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Carreiras
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Ensino vira
opção para
segunda
carreira
Nos EUA, cada vez mais profissionais
trocam aposentadoria pelas salas de aula

Patteson, que foi membro do
conselho da escola local, ouviu
falar de uma vaga na vizinha
West High School para ensinar
ciências, e resolveu aprimorar
suaformaçãoemciênciasematemática e tornar-se professor.
Participou de um dos 70 programas alternativos de preparação para o ensino da Califórnia e
foi aprovado no exame de avaliação de seus conhecimentos de
química, depois pegou algumas
aulas e começou a lecionar. Ele
obteve a licença do Estado para
lecionar química, em 2004.
Assim como a Califórnia, onde os programas alternativos de
ensino estão inseridos no California Teacher Group, todos os
50 Estados permitem a aspirantes a professores contornar a
obrigatoriedade de uma formação tradicional em educação e
buscar um atalho - usando o conhecimento adquirido na faculdade e ao longo das carreiras.
Emboranãoexistaumlevantamento oficial sobre os educadorescommaisde50anos,aorganizaçãosem fins lucrativos Centro
Nacional de Informações sobre
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Anúncio

do número de aposentadorias
de professores, ao contrário do
que se esperava, muitas delegacias de ensino público ainda dispõem de vagas em matemática,
ciências, educação especial, e de
inglês como segunda língua. Até
o final da década, serão necessários 440 mil novos professores
para a escola fundamental e o
cursosecundário,enquantoototal de professoresultrapassaos 4
milhões.

● Atividade
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Outros precisam de uma renda
ou de um dinheiro extra para
complementar a aposentadoria.
E outros ainda, como Patteson,
precisaram de um estímulo para
explorar o campo do ensino.
“Minha esposa disse que pararia de trabalhar se eu continuasse saindo todos os dias para jogar golfe”, disse. Depois de passar dez anos na Marinha, onde
era piloto, ele voltou para casa
paraajudaraadministrarafazenda da família em Tracy, Califórnia. Mas, vinte anos mais tarde,
em 1999, quando a fazenda foi
vendida, ele estava com apenas
53anosequeriafazeralgumacoisa voltada para a comunidade.
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Aos 65 anos, Walt Patteson
tem duas carreiras atrás de si e
está feliz com a terceira, de
professor de química do segundo grau. Ele é um dos americanos com idade para se aposentar que procuram exercer
ainda suas competências optando pelo ensino.
À medida que ageração dopós
segunda guerra (conhecida como baby boomers) chega à idade
da aposentadoria, alguns dos
seus integrantes que buscam
uma nova carreira decidem ingressar no corpo docente em

“community colleges”, colégios
técnicos públicos que oferecem
ainda reciclagem profissional, e
em programas que lhes permitem aproveitar sua capacitação
profissional na sala de aula.
Nem as recentes críticas de
professores e os cortes dos orçamentos nas instituições de ensino impediram que muitos aposentados buscassem credenciais para ensinar – e encontrar
empregos pagos, principalmentenasáreasde matemática, ciências e educação especial.
Muitos chegam ao ensino
mais tarde porque gostam de desafios. Alguns querem ajudar comunidade ou se manter ativos.
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Novo horizonte. Barry Ostrer, após 32 anos de IBM, começou este mês a ensinar matemática numa escola de Englewood

WALT PATTESON
EX-PILOTO DA MARINHA E
PROFESSOR DE QUÍMICA

“Minha esposa disse
que pararia de trabalhar
se eu continuasse
saindo todos os
dias para jogar golfe.”

BARRY OSTRER
EX-FUNCIONÁRIO DA IBM E
PROFESSOR DE MATEMÁTICA

Apoio. Algumas empresas ajudamnopagamentodosempregados que querem ensinar como
uma segunda carreira. Barry Ostrer, que passou 32 anos na IBM,
fez parte do programa da empresa Transição para o Ensino, que
oferece uma ajuda de até US$ 15
mil para empregados com pelo
menos 10 anos de casa que buscam seguir carreira no ensino.
Ostrer começou sua segunda
carreiraestemês,ensinandomatemática para alunos da quinta
série de uma escola na cidade de
Englewood. “Ainda estou muito
jovem para não fazer nada.” /

“Ainda estou muito
jovem para não fazer
nada.”

Educação,emseu“PerfildosprofessoresnosEUAem 2011”,mostrou que 54 mil novos professores contratados, ou cerca de um
terço, no ano letivo 2007-2008
eram “delayed entrants”, ou seja,pessoascomformaçãouniversitária que não seguiram diretamente a carreira docente depois
da faculdade.
Embora a crise econômica tenha contribuído para a redução

TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 set. 2011, Economia & Negócios, p. B22.
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DEBATE:
OS RUMOS DA ECONOMIA
NACIONAL E MUNDIAL

Apresentam:

23 de setembro – 20h
Expo Money São Paulo 2011
Amanhã,
23/09,
é o último dia
para votar nas
estrelas do
TOP OF MIND
ESTADÃO DE RH
2011

JOSÉ PAULO KUPFER
Colunista de economia
do Estadão e
do AE Broadcast

ANDRÉIA LAGO

LEANDRO MODÉ

Editora da Coluna
AE Mercado do
AE Broadcast

Repórter especial de Finanças
do Estadão e âncora
da Rádio Estadão ESPN

Conheça todas elas diia 27/10 no HSBC Brasil
Os ingressos já estão à venda
Compareça e comprove porque com as notícias do AE Broadcast
você antecipa suas decisões e muda o rumo de seu negócio.
Sempre com a credibilidade e conﬁabilidade do Estadão.

www.topofmindrh.com.br

AGENDA:
Expo Money São Paulo 2011
23/09/2011 – 20h
Expo Transamérica
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