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●●● Agreve dos professores e
funcionários das escolasmunici-
pais foi suspensa emseu 16.º dia,
após a categoria aceitar a propos-
ta oficial. A decisão aconteceu em
assembléia na porta da Secretaria
Municipal de Gestões. Havia entre
5mil e 10mil pessoas.

Greveacaba
semaumento

QUARTA, 12 DE ABRIL

Ajornadadasestrelas
Oacúmulo de horas semanais emsala é praxe entre os professores, que querem termais voz

FRANCISCAANALÚCIA

“Douaula para a
1.ª série. É claroque
estava preocupada
comeles por
causa da greve”

NALIDA – 1.Professoresvotamtrêsvezesantesdedecidirpelo fimdagrevede16dias2.Pelamanhã,Ana
Lúcia desenvolve projetos comcantos interativos emduas creches3.À tarde, Francisca se desdobra
comoassistente de direção numa escola de ensino fundamental.4.Ànoite, Rose ensina inglês para
turmas pequenas emescola de línguas

ROSE

“Se o professor
ganhaR$500, um
bom livro chega a
10%do seu salário.
Quemcompra?”
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UMA SEMANA
COM...

Professoras do
ensino municipal
de São Paulo

“O esforço é tanto
que temdia
emque sinto
gosto de sangue
na garganta”

Mônica Manir

Reynaldo Emygdio de Barros,
prefeito do Município de São
Paulo, usando das atribuições
que lhe foramconferidas por lei,
fez saber que a CâmaraMunici-
pal, em sessão de 18 de outubro
de 1979, decretou e ele promul-
gouoEstatutodosFuncionários
Públicos, que diz o seguinte no
Capítulo II, aqueledosDeveres:

Art. 179 - É proibida ao funcioná-
rio todaação ou omissão capazde
comprometeradignidadeeodeco-
ro da função pública, ferir a disci-
plina e a hierarquia, prejudicar a
eficiênciado serviço ou causarda-
noaAdministraçãoPública,espe-
cialmente:

I-referir-sedepreciativamenteem
informação, parecer ou despacho,
oupela imprensa,ouporqualquer
meio de divulgação, às autorida-
des constituídas e aos atos daAd-
ministração;

Por causa desse parágrafo aí
em cima, esta reportagem qua-
se não sai. Amedrontadas com
as conseqüências legais dos
seus depoimentos, três profes-
soras da redemunicipal de São
Paulopassaramnoitesemclaro
e por um triz não deram pra
trás.Averdadeéque, até o final
da entrevista, elas, assim como
a repórter, desconheciam esse
detalhedalei,masumdisse-me-
disse de corredor alertou para
umapossívelmordaçanãosesa-
be donde. Fotos foram proibi-
dasnas escolas, celularesapita-
ram nas bolsas e instalou-se o
pânico em torno de uma pauta
aparentementesimples: conhe-
cer a rotina de professores que
voltavam às aulas depois de 16
dias de greve, amais longa des-
de 1987. Foi a “Quinta-Feira de
Corpos Tristes”, já que no dia
anterior a maioria desistiu da
principal reivindicação,queera
elevar o piso de R$ 509,00 para
R$ 960,00. Saíram com o au-
mento de R$ 350,00 para R$
400,00 no abono a ser pago em
junho e, principalmente, com a
garantia de que osdias parados
nãoserãodescontadosna folha.
Para a Prefeitura, a adesão ao
movimento foi de 20%. Para o
sindicato, de 75%. Para os alu-
nos, a adesão à falta foi de 90%
na véspera do feriadão. Em sa-
laspraticamentevazias,asedu-
cadoras cumpriram suas lon-
gas jornadas, característica co-
mum à categoria. No intervalo,
manifestaram livremente seu
pensamento, direito irrevogá-
veldoartigo5ºdaConstituição.

