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Por que 
quase 
ninguém 
quer ser 
professor?
Estudo da UFG revela que baixa procura por 
cursos de licenciatura ameaça o futuro da docência

Camila Godoy

Há algum tempo que 
a carreira de do-
cência é despresti-

giada por grande parte da 
sociedade. Esse posiciona-
mento tem refl etido no in-
teresse e na procura pelos 
cursos de licenciatura da 
Universidade Federal de 
Goiás (UFG) que, preocu-
pada com a baixa deman-
da, tem acompanhado os 
números de matrícula e o 
perfi l dos estudantes das 

57 licenciaturas ofereci-
das nas quatro Regionais 
da instituição – Catalão, 
Goiânia, Goiás e Jataí. O 
estudo, organizado pela 
Pró-Reitoria de Graduação 
(Prograd), revela que o fu-
turo da docência pode es-
tar ameaçado.

De acordo com os da-
dos levantados, a média de 
candidatos para cada uma 
das 2.484 vagas ofereci-
das oscilou de 1,24 a 6,20 
nos últimos oito anos. No 
Processo Seletivo 2013/1, 

oito cursos de licenciatura 
não atraíram mais de um 
candidato por vaga e, em 
2014/1, 11 deles não al-
cançaram essa concorrên-
cia. No Vestibular 2014/2, 
os números se repetiram e, 
dos 18 cursos de licencia-
tura ofertados, 11 não re-
ceberam mais de uma ins-
crição por vaga, todos na 
modalidade de Educação a 
Distância (EaD). 

O estudo da Prograd 
também avaliou o grau de 
preparo e informação dos 
estudantes dos cursos de 
licenciatura que chegam à 
universidade, tendo como 
base as menores pontua-
ções obtidas pelos clas-
sifi cados em cada etapa 
dos Processos Seletivos. 
No Vestibular 2012/1, na 
prova de 90 questões, cada 
uma valendo 1,0 ponto, a 
menor pontuação entre to-
dos os concorrentes clas-
sifi cados nos cursos de li-
cenciatura foi 14. Número 
muito inferior se compara-
do aos cursos mais concor-
ridos, como Medicina, que 
foi 65, e Engenharia Civil, 
que foi 58. No Processo 
Seletivo 2014/2, a menor 
pontuação entre os classi-
fi cados nos cursos de licen-
ciatura foi cinco.

O problema com a 
qualifi cação não para por 
aqui. Dados da pesquisa 
apontam que cerca de 50% 
dos alunos dos cursos de 
licenciatura não têm o há-
bito de leitura contínua, 
lendo, no máximo, três li-
vros por ano, 80% revela-
ram não ter conhecimento 
básico de Inglês e apenas 
42% disseram ter escolhi-

do o curso por acreditar em 
aptidão própria.

Ainda assim, mesmo 
com as vagas ociosas, no 
período de 2008 a 2012, 
foram criadas 438 novas 
oportunidades para cur-
sar licenciatura na uni-
versidade. De acordo com 
o pró-reitor de Graduação 
da UFG, Luiz Mello, a insti-
tuição não pretende acabar 
com qualquer das gradua-
ções de licenciatura: “Pelo 
contrário, existe um gran-
de esforço para diminuir 
a evasão nesses cursos e, 
com isso, garantir a forma-
ção de professores”. 

Incentivos – Bolsas de in-
centivo, como Programa 
Bolsas de Licenciatura (Pro-
licen), Programa de Monito-
rias e Programa Institucio-
nal de Bolsa de Iniciação à 
Docência (Pibid), ligado à 
Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), tentam di-
minuir a evasão nos cursos 
de licenciatura. No entanto, 
mesmo com as iniciativas, 
a carência de profi ssionais 
só tem aumentado, princi-
palmente em cursos como 
o de Física, Matemática e 
Química.

