Status 
O estudo do Banco Mundial "Atingindo 
uma educação de nível mundial no 
Brasil: Próximos passos" destaca me
lhorar a qualidade dos professores como 
um dos desafios principais dessa década. 
No sumário do capítulo, afirma-se que 
"a carreira docente se tornou uma pro
fissão de baixa categoria que não conse
gue atrair os candidatos de alto rendi
mento acadêmico". O senador Cristovam 
Buarque também faz uma crítica sobre o 
status do professor no País. "O Brasil não 
põe o professor como um cidadão VIP [do 
inglês Very Important Person], coloca seus 
artistas, seus jogadores, seus empresários, 
mas não seus professores. E isso é uma 
característica do Brasil, sobretudo nos úl
timos 50 anos. O professor não é respeita
do. E o status da profissão é uma das ra
zões pelas quais os jovens escolhem uma 
carreira." 

Se tomada como base uma pesqui
sa realizada pela Fundação Carlos Chagas 
(feita com 1.501 alunos do 3o ano do ensi
no médio em 18 escolas públicas e priva
das de oito cidades do País), divulgada no 
ano passado, é possível perceber que a pro
fissão de professor anda mesmo em baixa. 
Somente 2% dos estudantes tinham como 
opção principal no vestibular a Pedagogia 

ou alguma licenciatura. Além disso, nos 
últimos cinco anos, o número de docen
tes da educação básica teve uma queda ex
pressiva, passando de 2.500.554 profissio
nais, em 2007, para 1.977.978 em 2009, de 
acordo com dados do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). 

Para Paula Louzano, em primeiro lu
gar é preciso fazer um trabalho para recu
perar o valor da profissão. "É o professor 
que vai formar a nova geração, que vai fa
zer as transformações do País. (...) É uma 
profissão que impacta todas, então resga
tar a importância do professor é funda
mental e acho que deve ser uma política 
pública nacional. Esse resgate é importan
te." Transformar o status de uma profissão 
soa como algo de longo prazo, mas não pa
ra todos os países. A Inglaterra conseguiu 
mudar o status da carreira de professor em 
cinco anos, fazendo com que nesse perío
do a profissão passasse da 90 a posição pa
ra a 5a entre as mais desejadas pelos estu
dantes do ensino médio. Essa conquista 
foi possível a partir de reformas estrutu
rais e um intenso marketing de divulga
ção, com campanhas que destacavam o 
valor do salário por hora, os aspectos agra
dáveis do ambiente de trabalho e a impor
tância da função, entre outros. 

Além do status, oferecer uma boa re
muneração é essencial para atrair mais 
candidatos qualificados, sobretudo um 
bom salário inicial, um fator de gran
de influência na escolha de uma carrei
ra, como sugere o estudo da McKinsey & 
Company. Para ser ter uma ideia da im
portância desse aspecto, na Finlândia, 
país onde o status do educador é alto e 
apenas os melhores alunos são seleciona
dos para a docência, a diferença entre o 
salário inicial e o ganho máximo de um 
professor é de apenas 18%. Atualmente, 
no Brasil, o piso nacional do magistério, 
para os docentes da educação básica da 
rede pública, é de R$ 1.187 para uma jor
nada de 40 horas semanais. Apesar da lei 
11.738 (de autoria do senador Cristovam 
Buarque, que regulamenta o valor mí
nimo para a remuneração do professor 
em todo País) ter sido aprovada em 2008, 
na prática a legislação não estava sendo 
aplicada por causa de uma ação de in
constitucionalidade em andamento no 
Supremo Tribunal Federal (STF). Mas es-



sa situação poderá mudar com a decisão 
do STF, no dia 6 de abril deste ano, de que 
a lei é constitucional. 

Progressão na carreira 
Existem muitos aspectos que contri
buem para a imagem negativa que se 
formou em torno da profissão de edu
cador, como as más condições de tra
balho, o desinteresse dos alunos, a fal
ta de aparatos tecnológicos suficientes, 
entre outros. Mas além desses fatores, 
que também necessitam de soluções ur
gentes, é essencial para tornar a profis
são mais atraente oferecer oportunidade 
de progressão na carreira. "É preciso fa
zer com o professor o que o País fez com 
os funcionários do Banco do Brasil, da 
Caixa Econômica Federal, da Justiça, do 

Congresso, da Infraero, tem que se criar 
uma carreira nacional do magistério (...) 
um concurso federal para escolher pro
fessores pagando um bom salário", acre
dita o senador Cristovam Buarque, que 
também defende que a educação seja res
ponsabilidade exclusiva da esfera federal. 
O Ministério da Educação (MEC) anun
ciou que, a partir de 2012, será realizado o 
Exame Nacional de Ingresso na Carreira 
Docente, de participação voluntária, que 
tem como objetivo subsidiar a contrata
ção de professores para a educação bási
ca nos Estados, Distrito Federal e muni
cípios, mediante adesão. Mas a prova do 
M E C não torna a carreira federal, apenas 
cria uma avaliação que possibilita unifi
car os critérios de seleção e, consequen
temente, permite ao professor, se os sis
temas de ensino aderirem, fazer apenas 
uma prova e poder concorrer com sua no
ta a vagas em qualquer lugar do País. 

"É importante a perspectiva de pro
gresso dentro da carreira que valoriza o 
crescimento, não apenas salarial, mas pro
fissional por mérito, em que a pessoa possa 
chegar, por exemplo, a professor nível I, II, 
representante, coordenador pedagógico, etc, 
assim como existem os diferentes status da 
carreira no ensino superior", destaca Paula 
Louzano. A falta de perspectiva na carrei
ra é o motivo principal de descontentamen
to da professora Cristina Werneck. As duas 
pós-graduações que cursou - Educação pa
ra Valores e Centros Educativos e também 
Psicopedagogia - não contribuíram para 
aumentar seus rendimentos. "Em termos 
de salário não faz nenhuma diferença ter 
ou não pós-graduação. Isso é que me afli
ge. Estou com 32 anos e se eu continuar em 
sala de aula ficarei no mesmo lugar, tanto 
com relação ao trabalho quanto financei
ramente. E isso me desanima um pouco", 
desabafa a docente, que se sente realizada 
com o dia a dia de sua atividade, vibra com 
a evolução dos seus alunos, porém não con
segue enxergar um caminho na educação 
básica para o seu próprio progresso. Por essa 
razão, Cristina não descarta a possibilidade 
de continuar estudando para ministrar au
las no ensino superior, que oferece melho
res chances de ascensão. 

O impacto de um bom professor na 
aprendizagem é grande. Segundo o le
vantamento da McKinsey & Company, 
estudos apontam que alunos que têm 

professores de alta performance pro
gridem até três vezes mais rápido do 
que estudantes em classes com do
centes de baixa performance. Não há 
dúvida que o avanço da educação no 
Brasil passa t a m b é m pela melhoria da 
qualidade dos professores que, de acor
do com o relatório do Banco Mund ia l , 
"exigirá o recrutamento de indivídu
os de mais alta capacidade, o apoio ao 
melhoramento cont ínuo da prática e a 
recompensa pelo desempenho". Além 
de tornar a carreira na educação bási
ca interessante para candidatos mais 
qualificados, fazendo com que a esco
lha da profissão não seja apenas uma 
segunda opção para os vestibulandos, 
o desafio do País é conseguir recom
pensar os professores contratados pa
ra que eles não abandonem o ofício e 
t a m b é m atrair educadores capacita
dos, como a mineira Cristina, para a 
rede pública. • 

Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 12, n. 140, p. 26-28, maio 2011.