Coelho daAlice
Por três anos, Ana Lúcia daSil-
vaeafilha,Laura,pareciamCoe-
lhosdaAlice.Iamjuntaslogoce-
doparaaescolamunicipal onde
Ana dava aula de educação in-
fantil.Nahoradoalmoço,a filha
comianaescolaparticularaola-
do, com cardápio de mais sus-
tância,enquantoamãedeglutia
algo durante a hora-atividade.
À tarde, Ana corria para outra
escolamunicipalondetrabalha-
va como coordenadora de edu-
cação. A pequena tombava de
sono em outra escola particu-
lar. Às 17h30, omarido buscava
Laura. Às 19h, Ana embarcava
para a faculdade de Pedagogia,
da qual só saía às 23h15.A sorte
(enfim...) é que as duas acerta-
vam seus relógios biológicos
comprecisão. Amenina só dor-
mia depois de amãe chegar.
“Eu educava outras crianças
e não tinha tempo de educar a
minha”, lamenta-se a educado-
ra. A prioridade de ficar com a
filha quebroua jornada tríplice.
Ana pediu exoneração de um
dos empregos para curtir, a
duas, o café damanhã e, talvez,
umdesenhoanimado.Issoimpli-
cou R$ 1.000 a menos no orça-
mento, que também caiu por

causa do casamento desfeito
em dezembro. Ana recebe pen-
são quando o pai de Laura pode
pagar, e dá assessoria como au-
tônoma em projetos baseados
napedagogiaFreinet.Noves fo-
ra,sobramenos10depoisdepa-
garasprestaçõesdoapartamen-
to e do carro, o condomínio, o
plano de saúde da menina (ela
colaboracompulsoriamentepa-
raoHospital doServidorMuni-
cipal, mas isso pode significar
meses de espera para uma con-
sulta), a feira e o súper, a luz e o
telefone, além do empréstimo
descontado direto no holerite.
Empréstimos, aliás, são uma
constante na classe.
Ana cobre as pontas do ensi-
noaoprestarassessoriaemcre-
ches pela manhã e alfabetizar
adultos ànoite, numaescola em
um bolsão de pobreza da capi-
tal, região de São Miguel. Diz
que não tem problemas com a
violência (“Lidocombebêse se-
nhoresdeaté70anos,umpúbli-
cobastante tranqüilo”)esesen-
te privilegiada por abrir uma
brechanatardeparaaJEI, Jor-
nadaEspecialIntegral,de36ho-
ras semanais. “Quem participa
daJEI temapossibilidadede se
inteirar dos projetos da escola,
algo que um JB não consegue.”
Sim, é preciso um glossário pa-
raentenderacarreira.JBsigni-
ficaJornadaBásica,quecorres-
pondea20horassemanaiseum
salário de R$ 509,00, o quanto
recebeum iniciante.
O valor rendeu debates du-
ranteasemana,quandofoicom-
parado com o salário médio de
uma empregada doméstica na
cidade de São Paulo, cerca de
R$ 800. “Não dá para botar no
mesmopatamarporquesãofun-
ções diferentes, mas, de qual-
quer forma, dói saber disso”,
afirma Ana. Procurar outra
veia?(Semtrocadilho,nãoédifí-
cil encontrar na família do pro-
fessor alguém que prefira a en-
fermagem...)AnaseapegaaCé-
lestin Freinet, um dos fundado-
resdoMovimentoEscolaNova,
seu guru pedagógico: “Não é
com homens de joelhos que se
colocaumademocraciaempé”.

Gargantaempandarecos
Nessa semana, Francisca Ma-
ria, da Silva como Ana Lúcia,
fez uma nasofibrolaringosco-
pia. O nome do exame a assus-
tou menos que a rouquidão
constante e o diagnóstico final:
dois calos na voz e uma corda
vocal preguiçosa. Aos 44 anos,
Francisca inteira está ficando
cansada.Às segundas e terças,
ela trabalha 16 horas por dia.
De quarta a sexta, 12 horas e
meia.Divide-seentreduasesco-
las municipais, uma como pro-
fessora de 1ª série do Funda-
mental, outra como assistente
de direção. O problema de voz
vemdemuito tempoedomuito
barulho à volta. A sua sala fica
nomeiodeduasquadrasespor-
tivas,comalunosquesedisper-
samcomgolsdeumladoearre-
messos de curta distância do

