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Metrópole Patrimônio em risco
Sala mais crítica do
Museu do Ipiranga já
está protegida. Pág. A28

Por ano, 3 mil professores desistem de
dar aula nas escolas estaduais de SP

Paulo Saldaña

A cada dia, oito professores
concursados desistem de dar
aula nas escolas estaduais
paulistas e se demitem. A mé-
dia de pedido de exoneração
foi de 3 mil por ano, entre
2008 e 2012. Salários baixos,
pouca perspectiva e más con-
dições de trabalho estão en-
tre os motivos para o abando-
no de carreira.

Os dados obtidos pelo Esta-
do por meio da Lei de Acesso à
Informação são inéditos. A rede
tem 232 mil professores – 120,8
mil concursados, 63 mil contra-
tados com estabilidade e 49 mil
temporários.

A fuga de professores tam-
bém é registrada na rede muni-
cipal de São Paulo, mas em me-
nor escala. As escolas paulista-

nas têm média de 782 exonera-
ções por ano desde 2008.

Proporcionalmente ao tama-
nho das redes, o índice no Esta-
do é duas vezes maior. Além dis-
so, a capital conseguiu ao longo
dos anos ampliar em 12% o nú-
mero de efetivos, enquanto a re-
de estadual tem 10 mil concur-
sados a menos do que em 2008.

Os docentes que abandona-
ram o Estado migraram para es-
colas particulares, redes muni-
cipais ou dão adeus às salas de
aula. O bacharel em Educação
Física Marco Antonio Uzunian,
de 30 anos, decidiu ser instru-
tor de uma academia e hoje tam-
bém trabalha em uma empresa.

Apenas um ano em uma esco-
la estadual na Vila Carrão, na
zona leste da capital, foi sufi-
ciente para ele desistir. Uzu-
nian é um dos 2.969 efetivos
que pediram exoneração só no
ano passado. É o maior índice
desde 2008. “Na escola eu não
conseguia tocar um projeto de

verdade, não tem apoio nem
companheirismo”, diz.

O bolso pesou na decisão. De-
pois de concursado, só pôde pe-
gar uma jornada de 10 horas.
“Eu não tive opção de jornada
maior. Essas 10 aulas me ren-
diam R$ 680.” A Secretaria da

Educação não respondeu por
que há limite de jornada para
novos docentes.

Crise. Nem a estabilidade do
funcionalismo público tem im-
pedido demissões. Formado
em Matemática pela Federal do

Paraná, Fabrício Caliani ingres-
sou na rede estadual em 2004.
Abandonou em 2009 para ficar
em escola particular. “Escolhi
ser professor por vocação e faço
meu trabalho bem feito. O que
eu ganhava até me aposentar
não ia compensar enfrentar tu-
do isso”, diz ele, que dava aula
em Bastos, no interior paulista.

Mesmo sem ter emprego em
vista, Eduardo Amaral, de 39
anos, pediu exoneração em
abril de 2012 – depois de 8 anos
na rede. “Para além da questão
do salário, jornada e condições
de trabalho adversas, tem o dia
a dia da escola. É um ambiente
hostil”, diz ele, que hoje traba-
lha na Câmara Municipal de
São Paulo.

Professor da Faculdade de
Educação da Universidade de
São Paulo (USP), Romualdo
Portella considera os dados
muito altos. “Temos reconheci-
do que a questão-chave da edu-
cação é o professor, mas precisa-

mos ter atratividade de carrei-
ra, boa formação, retenção e
avaliação”, diz.

A Secretaria da Educação de-
fendeu que o número de exone-
rações representa só 1,63% do
total de efetivos. Em relação à
diminuição do número de efeti-
vados, a pasta argumentou que
aposentadorias, mudanças e
mortes devem ser levados em
conta. O governo não informou
quantos concursos realizou des-
de 2008.

ÊXODO ESCOLAR Estado cria 34 mil vagas, mas ganha só 1,5 mil docentes, pág. A22}

Educação. Dados obtidos com exclusividade pelo ‘Estado’ revelam migração média de 8 docentes por dia para as redes municipais
e particular e também para outras carreiras; salários baixos, pouca perspectiva e más condições de trabalho motivam abandono

Alternativa. Uzunian deixou salas e foi para academia
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● Carreira deficiente, baixos salários e condições de trabalho afastam professores das redes estadual e municipal de São Paulo

ABANDONO DE PROFISSIONAIS
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Da sala para a viatura

C riado em uma família
em que mãe, tia e o ir-
mão mais velho são

professores, Elton Costa não
teve dúvida na hora de deci-
dir qual carreira seguiria.
“Eu tinha como ideal ensi-
nar”, conta ele, hoje com 36
anos, formado em Letras e
Pedagogia. Foram 14 anos de
magistério na rede estadual
de São Paulo. Costa deu au-
las, foi diretor, coordenador
e voltou às salas. Mas, segun-
do ele, a experiência só refor-
çou uma certeza: “As coisas
não iam melhorar”.