A estudante do 6º pe-
ríodo do curso de Matemá-
tica, Hebony Carla Santa-
na, conta que se interessou 
pela carreira docente de-
pois de participar de uma 
palestra no Espaço das Pro-
fi ssões (evento organizado 
pela UFG, que promove o 
encontro de alunos de ensi-
no médio com a universida-
de, ajudando-os a conhecer 
os cursos oferecidos pela 
instituição). 

Entusiasmada com 
as disciplinas a serem cur-
sadas e com as possibili-
dades para a carreira, em 
2012, Hebony Carla San-
tana ingressou no curso de 

Licenciatura em Matemá-
tica. Ela explica que a gra-
duação exige muita dedica-
ção e que, para conseguir 
dar continuidade aos es-
tudos, teve que abandonar 
seu emprego: “O apoio fi -
nanceiro dos meus pais foi 
fundamental, mas as bol-
sas oferecidas na univer-
sidade são imprescindíveis 
para que alunos em condi-
ções semelhantes a minha 
consigam estudar”. 

Apesar disso, para a 
coordenadora do curso de 
Licenciatura em Matemá-
tica, Elisabeth Cristina de 
Faria, o valor das bolsas 
oferecidas ainda é baixo 
e, consequentemente, não 
atrai muitos alunos. Ela 
afi rma que a maioria dos 
estudantes de licenciatura 
são alunos que precisam 
trabalhar para se susten-
tarem, por isso, durante o 
curso, optam por empre-
gos em outras áreas ou por 
estágios não obrigatórios. 
“Existem estudantes que 
logo no início do curso pas-
sam a dar aulas em plan-
tões e reforços de escolas 
privadas, substituem pro-
fessores na rede pública de 
ensino ou dão aulas parti-
culares”, contou. 

Elisabeth Cristina de 
Faria explica que muitos 
de seus alunos não conse-
guem conciliar seus empre-
gos com a dedicação exigida 
pelo curso: “Para muitos es-
tudantes, formar em quatro 
ou sete anos não importa, 
afi nal, eles já estão traba-
lhando. Assim, infelizmen-
te, eles não conseguem des-
frutar da formação exigida 
pela licenciatura”.

Desafi os para a docência 
–Segundo Mirian Fábia Al-
ves, chefe de Assessoria de 
Licenciatura da Prograd, o 
atual desprestígio da pro-
fi ssão de professor e a baixa 
procura pela carreira reve-
lam uma crise nas escolas, 
na organização social, nos 
valores, na cultura e na 
ética social. “Há uma dis-
crepância entre o discurso 
centenário de que o Brasil 
só vai melhorar por meio da 
educação e nossa constru-
ção histórica de desvalori-
zação do professor”, argu-
mentou. 

Além da baixa remu-
neração, Mirian Fábia Alves 
lembra que a precariedade 
na infraestrutura de muitas 
escolas e o número elevado 
de alunos por sala de aula 
também têm contribuído 
para a crise na docência. 
“Os professores se deparam 
com turmas, por oito ou dez 
horas diárias, com 40, 50 
alunos. Enfi m, um trabalho 
extremamente estressante e 
pouco valorizado”, relatou a 
chefe de Assessoria.

O assessor de Assun-
tos Institucionais da Reito-
ria da UFG, Nelson Amaral, 
defende que a realidade de 
desvalorização dos profes-
sores só poderá ser trans-
formada com o estabeleci-
mento de planos de cargo 
e salários para a carreira, 
com a defi nição de remu-
nerações compatíveis com 
outras profi ssões que exi-
gem a mesma formação, e 
de infraestrutura adequada 
nas escolas: “Só dessa for-
ma a profi ssão deixará de 
ser vista como última opção 
de carreira para os alunos”.

“E O SALÁRIO OH...”

Jordana Silva, estudante do 2º período do curso de Le-
tras da UFG, está con� ante na escolha de sua carreira: “Certas 
áreas são muito visadas e o curso de Letras � ca para escanteio, 
assim, aproveitei que adoro Português e que o mercado ofere-
ce promissora carreira na rede privada de ensino”.

