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Boas Festas!

A oferta de cursos superiores de
graduação tecnológica é cada vez maior
em nosso país. Diferente do
bacharelado e da licenciatura, o
profissional tecnólogo tem sua
formação direcionada às necessidades
específicas do mercado de trabalho,
com duração do curso em torno de 3
anos.

Mas, será que este profissional
poderá também fazer uma
especialização ou um mestrado? De
acordo com o Ministério da Educação,
sim. O tecnólogo poderá dar
continuidade aos seus estudos
cursando uma pós-graduação Latu
Sensu ou Stricto Sensu.

Tomemos como exemplo a
seguinte situação: o estudante termina
o Ensino Médio e já ingressa em um
Curso Tecnológico com duração de
aproximadamente três anos, e, assim
que termina sua graduação inicia uma
Pós Graduação Stricto Sensu de cerca

A GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA E
A FORMAÇÃO DE JOVENS PROFESSORES

de vinte e quatro meses estando
então, apto a prestar um concurso
para docente universitário e assumir
uma sala de aula.

Porém, a graduação tecnológica
não prepara o aluno para uma formação
docente. E, nesta situação, como fica a
formação didática deste profissional, já
que ele não teve disciplinas voltadas às
áreas de educação e docência?

É provável que este jovem
professor possa sentir uma grande
dificuldade em contribuir na formação
dos seus alunos, já que, mesmo
possuindo um bom conteúdo em suas
aulas, não possuirá as técnicas
necessárias para “repassar” este
conhecimento e fazê-lo assimilável por
seus alunos.

Em algumas situações
semelhantes a esta, é comum ouvir dos
alunos aquela famosa frase: “Ele sabe
muito, mas não consegue passar”.

Ao se deparar com esta situação,
o jovem professor
universitário poderá se
ver frustrado em não
conseguir dominar suas
aulas, sejam pelos
comentários sobre sua
didática de ensino, pela
falta de reconhecimento
dos alunos ou diversos
outros fatores
estressantes que
desencadeia uma
situação de tensão e
desconforto.

Outro fato
importante, ainda neste
contexto, são as
universidades que
consideram que o

professor universitário não precisa se
preocupar com pedagogias, já que, a
universidade é frequentada por
adultos, e estes sabem muito bem o
que querem. Por vezes, esta postura
parte do próprio professor, o qual não
se identifica como tal, mas sim como
um “pesquisador” em sua linha de
pesquisa.

Em minha opinião, para quem
deseja uma rápida inserção na pós
graduação, e já têm definida uma linha
de pesquisa na qual deseja futuramente
atuar, o curso de graduação tecnológica
realmente é o caminho mais rápido.

No entanto, a realização de um
curso visando também à formação
docente deste profissional, tal como o
curso de docência no ensino
fundamental, médio ou superior é
essencial para a compreensão da
dimensão pedagógica e o
reconhecimento da identidade docente
deste professor.

Apenas o conteúdo técnico não é
suficiente, devemos nos inspirar no
professor Antonio Cândido, citado na
abertura do livro de Maria Angela
D”Incão (1992):

“Hoje tem aula de Antonio
Cândido, diziam uns aos outros com
alegre ar conspirativo alunos e colegas
nos  corredores da faculdade, no saguão,
no bar, até ao telefone. O que é que
havia? Aula de Antonio Cândido... era
algo de especial”.

Felipe Machado Trombete,
Tecnólogo em Alimentos e

Discente de Docência no Ensino
Fundamental e Médio,

Campo Grande.
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Professores  renomados,
procuradores, defensores, juízes,
advogados, enfim um corpo docente
de dar inveja a qualquer Curso de
Direito de qualquer faculdade. Até
aqui,  tudo bem. É assim que os
alunos e reitores esperam na grade
de especialistas, mestres e doutores
nas suas Faculdades e Universidades.
Mas  será  que todos  esses
prof i ss ionais  estão preparados
pedagogicamente para estar em sala
de aula?

