
Só 1% dos alunos
admite vir
a ser professor

Portugal é um dos países onde
a profissão é menos desejada
Apenas 1,3% dos jovens
portugueses de 15 anos
que participaram no últi-
mo PISA, a maior avalia-

ção internacional em edu-

cação, disseram querer

seguir a carreira docente.
Com quase metade dos

professores a reformar-se
até 2030, o país pode vir
a sofrer de falta de docen-
tes a médio prazo. P22
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Apenas 1,3% dos jovens
admitem vir a ser professores
Os que querem seguir a carreira têm piores resultados. Docentes no ativo estão esgotados
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O que queres ser quando fores

grande? A pergunta, não nestes
termos exatos mas semelhantes,
foi feita a alunos de 15 anos de
todo o mundo nos testes PISA
(Programme for International
Student Assessment), a maior
avaliação na área da Educação
a nível internacional. Entre os

jovens portugueses, só 1,3% res-

ponderam querer ser professo-
res. Portugal é mesmo um dos

países onde a profissão é menos
ambicionada. Os jovens não a
querem no futuro. E os que a
exercem no presente também
não estão satisfeitos. Quase me-
tade está em estado "preocupan-
te, crítico ou extremo de exaus-
tão emocional" e mais de 80%

querem reformar-se mais cedo,
concluiu um inquérito a 15 mil
professores divulgado ontem.
Juntando os dois indicadores ao
acentuado envelhecimento da
classe, pode estar a formar-se
uma tempestade perfeita, que
deixará o país com escassez de
docentes a médio prazo.

A pergunta "Que tipo de tra-
balho esperas ter aos 30 anos?"
foi incluída nos questionários
do PISA de 2006 e de 2015 e

as respostas foram analisadas
num estudo publicado no final
do mês passado pela OCDE.
Em Portugal, a percentagem
dos que responderam querer
seguir a carreira do ensino caiu
de 1,5% para 1,3%. A média da
OCDE desceu de 5,5% para
4,2%. Atrás de Portugal encon-
tram-se apenas Dinamarca, Ca-
nadá e Lituânia. No extremo
oposto, a profissão parece par-
ticularmente popular na Irlan-

da, Coreia do Sul, Luxemburgo
e Japão, o país que registou a
média mais alta na literacia
matemática no último PISA.

Outro dado que se repete en-
tre as duas edições é o facto de
os estudantes portugueses que
admitem vir a ser professores
apresentarem piores desempe-
nhos a Matemática e Leitura do

que os que querem seguir ou-
tras carreiras que também exi-

gem habilitações superiores.
É verdade que, globalmente, o

país melhorou muito, alcançan-
do a média da OCDE . Mas a di-
ferença entre os dois grupos de
alunos não só se mantém como
é uma das mais pronunciadas.

No ano passado, a Direção-
-Geral do Ensino Superior cal-

culou, a pedido do Expresso, a
nota média dos colocados no
concurso de acesso ao ensino

superior de 2017 por área de
estudos. Formação de Profes-
sores apresentou a penúltima
média mais baixa — 13 valores
—

, confirmando que a carreira
docente não atrai os estudan-
tes que concluem o secundário
com notas mais altas.

Todos estes dados indicam
que a profissão está longe de

viver os seus melhores dias.
Para Raquel Varela, investi-
gadora da Universidade Nova
de Lisboa e coordenadora do
estudo sobre a situação laborai
dos professores, pedido pela
Fenprof, os números apurados
de burnout são "devastadores
e devem suscitar uma reflexão
profunda". Isto num sector que
verá sair do sistema metade
dos seus profissionais até 2030
— no ano letivo de 2015/16,

45% dos professores tinham
50 ou mais anos. "Não tenho
dúvida que vamos enfrentar
um problema de escassez de
docentes", antecipa a investi-
gadora.
Professores em falta
Nas instituições de ensino su-

perior que estão a formar os
futuros professores há sinais

de decréscimo na procura, ain-
da que não na motivação dos

alunos, afirmam responsáveis
contactados pelo Expresso.

Na Escola Superior de Edu-
cação do Porto, os quatro prin-
cipais mestrados, frequentados
por quem quer dar aulas no
pré-escolar e no 1Q e 2- ciclos do
ensino básico, têm aberto todos
os anos, ainda que as vagas já
não sejam todas preenchidas,
refere António Guedes, coor-
denador da formação contínua
e avançada. A procura é muito
cíclica, com altos e baixos, diz,
dando o exemplo do mestrado
em ensino de Inglês. "No ano
passado não tivemos alunos
suficientes para abrir, mas no
próximo já temos. Nalgumas
áreas já se sente alguma falta
de professores, como Matemá-
tica no 3Q ciclo e secundário. E
há instituições de ensino com
dificuldade em preencher a sua
oferta formativa. É inevitável
o agravamento do problema
e terá de haver políticas para
abordar esta questão", afirma.

"Se compararmos com há 15

anos, o decréscimo foi muito
grande, mas mais recente-
mente estabilizou", assegura
Leonor Santos, do Instituto
de Educação da Universidade
de Lisboa, garantindo que no

próximo ano letivo os mestra-
dos em ensino até contarão
com mais jovens. Quanto aos
futuros professores, diz que as

notas com que chegam são as
mais variadas, mas que estão
muito motivados. "Adoram as

primeiras experiências que têm
na escola, e o que mais querem
é começar a ensinar. Não os

vejo deprimidos, vejo-os entu-
siasmados."

Arlindo Ferreira, diretor e

autor de um dos bloques de
Educação mais visitados (De
ArLindo), confirma que já "há
défice de formação nalgumas
áreas de ensino". O sinal é

dado, por exemplo, quando as

escolas precisam de fazer subs-

tituições ao longo do ano letivo
e não encontram professores
inscritos nas listas nacionais.

No estudo da OCDE, chama-
-se a atenção para a importân-
cia de ter um corpo docente
motivado e bem preparado, já
que essa é a principal condi-
ção para garantir um ensino
de qualidade. E o que os inves-

tigadores também concluíram
é que, em média, nos países
em que os salários são mais
altos (relativamente ao PIB
do país) e em que a carreira
é socialmente valorizada, há
mais jovens a querer seguir a
profissão. António Guedes, da
ESE do Porto, concorda e de-
fende que é preciso que a socie-
dade "se volte a encantar pela
profissão" e que os mais jovens
sintam que esta é uma carreira
atrativa, que lhes garante boas

perspetivas de futuro.
ileiria(3>expresso. impresa.pt



ALUNOS QUE ESPERAM
SEGUIR A CARREIRA
DE PROFESSOR

PROFESSORES
POR FAIXA ETÁRIA
Ensino público 2015/16

Sindicatos
voltam ao ME

O Ministério da Educação
(ME) e a plataforma que
reúne 10 organizações
sindicais vão voltar a
reunir-se, na próxima
quarta-feira, para discutir a

recuperação do tempo de

serviço congelado, mas
também as questões do

desgaste da profissão e da

aposentação. Tiago
Brandão Rodrigues deverá
estar presente, tal como
aconteceu no último
encontro, no início de junho.
O ME reforçou então a

intenção de apenas contar,
para efeitos de

reposicionamento na
carreira, dois anos e nove
meses do tempo em que as
carreiras estiveram
congeladas. Os sindicatos
dizem que não abdicam de
todo o tempo (nove anos,
quatro meses e dois dias).