outro. Para quem podia pegar
um cineminha no sábado, ela
não pode: faz faxina na casa.
Aos domingos, vê TV, tenta ler
umlivro,dorme.Adupla jorna-
dacomeçouhácincoanosetem
tempopara acabar.Noanoque
vem Francisca pretende pôr
fim à aquisição de móveis para
o apartamento que comprou
via empréstimo no banco. Mo-
ra sozinha e ajuda os pais apo-
sentados pagando as contas de
luz, água, telefone, fora a feira

de domingo. Com intervalos de
meia hora entre uma escola e
outra, faz tudo de carro e come
lanches. Uma vida sem step
nem body combat, portanto.
O gancho de direita, no mo-
mento, é contra o programa
São Paulo É uma Escola, que
prevêaulasemtempo integral.
“No papel é interessante, mas
a escola não tem estrutura pa-
ratantosalunosaomesmotem-
po.” Na perspectiva da Escola
MunicipaldeEducaçãoFunda-

mental (EMEF) em que traba-
lha como assistente de dire-
ção, teriam de levantar outro
prédio do mesmo tamanho.
Alémdisso, o projeto, segundo
ela, comprometeatividadesna
sala de leitura e no laboratório
de informática.
Tocaumsinalensurdecedor,
deCorpo deBombeiros à porta
do incêndio. Foram-se mais 45
minutosdeaula.Elaolhaparao
quadro em frente com anota-
ções sobre entupimento do ba-

nheiro e sirene com problema.
Tentacompararoontemeoho-
je do professor. “Ainda tenho
orgulho do que faço e sei do re-
conhecimento da minha famí-
liaedospaisdosalunos.”Masa
sociedade às vezes falta com
respeito.Nahoradepediroem-
préstimo, o gerente perguntou
se não seria melhor procurar o
Banco do Povo. Francisca quis
lhe dar uns sopapos.

Tarefas por atacado
Nessa semana, Rose Gimenes,
dolorida da garganta como
Francisca,nãolargouagarrafa
d'água. “Já dei aula com gosto
de sangue na boca e desenvolvi
uma labirintite. Com tanto alu-
no em sala, a escola virou um
lugar insalubre.” Todo dia útil
ela ensina inglês numa institui-
çãomunicipal de5ªa8ªenuma
particular à noite. Sábado re-
servou para a particular. Às
quintas, conseguiu entrar num
curso gratuito de aperfeiçoa-
mento patrocinado pela PUC e
poroutraescoladeinglês.Reco-
nhece: é uma iguaria reservar
algumas horas para se capaci-
tar. Pior é que não sabe se dará
conta, já que seu maior sonho
de consumo, difícil de degus-
tar, é tempo sobrando. “O pro-
fessor virou um tarefeiro, um
fazedordecoisassemtempopa-
rarefletir”,reclama.Elaprepa-
ra as aulas aos domingos e ga-
rante que dará um jeito de re-
porasaulasperdidascomagre-
ve no próprio sábado e na pri-
meira semana do recesso.
Violência em sala de aula
nunca viveu. Sabe de uma pro-
fessora que foi agredida por
um aluno drogado, mas não é
padrão na EMEF onde dá aula.
Oque incomoda, às vezes, é ser
questionada sobre sua discipli-
na. Disciplina como matéria,
bementendido.Quandolheper-
guntamdequeadianta ensinar
inglês num país de português
trôpego, ela arma a guarda: “É
para defender a própria cultu-
ra”. Aposta que, ao divulgar a
língua predominante especial-
mentenaperiferia, seucenário
de moradia e profissão, forma
cidadãos mais seletivos. Ante-
nada com a tecnologia e com a
necessidade de oferecer um
menuvariadoparaoadolescen-
te, criou um blog e ajudou a
montarumestúdioparaosalu-
nosgravaremprogramasderá-
dio. Quer liberdade de expres-
são na escola. E fora dela.●
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