Apesar do otimismo da aluna, para a maioria dos pro-
� ssionais da educação, as realidades dos ensinos público e pri-
vado são bem diferentes. De acordo com o Sindicato dos Tra-
balhadores em Educação de Goiás (Sintego), o piso salarial dos 
professores efetivos da Secretaria de Educação de Goiás (Se-
duc) varia de R$ 1.285,04 a R$ 2.570,08, dependendo da carga 
horária. Para os pro� ssionais contratados temporariamente, a 
situação é ainda pior. Esses pro� ssionais recebem R$ 8,37 por 
hora/aula, sem direito ao bônus anual por produtividade e de 
participar de greves. Já na rede privada, algumas escolas che-
gam a pagar mais de R$ 40,00 hora/aula.

COMUNIDADE PERGUNTA

O Sistema de Bibliotecas da Universidade Fe-
deral de Goiás (Sibi/UFG) tem a política de 
adquirir material de informação, que possa 
servir de apoio ao cumprimento das fi na-
lidades da instituição, de forma racional e 
sistemática. Esses materiais podem ser ori-
ginados de doações entregues nas bibliote-
cas com a intenção de serem incorporados 
ao acervo. As doações espontâneas podem 
ser de pessoas físicas, instituições privadas 
ou órgãos governamentais. Para as doações 
espontâneas que envolvem até 50 itens, é 
solicitado ao doador o preenchimento de um 
formulário disponível nas bibliotecas. Esse 
formulário deve ser anexado ao material no 
momento da doação. Para as doações com 

Como faço para doar 
livros às bibliotecas  
da UFG?

Armani Siqueira 
Estudante de Design de Moda UFG
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si mais de 50 itens, é solicitada uma lista dos 

materiais ofertados, contendo: autor, título 
e ano de edição das obras em pretensão de 
doação.  Essa lista, que tem fi ns de pré-ava-
liação, deve ser encaminhada por e-mail para 
a biblioteca designada. O responsável pelo 
recebimento das doações orientará o doador 
sobre os procedimentos de recebimento, con-
siderando as possibilidades de incorporação 
ao acervo, descarte ou doação para outras 
bibliotecas ou instituições, dependendo das 
necessidades institucionais ou condições fí-
sicas dos materiais. É preciso lembrar que 
as coleções doadas não são identifi cadas ou 
destacadas com os nomes dos doadores nos 
espaços das bibliotecas.

Rita de Cássia 
B. Pereira, 
bibliotecária 
responsável

Conheça as principais bolsas de incentivo oferecidas pela UFG aos estudantes dos 
cursos de licenciatura:

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid):

Seleciona projetos para que estudantes exerçam atividades pedagógicas em escolas 
públicas de ensino básico

. São oferecidas 705 bolsas 

. Valor: R$ 400,00 mensais 

. Duração: dois anos (a bolsa pode ser renovada por igual período)

. Edital: lançado de acordo com o surgimento das vagas

Programa Bolsas de Licenciatura (Prolicen)

Bolsa para projetos de pesquisa que produzam instrumentos didáticos e novas 
perspectivas para o ensino na educação básica

. São oferecidas 64 bolsas 

. Valor: R$ 400,00 mensais

. Duração: 12 meses 

. Edital: lançado no primeiro semestre de cada ano

Monitorias
Estimula a carreira docente e promove a consolidação de conhecimentos 

adquiridos por estudantes, que auxiliam os colegas que apresentam baixo 
rendimento na aprendizagem de alguma disciplina

. Divididas em duas modalidades: remunerada e voluntária

. São oferecidas 450 bolsas remuneradas 

. Valor: R$ 362,00 mensais 

. Duração: seis meses (a bolsa pode ser renovada por igual período)

. Edital: lançado no início de cada semestre e normas complementares são 
divulgadas por cada unidade acadêmica


