
PALAVRA DE PROFESSOR

Salário pra quê?
erta vez, sugeri a um professor que seu descontentamento com o 
salário que recebia podia afetar a qualidade do ensino, ao que fui 
prontamente repreendido. Desde sempre penso que salário pode não 
fazer a diferença na qualidade do ensino, mas ajuda e, a meu ver, 

quem nega isso demonstra ignorância.
 Comandado por William Waack, o programa Globo News Painel do 

último dia 13 de novembro discutiu os investimentos feitos na educação nos 
últimos anos, que alcançaram os níveis de países desenvolvidos. Essa melhoria, 
no entanto, ainda não teve reflexo na qualidade da educação, tanto no ensino 
público quanto no privado. O economista Gustavo Ioschpe, o educador 
Mozart Neves Ramos, membro da ONG Todos Pela Educação, e Renato 
Corona Fernandes, engenheiro da Fiesp, debateram, especialmente, o salário do 
professorado.

A discussão foi rasa, como costuma ser esse tipo de debate, mas Ioschpe foi 
incisivo em negar a relação entre bom salário e qualidade de ensino. Realmente, 
uma boa aula depende principalmente da formação do professor, mas também 
da continuação de seus estudos. Para um professor de literatura, como eu, é 
necessário ir além dos livros de Machado de Assis, é preciso ler o que já se 
disse e o que se está dizendo sobre Machado. Depois, é preciso pensar em 
como transmitir esse conhecimento a alunos que normalmente não gostam de 
ler. Então, é preciso dinheiro para comprar os livros necessários e tempo para 
estudá-los. Mas esse professor precisa ir a cinema, teatro, exposições, espetáculos 
musicais, porque isso também influencia o trabalho. E ele precisa pagar suas 
contas, incluindo aí o acesso à TV a cabo e à internet banda larga.

Ser professor da universidade federal é um dos melhores postos que se pode 
alcançar na carreira do magistério. Geralmente, isso ocorre quando o professor 
tem por volta de 40 anos. Seu salário inicial é de cerca de 6 mil reais brutos, 
aumentando de acordo com sua progressão. Esse professor normalmente já é 
casado, tem filhos e paga a prestação de sua casa. E ele não vai colocar seus filhos 
no ensino público. Então, quanto sobra no final do mês? Como bancar isso tudo 
sem um bom salário? Gostaria que o economista Gustavo Ioschpe refletisse 
sobre isso, porque ele estaria, enfim, discutindo um assunto que deve dominar.
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  Andamentos
á semanas, li num jornal 
francês que no dia anterior 
havia sido paga a última 
parcela da reparação devida 

pela Alemanha aos países aliados que 
a derrotaram na I Guerra Mundial. 
A notícia estava no rodapé de uma 
página interna do jornal, mas 
o cabeçalho reconhecendo sua 
importância, ou estranheza, 
merecia uma primeira página. 
Finalmente acabara a Guerra de 
14! Mais de 90 anos depois da 
assinatura do Tratado de Vers-
alhes, que condenara a Alemanha 
a pagar US$ 33 milhões de indenização 
pelos estragos que causara na guerra, estava 
saldada uma dívida que eu nem sabia que ainda 
existia, e aposto que você também não. O pagamento do principal terminara 
em 1983, faltava pagar os juros acumulados. Foi o que aconteceu no mês 
passado. Nesse meio-tempo, a Alemanha voltou a tumultuar o mundo sob o 
comando de Hitler, cuja ascensão (ironia) se deveu em grande parte à reação 
alemã às sanções impostas pelo tratado, e causou estragos ainda maiores. 
Matou milhões, mas ninguém pode negar que nunca deixou de ser uma boa 
pagadora.

A notícia da liquidação da dívida tantos anos depois induz a uma reflexão 
sobre os diversos andamentos, no sentido musical do termo, da História. Há 
períodos em que a História anda num allegro assai – o ritmo maluco da 
revolução da informática, por exemplo – e outros em que vem num andante 
larghissimo. Me lembrei da frase atribuída ao Mao quando lhe perguntaram 
quais tinham sido as consequências da Revolução Francesa: “Ainda é cedo 
para dizer”. Certo. Ainda é cedo para saber quando poderemos deduzir de 
algum rodapé que o século 18 definitivamente chegou ao fim, como a I 
Guerra Mundial com o pagamento da dívida alemã. De certa maneira, o que 
se discutia então é o que se discute hoje. Aquela história ainda não acabou.

No Brasil, temos nossa própria história inacabada, a dos 20 anos de 
regime militar. A liberação dos autos do processo do governo militar contra 
a Dilma conseguida pela Folha de S. Paulo pode apressar a sua resolução, 
se o resto da nossa grande imprensa for diligente como a Folha e cobrar 
toda a verdade daquele período negro. Assim como a nação tem o direito de 
saber a biografia da sua presidente eleita, tem o direito de saber como era o 
Estado que a torturou e manteve presa, e torturou e matou outros. Até hoje 
tem gente esperando para saber a simples localização de corpos para poder 
enterrá-los condignamente, e a informação lhes é sonegada. Neste caso, a 
lentidão da História também é uma forma de tortura.
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