Costa deu uma guinada na
vida profissional quando pas-
sou no concurso para a Polí-

cia Civil. Trocou o giz e a lousa
pela arma e a viatura em 2012.
Não demonstra nem uma pon-
ta de arrependimento.

“Cheguei em uma situação de
autoestima tão baixa, a ponto
de achar que meus filhos pudes-
sem ter vergonha do que eu
era”, conta. “Por causa da situa-
ção precária da carreira, salário
baixo e falta de respeito que sen-
tia na escola, decidi sair. E digo
que foi até fácil decidir.”

Costa mora em Tupã, cidade
a 513 km da capital paulista, e
hoje é investigador. Segundo
ele, ganha R$ 1 mil a mais do que
recebia quando saiu da rede es-
tadual – apesar de, na época, tra-
balhar em três escolas em cida-

des diferentes. “Com esse sa-
lário e nessas condições é im-
possível se sentir realizado.”

Segurança. Costa conta
que sempre perguntam para
ele se não teve medo de se
tornar policial. E ele respon-
de sempre que na outra pro-
fissão era pior. “Medo eu ti-
nha antes, quando era profes-
sor. Passei 14 anos trabalhan-
do contra 35 alunos, sozinho.
Na rua estou armado e com
meu parceiro”, diz. “O pro-
fessor é um herói e está sen-
do estraçalhado. Tem de ser
psicólogo, assistente social,
mediador de conflito e, por
último, ensinar.”

Mesmo relatando as difi-
culdades de enfrentar violên-
cia nas escolas e assumir
mais do que a função de dar
aula, ele lembra que o profes-
sor acaba nem sendo o princi-
pal prejudicado desse arran-
jo. “O aluno é a maior vítima
dessa situação.” / P.S.

A questão docente não é uma
preocupação apenas do Estado
de São Paulo, mas um drama vi-
vido em todo o País. Estimativa
recente aponta déficit de 170
mil professores de Matemática,
Física e Química. Mas estatísti-
cas do Ministério da Educação
(MEC) revelam uma situação
ainda mais grave: o número de
interessados em ser professor
está caindo a cada ano, o que
torna mais difícil suprir as de-
mandas.

De 2006 a 2011, o número de
alunos que entraram em Licen-
ciatura e Pedagogia caiu 7,5%.
Em 2011, último ano em que os
dados estão disponíveis, foi re-
gistrado o menor volume de pes-
soas que ingressaram nesses
cursos desde 2004. Foram 662
mil matriculados em cursos pre-
senciais e na modalidade a dis-
tância em todo País.

O total de diplomados inter-
rompeu crescimento registra-
do entre 2000 e 2009. Depois
disso, teve queda de 11%. Em
2011, 358 mil pessoas formaram-
se em Licenciatura ou Pedago-
gia, formação padrão para atua-
ção na educação básica (do ensi-
no infantil ao médio). Apesar
de desaceleração no ritmo de
formação, o número de profes-
sores no País tem aumentado
nos últimos três anos. Em 2012,
existiam 2,1 milhões de docen-
tes de educação básica.

A superintendente do Centro
de Estudos e Pesquisas em Edu-
cação (Cenpec), Anna Helena
Altenfelder, lembra de pesqui-
sa recente da Fundação Carlos
Chagas (FCC) que mostra que

os jovens não querem ser pro-
fessores. “O estudante do ensi-
no médio respeita o professor,
mas diz ‘eu não quero’, porque
ele vê a dificuldade e a vida dos
docentes”, afirma. “Há uma
questão da precarização da ati-
vidade: do salário, progressão
na carreira à valorização social
do magistério.”

Perfil. Com esse contexto ne-
gativo, a carreira docente não
tem atraído, em geral, os alunos
com melhor desempenho no en-
sino médio. “O Estado de São
Paulo, por exemplo, tem 98%
de seus professores formados
nas instituições privadas, que
em geral têm as piores condi-
ções, professores menos qualifi-
cados e formam mal o aluno”,
diz o professor de Educação da
USP Romualdo Portella.

Dados de levantamento da
FCC revelam que 39,2% dos pro-
fessores do País são de famílias
de baixa renda (de até 3 salá-
rios). Além disso, 45,6% dos pro-
fessores têm mães com nenhu-
ma escolaridade ou que cursa-
ram apenas até a 4.ª série. / P.S.

