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A Coréia do Sul é sempre lembrada como exemplo
de excelência no ensino. Quase toda a população é al-
fabetizada e mais de 60% dos jovens têm nível univer-
sitário. A valorização do professor parece ser o segre-
do de sucesso do modelo asiático que paga bons salá-
rios e que, em contrapartida, exige formação superior
em nível de mestrado, a começar por quem leciona
em educação básica.Não podemos, nem devemos
comparar o país de cerca de 50 milhões de habitantes
e de pouco mais de 99 mil km² com o Brasil. Mas po-
demos, e devemos, nos inteirar das práticas educacio-
nais que dão certo na Coréia do Sul para, por que não,
analisar a sua viabilidade por aqui.

Assim como na Ásia, há boas práticas de ensino em
outros países que deveriam ser melhor conhecidas
por nós. Na Finlândia, por exemplo, onde todas as es-
colas são públicas, os professores são selecionados
entre os melhores de cada turma de graduados. A
atenção ao aluno ultrapassa os limites da sala de aula.
Inclui alimentação e cuidados de saúde a cargo de
médicos e dentistas.

Bons exemplos

Além daqueles de excelência em infraestrutura,
não faltam exemplos de bons métodos de ensino. A
Escola da Ponte, em Portugal, exportou para nós uma
educação mais humanizada. Derrubou as paredes das
salas de aula e um jeito convencional de estudar. O
método admirado no Brasil é seguido pela ONG Proje-
to Âncora, criada há 18 anos e sediada em Cotia, na
Região Metropolitana de São Paulo. Este ano, a orga-
nização está entre as semifinalistas da 10ª. edição do
Prêmio Itaú-Unicef/Regional São Paulo.

No Ceará, em Eusébio, a Associação Estação da Luz
é outro projeto que começou em 2004 como creche,
aplicando o programa do indiano Sathya Sai Baba de
educação em valores humanos. Hoje, as atividades se
estendem a crianças, jovens e até mesmo adultos,
através de incentivos à educação, cultura, esporte e
profissionalização. Em 2012, com o seu Projeto Edu-
care, a associação foi a vencedora do Prêmio Criança
da Fundação Abrinq/Save the Children.

Esses são apenas alguns bons exemplos entre mui-
tos que existem no Brasil, mais por iniciativa de ONGs
quase sempre mantidas por empresas e/ou empresá-
rios. 

Quando o governo federal se compromete a inves-
tir mais na educação com os recursos advindos da ex-
ploração do pré-sal, tais contribuições deveriam ser
vistas com carinho. Educação de qualidade implica
altos investimentos. 

Mas, além do dinheiro, nosso país precisa de uma
grande transformação no sistema de ensino.

Vocação para o sacerdócio

Quem quer ser um professor? Todos acham a pro-
fissão belíssima, um “verdadeiro sacerdócio”, mas fo-
gem dela como nunca antes neste país.

Há um déficit anunciado de cerca de 700 mil pro-
fessores para suprir as demandas do ensino funda-
mental e do ensino médio.

Sabemos, por notícias recentes, que há escolas fa-
zendo rodízio de aulas por falta de professores de
ciências exatas, como química e física. Neste 15 de
outubro, professores trocaram a comemoração do seu
dia por manifestações em favor de salários mais dig-
nos.

Não são só os salários que estão defasados. O res-
peito aos professores também. Eles são vítimas de
muitas formas de violência, entre elas a falta de opor-
tunidade para estudar mais. Esta é uma profissão em
que estudar é preciso, sempre. 

O Ministério da Educação procura fazer sua parte,
mas parece caminhar em descompasso com a urgên-
cia que temos. Em setembro lançou o programa “Que-
ro ser professor, quero ser cientista” que, inicialmen-
te, oferecerá 40 mil bolsas de estudo para despertar a
“vocação” de docente entre estudantes do ensino mé-
dio da rede pública.

Só se sai bem em qualquer profissão quem gosta do
que faz. Ser professor é exercer uma profissão digna,
bonita e relevante para o país. Para começar, precisa-
mos trocar o sentido de “vocação” pela valorização de
nossos professores. Acredito que, assim, o dinheiro do
pré-sal será melhor empregado e nossos estudantes,
em todos os níveis, terão condições de se preparar
não só para o trabalho, mas para a vida.

**  HHoommeennaaggeemm  aa  EEnnggeell  PPaasscchhooaall  ((77//1111//11994455  aa  3311//33//22001100)),,
jjoorrnnaalliissttaa  ee  eessccrriittoorr,,  ccrriiaaddoorr  ddeessttaa  ccoolluunnaa..

Quem quer ser
um professor

Responsabilidade

SOCIAL  E  ÉTICA
por Lucila Cano
lcano@terra.com.br

» ALESSANDRA PIRES
DA AGÊNCIA SEBRAE

A s mulheres ainda não
são a maioria entre os
empresários brasilei-
ros, mas o número de

empreendedoras cresceu
21,4% em uma década. A par-
ticipação dos homens à frente
das micro e pequenas empre-
sas (PMEs), por sua vez, subiu
9,8% em igual período. De ca-
da 10 empresas em atividade
no Brasil, três são comanda-
das pela força feminina.

O diagnóstico faz parte do
Anuário das Mulheres Em-
preendedoras e Trabalhadoras
em Micro e Pequenas Empre-
sas, elaborado pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae),
em parceria com o Departa-
mento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese). O estudo anali-
sou o perfil de gênero nos pe-
quenos negócios – aqueles que
faturam até R$ 3,6 milhões por
ano – de 2001 a 2011.