Algumas vezes, seja no Curso de
Graduação ou Pós-Graduação do
Curso  de  Dire i to ,  a lunos  se
desmot ivam diante  da  postura
didát ica  e  metodológ ica  do
professor que se encontra a sua
frente, e que nos minutos de aula
esses atuantes do direito procuram
passar o conhecimento das Leis,
Doutrinas e Jurisprudências, mas que
na verdade os alunos encontram um
prof iss ional  despreparado,  sem
saber  como transmit i r  os
conhecimentos jurídicos, sabendo
apenas da característica positivista
da Ciência Jurídica. Tudo isso me faz
lembrar o saudoso educador Paulo
Fre i re .  Para  e le  o  processo  de
ensino-aprendizagem se dá pelo
diá logo,  pe lo  caminho de
transmissão do saber através do
amor  do professor  pe la  sua

“ESTAR” OU “SER” PROFESSOR
NO ENSINO DO DIREITO

vocação, pelos seus alunos, pela
sua vida. É bem verdade que há
muitos profissionais do Direito que
se lançam na licenciatura a fim de
completar sua renda ou de pôr em
prát ica  seus  conhec imentos
aprendidos  nos  curso  de
especialização ou no seu dia a dia
pelas  experiências  v iv idas nos
fóruns deste país.

Dessa  forma,  a lguns
profissionais em sala de aula ESTÃO
professores  e  NÃO SÃO
professores. Não é porque estão
realmente no lugar errado, mas por
falta de experiência em sala de aula.
Então,  que seja  prudente esse
procurador,  defensor,  ju iz  ou
advogado iniciar a aprender um
pouco de Didática e de Metodologia
do Ensino,  a  f im de que possa
adquirir algumas orientações de
como o professor pode construir o
seu processo de ensino a partir não
somente do que foi aprendido em
relação ao Direito , mas aprender a
ensinar com a vivência do seus
alunos e com a pluralidade cultural
existente em seu meio social.

Carlos Antonio Pereira da Silva,
Aluno de pós-graduação em

Direito e Processo Penal;
Bacharel em Direito e graduado

em Letras.
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Exigimos experiência anterior.
Atualmente, percebe-se com grande
freqüência que esta é a frase mais
expostas em diversos tipos de anúncios
de vagas de emprego privados, sejam
em jornais, revistas, internet e etc.
Assim, podemos supor tratar-se de uma
nova ditadura do mercado de trabalho
contemporâneo.

Abordo este tema com certa
angústia porque percebo que este fato
é recorrente e percebo isso ocorrer
com muitos colegas de profissão e em
qualquer área. Exponho este fato
porque sou formado recentemente no
curso de Pedagogia na UERJ e todas as
propostas de emprego que recebo têm
a famigerada frase bem destacada no
texto. Famigerada porque a impressão
que dá é que a falta desta chamada
experiência coloca por terra toda a
expectativa que nós recém formados
depositamos com nossa formação no
nível superior. Trata-se assim de uma
ditadura em pleno século XXI. Ter ou não
ter experiência? Eis a questão.

Desta forma, torna-se
fundamental alertar aos tais senhores
recrutadores, diretores de empresas e
afins para o seguinte fato: Quem hoje
possui experiência profissional em
algum momento da vida também foi
inexperiente. O que determinou suas
trajetórias foi às oportunidades que lhes
foram dadas. É apenas isso que
precisamos: mais oportunidades, para
que assim possamos adquirir a tão
chamada  experiência profissional.

Compartilho desta indignação
com milhares de graduados existentes
hoje no Brasil que atingiram um patamar
jamais antes alcançado na história
deste país e isso é louvável embora
saibamos que muitos ainda não
atingiram este estágio.

No mesmo sentido, entendemos
que não podemos parar por esse
momento até porque não adiantará um
país repleto de diplomas que não
tenham oportunidades de colocarem
em prática aquilo que aprenderam em
suas formações durante a faculdade.
Nota-se nesse caso um serio risco de
termos um país com grande nº de
diplomados que simplesmente não

A EXIGÊNCIA
fazem utilização da sua formação no dia
a dia, ou seja, na sua vida prática.

É inconcebível que este fato passe
despercebido, ao que parece, pelos
nossos governantes. Da mesma forma
que nota-se um aumento de pessoas
incluídas no nível superior, na mesma
direção identifica-se que o mercado de
trabalho não está acompanhando esta
evolução.

Outra questão primordial são os
salários oferecidos. Se paga muito
pouco em troca da exigência de muita
experiência em boa parte dos casos.
Acaba não compensando tanto
desgaste para uma remuneração não
condizente com a formação.

Alias diploma de nível superior no
Brasil já não está valendo muito. É
notória a quantidade de alunos
diplomados que simplesmente
abandonam suas áreas de formação
buscando através do concurso público
a obtenção de um salário melhor e uma
vida mais digna. Tudo isso simplesmente
devido à falta de oportunidades

E outra questão: Busca-se a tão
sonhada estabilidade, que dificilmente
uma oferta de trabalho privado
concederá.