MAIS NA WEB

Falta de interesse
pela carreira é
comum em todo o País

Análise. Leia texto
do especialista
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ÊXODO ESCOLAR

Estado cria 34 mil
vagas, mas ganha
só 1,5 mil docentes
Apesar de abrir concursos, governo tem dificuldade para
preencher postos; desde 2008, total de concursados caiu 7%

EX-PROFESSOR HOJE
É POLICIAL CIVIL
‘As coisas não iam melhorar’, conta Elton Costa

O número de alunos
que entraram em cursos
de Licenciatura e
Pedagogia caiu 7,5%
de 2006 a 2011

Apesar de ter realizado con-
cursos para preencher 34 mil
vagas de professores desde
2011, a gestão Geraldo Alck-
min (PSDB) só conseguiu am-
pliar em 1,5 mil o número de
docentes concursados na re-
de estadual até este ano. Espe-
cialistas avaliam que o gover-
no do Estado criou uma “bola
de neve” nesta questão e en-
frenta dificuldades para man-
ter os profissionais na rede.

O número de concursados
caiu de 130,5 mil, em 2008, para
120,8 mil, em 2013 – queda de
7%. O total de efetivos até cres-
ceu 4,4 mil entre 2011 e 2012,
mas voltou a cair neste ano.

Professor da Faculdade de
Educação da Universidade de
São Paulo (USP), Ocimar Ala-
varse diz que há falhas de plane-
jamento. “Não fizeram os con-
cursos ao longo do tempo para
reposições”, diz. “Além das exo-
nerações, tem as aposentado-
rias previstas. Organizar esse
processo não é sofisticação, é o
mínimo.” A média de aposenta-
dorias é de 5 mil por ano, segun-
do a Secretaria da Educação.

Em novembro, o Estado reali-
za mais um concurso, para 59
mil vagas. Espera que 20 mil do-
centes assumam no próximo
ano. Alavarse duvida do resulta-
do, por causa da dificuldade de
recrutar tantos profissionais.
“Não se regulariza essa situa-

ção de uma vez. Levará de cinco
a dez anos para resolver.”

A diretora da ONG Todos Pe-
la Educação, Priscila Cruz, enfa-
tiza que é necessário ter ações
específicas para quem chega à
rede e para quem é de carreira.
“Não existe medida que tenha
grande impacto sozinha”, diz
ela. “Sem carreira atrativa, aca-
bamos contratando quem tem
dificuldade de ingressar em ou-
tra carreira. E a gente precisa
dos melhores profissionais.”

A dificuldade em aumentar o
quadro docente tem provocado
problemas nas escolas. Reporta-
gem do Estado deste mês mos-
trou que havia no primeiro se-
mestre 4,8 mil turmas sem pro-
fessor de alguma disciplina – a
maior parte de Matemática,
Geografia e Sociologia.

O presidente do Centro do
Professorado Paulista (CPP),
José Maria Cancelliero, diz que
há uma “crise”. “Falta vontade
política de melhorar a escola pú-
blica. Levadas por isso, muitas
pessoas ingressam e, quando ar-
rumam um emprego, vão embo-
ra”, diz. “Tinha de ter um salá-

rio digno do Estado mais rico.”
O piso salarial na rede esta-

dual é de R$ 2.255. É maior do
que o nacional, de R$ 1.567. Mas
na rede municipal da capital,
por exemplo, o professor ini-
ciante ganha R$ 2,6 mil.

Presidente do principal sindi-
cato da categoria, a Apeoesp,
Maria Izabel Noronha foi procu-
rada, mas não atendeu aos pedi-
dos de entrevista.

Recomeço. Professora de Ma-
temática, Valdirene Antenor,
de 48 anos, tentou desistir do
magistério em 2008, quando se
exonerou do Estado. Abriu uma
cantina, mas não deu certo. Vol-
tou para a escola e decidiu ir pa-
ra o Município. “No Estado são
20 anos de descaso”, diz. “Nas
escolas municipais também
não é uma maravilha, mas o salá-
rio é maior. Não queria voltar,
não estou contente. Mas que
trabalho eu vou arrumar com es-
sa idade?” Ela também leciona
em escola particular.

A Prefeitura defende que es-
tá implementando ações de me-
lhoria das condições de traba-
lho, como programa para am-
pliar a segurança. O Estado res-
salta que garantiu aumento es-
calonado de 45% até 2014. Tam-
bém citou a implementação de
programas, como o Residência
Educacional, um estágio remu-
nerado. / PAULO SALDAÑA

Mais seguro. Investigador Costa, de 36 anos, é formado em Letras e Pedagogia

● Quantos querem ser professor 
(licenciatura e pedagogia)
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A21-A22.




