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EDUCAÇÃO

A ESCOLA COM QUE EU SONHO
Tamara Metzger Dayan • Estudante de Pedagogia

‘Professores têm que ter paciência’

Marcelle Ribeiro
marcelle@sp.oglobo.com.br

l SÃO PAULO. A falta de professo-
res qualificados ainda preocupa
no Brasil, e a desvalorização da
carreira faz com que muitos jo-
vens prefiram outras profissões.
Cerca de 600 mil professores que
atuam na educação básica —
que inclui a educação infantil e
os ensinos fundamental e médio
— não têm o preparo necessário
à função, de acordo com o Minis-
tério da Educação (MEC). E ape-
nas 2% dos jovens querem cur-
sar Pedagogia ou alguma licen-
ciatura, segundo pesquisa da
Fundação Carlos Chagas.

Pela legislação atual, os pro-
fessores da educação básica têm
que ter nível superior. Porém,
cerca de 600 mil dos quase dois
milhões de docentes do país não
possuem curso universitário, se-
gundo o MEC. De acordo com o
secretário de Ensino Superior do
ministério, Luiz Cláudio Costa,
cerca de 300 mil estão fazendo li-
cenciaturas ou mestrado para se
adequar à exigência.

Na avaliação de especialistas,
há carência de professores qua-
lificados em diversas áreas, co-
mo nos primeiros anos da edu-
cação infantil e nas disciplinas
de Física e Química.

— Nas Ciências
Biológicas, faltam
professores pratica-
mente em todos os
setores. As redes
procuram cobrir is-
so usando profissio-
nais que, na sua for-
mação, tangenciam
as disciplinas (em
que há falta de pro-
fessores) — diz a
pesquisadora Berna-
dete Gatti, colabora-
dora da Fundação
Carlos Chagas.

Como outros es-
pecialistas, Bernade-
te se preocupa com a
queda no número de
alunos de licenciatu-
ra ou Pedagogia. Se-
gundo o MEC, esse
número vem dimi-
nuindo na modalida-
de presencial, por
causa da falta de in-
teresse dos jovens.
Em 2005, 1,2 milhão de alunos
estudava alguma licenciatura,
número que, em 2009, passou
para 978 mil. No mesmo período,
o número de alunos de Pedago-
gia caiu de 288 mil para 247 mil.

No entanto, houve expansão
das graduações à distância, para
atender à necessidade de profes-
sores que já estão no mercado
de trabalho. De 2005 para 2009, o
número de estudantes das licen-
ciaturas subiu de 101 mil para
427 mil. Nos cursos de Pedago-
gia, o número pulou de 27 mil pa-
ra 265 mil, no mesmo período.

— Nem todos os cursos à dis-
tância são ruins. Mas eles não
são supervisionados direito, não
têm uma proposta clara. Muitos
alunos desistem porque não têm
com quem discutir — diz a su-
perintendente de pesquisa em
Educação da Fundação Carlos
Chagas, Elba Siqueira Barretto.

O MEC rebate e diz que tem fe-
chado cursos de má qualidade.

A evasão dos cursos de Pe-

dagogia e licenciatura também
preocupa educadores.

— Nas universidades priva-
das, os cursos de licenciatura e
a Pedagogia são os que têm as
taxas mais elevadas de evasão,
de 50 a 55% — afirma Maria He-
lena Guimarães Castro, ex-presi-
dente do Inep, órgão responsá-
vel pelas estatísticas do MEC.

Mas, segundo o MEC, dados
preliminares já mostram que a
taxa de evasão está diminuindo
em algumas universidades.

“Quero lutar pela
educação”, diz estudante
Pesquisa realizada em 2010

pelas fundações Carlos Cha-
gas e Victor Civita mostrou
que, dos 1.500 alunos ouvidos,
apenas 2% dos jovens do ter-
ceiro ano do ensino médio
pretendiam cursar Pedagogia
ou alguma Licenciatura.

— A carreira é um horror. Ape-
sar de os planos de carreira te-
rem melhorado, e de existir um

piso salarial nacional (R$ 1.187
para jornada de 40 horas sema-
nais), eles deixam a desejar. A
média salarial está baixa em re-
lação às exigências. Outra coisa
que afeta a escolha é a condição
das escolas públicas, que são
precárias, sem infraestrutura e
gestão — diz Bernadete.

Mesmo sabendo desses pro-
blemas, o estudante de Pedago-
gia Cesar Scarpelli, de 24 anos,
quer dar aulas para crianças:

— Quero lutar pela educação.
Meus pais sempre falam: “não vá
trabalhar na rede pública”, por
causa da ideia de que é uma pro-
fissão sofrível. Mas acho que te-
mos que ir para a periferia.

Rivaldo Vieira Xavier Júnior,
de 21 anos, estuda licenciatura
em Física e sabe bem o que é so-
frer com a falta de professores:

— Estudei em escola pública e
fiquei sem aulas de Química por
quase todo o segundo ano do en-
sino médio. Tenho interesse em
educação devido à realidade da

escola onde estudei. Ser profes-
sor no Brasil é ato de coragem.

Já a estudante de Pedagogia
Maria Alice Bertodini diz que é
preciso ser sonhador para
abraçar a profissão:

— A ideia de ser professor é
idealista, é por amor, por gos-
tar de crianças.