A região Norte foi a que teve
o maior crescimento de mu-
lheres empreendedoras no
País. Em uma década, o núme-
ro de empresárias que montou
um negócio cresceu quase
80%. O Centro-Oeste apareceu
em segundo lugar, com expan-
são de 43% em igual período.
Para o presidente do Sebrae,
Luiz Barretto, o resultado com-
prova uma tendência que vem
surgindo nos últimos anos.
“Há algumas décadas, o avan-
ço feminino no mercado de
trabalho é percebido em fren-
tes variadas e não poderia ser
diferente no empreendedoris-
mo”, observa.

O estudo também revela que
as mulheres que estão mon-
tando o seu próprio negócio
são bastante jovens. Segundo a
pesquisa, 41,3% têm de 18 a 39
anos e 52% têm de 40 e 64 anos.
Além disso, cerca de 40% delas
são chefes de família, sendo
que a maioria, ou 70%, têm ao
menos um filho. “Como em-

presárias, elas conseguem con-
ciliar melhor o trabalho com os
cuidados da casa e dos filhos.
Quase metade dessas mulhe-
res são as únicas responsáveis
pela educação de seus descen-

dentes e isso não as impede de
empreender com dedicação”,
destaca Barretto.

Para o diretor técnico do
Dieese, Clemente Ganz Lúcio,
há uma clara mudança na par-

Empreendedorismo está 
em alta entre as mulheres

ticipação da mulher na vida
econômica, mas ainda há mais
por vir. “Será preciso um con-
junto de outras transforma-
ções na vida pública e política
com a presença das mulheres
nos negócios, mas a situação
precisará mudar também den-
tro dos lares, no que trata da
divisão de tarefas domésticas,
do cuidado com os filhos e das
atribuições da vida familiar.
As mulheres promoverão
transformações no mundo
dos homens e a sociedade to-
da irá se beneficiar”, acredita
Clemente Ganz.

O setor que as mulheres
mais empregam é o comér-
cio, com 42% de empregos
gerados, sendo a venda de
roupas, acessórios e calçados
a atividade com maior con-
centração feminina. Os seto-
res de serviços e indústria
vêm em seguida.

Equipe

Criada em Brasília há qua-
tro meses, a ReFábrica, espe-
cializada na produção de rou-
pas e brindes ecológicos a par-
tir de garrafas PET recicladas e
misturadas ao algodão, é co-
mandada por Rosicléia Men-
des, de 43 anos. Esse é o segun-
do negócio da empresária, que
também é dona de uma em-
presa que confecciona e vende
uniformes. Atualmente, ela
conta com uma funcionária e
com o trabalho de 25 borda-
deiras de uma cooperativa que,
juntas, produzem em torno de
7 mil peças mensais.

Outro caso de sucesso é da
designer de sobrancelhas Fáti-
ma Bahia, dona da Clínica Lon-
gevitá, conhecida no Rio de Ja-
neiro pelo serviço de micro-
pigmentação 3D, que reconsti-
tui o fio da sobrancelha. Ao la-
do da filha Raphaella Bahia,
que é visagista e maquiadora,
elas comandam duas filiais,
sendo uma em São Paulo. Em
paralelo, a dupla dá cursos pro-
fissionalizantes de designer de
sobrancelha e de maquiagem.

Segundo Fátima, as mulhe-
res tem hoje um papel mais
importante no mercado. "Elas
continuam com a função de
donas de casa e, agora, acumu-
laram as de empresárias. A mu-
lher não só conquistou seu es-
paço, como ocupa vagas ante-
riormente destinadas a ho-
mens", comenta.

Para incentivar cada vez
mais o empreendedorismo
feminino, desde 2004 o Se-
brae realiza anualmente o
Prêmio Sebrae Mulher de Ne-
gócios. Ao longo dos anos, a
premiação registrou um au-
mento no número de em-
preendedoras. Em 2012, con-
tou com 5,4 mil inscrições em
todo o Brasil. A etapa estadual
registrou 65 finalistas.

CARACTERÍSTICAS DA MULHER EMPREENDEDORA

■ As empreendedoras, geralmente, dão mais atenção
aos clientes.
■ As mulheres investem mais em capacitação. A
proporção de empresárias com, no mínimo, ensino
médio completo é quase o dobro do percentual de
homens com a mesma escolaridade.
■ Proporcionalmente, elas procuram mais o
atendimento do Sebrae e estão sempre em busca de
mais informação e orientação.
■ Normalmente, o público feminino concilia melhor
suas atividades pessoais e profissionais.
■ As mulheres buscam o empreendedorismo para ter
maior flexibilidade de horários.
■ As empreendedoras são, geralmente, mais
detalhistas, sensitivas e intuitivas, características que
podem contribuir para a gestão do negócio.
■ As mulheres empreendedoras conseguem aliar as
características de coragem, iniciativa e determinação,
com a sensibilidade, intuição e cooperação.

ELAS NO COMANDO

CENÁRIO

DIVULGAÇÃO

À frente de duas filiais de uma clínica estética, Fátima se diz preparada para os desafios do mercado

O público feminino ainda não é maioria no empresariado brasileiro, mas o número 
de empreendedoras cresceu 21,4% em uma década, contra alta de 9,8% dos homens
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