Para o estudante de Química
Mauritz Gregori de Vries, de 20
anos, que dá aulas particulares,
falta vocação a muitos dos que
estão fazendo licenciatura.

— Às vezes, as pessoas fazem
a licenciatura porque sabem que
a demanda por professores é al-
ta e que um emprego na indús-
tria, por exemplo, é mais difícil.

O secretário de Ensino Supe-
rior do MEC reconhece que os
salários não são adequados. Mas
diz que a meta do governo é que,
em 2020, o rendimento médio
dos docentes com a qualificação
necessária seja o mesmo que o
de qualquer profissional com ní-
vel superior. n

l SÃO PAULO. Convencer os me-
lhores estudantes que con-
cluem o ensino médio a fazer
Pedagogia é uma meta no Chi-
le e, para alcançá-la, uma cam-
panha ampla, com direito a co-
mercial na televisão, foi lança-
da naquele país.

Preocupados com o fato de
que a carreira de professor
tem sido escolhida por muitos
jovens com baixa qualificação
e sem vocação, a instituição
Elige Educar, uma iniciativa
público-privada, resolveu fa-
zer um trabalho de comunica-
ção de massa para atrair bons
alunos para a docência. Para
chamar a atenção, em 2009,
começaram a divulgar na TV
uma campanha convocando
os jovens a serem professores
para melhorar a educação no
país, afirmando que a carreira
é a mais importante de todas e
tem o potencial de mudar as
vidas de milhares de crianças.
A campanha mostrava ainda
depoimentos de professores
felizes com a profissão.

Para atrair os jovens, além
do apelo emocional da campa-
nha, universidades do Chile
começaram a oferecer este
ano bolsas de estudos inte-
grais para os estudantes do
ensino médio que estão entre
os 20% melhores na prova de
ingresso e optarem pela facul-
dade de Pedagogia, que custa
US$ 4 mil por ano. Depois, eles
têm que trabalhar por cinco
anos em escolas públicas.

Dentre os alunos beneficia-

dos pelas bolsas, os melhores
podem receber uma bolsa-au-
xílio de cerca de US$ 200 ao
mês e ser beneficiados com
um programa de intercâmbio
no exterior.

— Os sistemas educacionais
que tiveram êxito demonstra-
ram que uma seleção de pes-
soas com competência, capaci-
dade e conhecimento é a me-
lhor forma de ter bons professo-
res. E ter bons professores é a
melhor forma de ter um sistema
educacional bem-sucedido —
explica Hérnan Hochschild, co-
ordenador executivo do progra-
ma Elige Educar.

Segundo ele, a campanha já
conseguiu aumentar a quantida-
de de jovens com bons resulta-
dos no exame de ingresso para
os cursos de Pedagogia. A meta
do projeto é que em 2014, um de
cada cinco matriculados em Pe-
dagogia provenha dos 20% me-
lhores estudantes.

O programa também ofere-
ce bolsas de estudo para pro-
fessores que já estão no mer-
cado de trabalho, para que
eles se qualifiquem e também
para que se “reencantem” com
a profissão e estimulem os jo-
vens a segui-la.

No Chile, o piso salarial do
professor é de cerca de US$ 1
mil por mês. Segundo Hochs-
child, o piso, apesar de não
ser ruim, não é competitivo
em relação a outras carreiras.
De acordo com ele, os salários
eram mais baixos no passado,
mas têm melhorado. n

A difícil equação para
achar um professor
Pesquisa mostra que apenas 2% dos estudantes querem cursar
licenciatura ou Pedagogia; qualificação dos docentes também preocupa
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No Chile, estudantes são
convencidos a dar aula
Programa tenta atrair os melhores alunos do
ensino médio para o curso de Pedagogia
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ALUNO DE licenciatura em Física, Rivaldo estudou em escola pública e sofreu com a falta de aulas: “Tenho interesse em educação devido à realidade da escola em que estudei. Ser professor no Brasil é ato de coragem”

l Seria excelente se as
escolas que já existem
funcionassem direito. Seria
ótimo se não faltassem
professores para dar aulas,
e se os alunos tivessem
vontade de estudar e
aprender. Isso já seria o
suficiente para melhorar
muito a educação.

Pensando numa escola
utópica, a escola dos meus
sonhos teria salas grandes
com mesas para as pessoas
estudarem de acordo com
a faixa etária e com suas
necessidades e interesses.
Haveria livros e material de
pesquisa. Recursos
tecnológicos são
importantes, computadores
são fundamentais para que
os alunos pesquisem. A
escola dos meus sonhos
teria também brinquedos
para as crianças menores e
um bom espaço ao ar livre.

Pensando na relação
professor-aluno, os
professores teriam que ser
pessoas mais pacientes.
Teriam que ouvir os alunos
e respeitá-los. Os alunos
teriam que estudar coisas
de seus interesses, já que
isso faria com que eles
participassem mais.

Quando lembro da escola
em que estudei, penso que
sempre adorei a minha
escola. Eu sempre gostei de
estudar. Hoje, na maioria
das escolas, os alunos não
têm interesse em estudar, já
que ou o conteúdo não é
interessante para eles ou
eles têm que ficar lá só
ouvindo, sem falar ou
perguntar. Outro problema
é que às vezes os
professores não tem
paciência para ensinar. Eles
têm que ter paciência e
envolver o aluno.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 4.