Percebe-se evidentemente que
existem sim exemplos onde a falta de
experiência não é fator determinante
para a obtenção de uma boa vaga de
trabalho, como por exemplo os
programas de Trainee oferecidos por
grandes empresas,contudo, um
verdadeiro funil existe nessas propostas
devido a ampla concorrência.

Diante do exposto, entendo que se
faz de extrema relevância o surgimento
de uma política pública que possa
garantir aos novos graduados maiores
e melhores  oportunidades de
trabalho mais efetivas e que seja
minimizada essa questão da
exigência de experiência anterior. Até
porque como exigir experiência se as
oportunidades não são dadas? Para
isso existem cursos, treinamentos e
afins que permitam assim qualquer
profissional que hoje não tenha
experiência possa aprender, se
desenvolverem e com isso contribuir
para o seu crescimento pessoal e de

aprendizagem e também das empresas
as quais venham a trabalhar.

Desta forma, deixo aqui um grande
grito de alerta para diretores de
empresas, recrutadores, psicólogos e
pedagogos! Experiência profissional
ajuda e muito, ninguém está afirmando
o contrário, mais o fato é que somente
esse elemento não pode ser fator
preponderante nas ofertas atuais de
trabalho.

É necessário revermos este olhar
sobre o atual mercado de trabalho
porque muitos bons profissionais estão
abandonando suas áreas por falta de
oportunidade devido ao fato de não
possuírem a dita “experiência”. Até
quando seremos obrigados a conviver
com professores, arquitetos,
advogados, biólogos, administradores e
uma infinidade de profissionais recém
formados atuando em atividades que
não tem relação alguma com sua
formação?

Um exemplo disto pode ser citado
através dos Call Centers: Basta fazer
uma simples pesquisa nos chamados
Call Centers e veremos que muitos
operadores de telemarketing são
graduados. Isso não é ofensa aos
operadores de telemarketing, até
porque fui um deles durante boa parte
de minha vida profissional. O debate
aqui é bem outro: exponho aqui toda a
minha indignação ao perceber e
entender como sendo frustrante e
injusto para qualquer ser humano
dedicar boa parte de sua vida em um
curso superior e não ter a oportunidade
de atuar na sua área devido à falta de
experiência a qual tanto se propagam
nas vagas de trabalho. Acorda Brasil,
está mais do que na hora de mudar!

Wellington Andrade,
Pedagogo formado pela UERJ e

atual aluno de Pós Graduação EM
Pedagogia Empresarial AVM.
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TRANSTORNOS E DESORDENS
De uns tempos para cá, é cada vez

mais forte a tendência a não se ver o
indivíduo como responsável pelos
próprios atos. No terreno da ciência
social esquerdóide, o sujeito é
assaltante porque lhe faltaram
oportunidades, não teve educação, vive
numa sociedade consumista, foi vítima
de bullying e mais quantos indicadores
se concebam, em pesquisas cujos
resultados são definidos pela própria
formulação e, muitas vezes, não passam
de manipulações pseudoestatísticas,
destituídas de base sólida. Enxergam-se
relações de causa e efeito inexistentes,
que resistem até mesmo à óbvia
verdade de que a ampla maioria dos
que enfrentaram e enfrentam essas
situações não é de delinquentes.

No terreno da psicanálise de
boteco, o sujeito surra a mulher e filhos
porque foi também surrado,
principalmente pela mãe. Ou – pois a
psicanálise de boteca tem o condão de
adaptar suas explicações e a causa que,
num exemplo, surte determinado efeito
em outro surte efeito contrário –
porque não foi surrado e ne sequer
advertido e, assim negligenciado pela
mãe, nutre amor e ódio pela figura
materna, na qual desconta seus
recalques baixando a porrada na santa
mãe de seus filhos, os quais também
apanham porque dividem as atenções
da dita figura materna. Ou qualquer
outra especulação asnática, das muitas
que volta e meia ainda ouvimos.

Agora, por meio da entusiástica
colaboração de cientistas, psiquiatras e,
principalmente, fabricantes de drogas
psicoativas, vamos ingressar
definitivamente na era em que qualquer
comportamento ou qualquer emoção
serão vistos como uma doença mental,
no sentido mais lato do termo. Aliás,
pouco se tem usado a expressão
“doença mental”. O chique agora, que
repetimos como papagaios bem
ensinados, é “transtorno”, “desordem”
ou “distúrbio”. Sabemos que
certamente a maioria dos psiquiatros e
das psiquiatras, bem como a maioria
dos cientistos e cientistas, embora
talvez não a maioria dos fabricantes e
fabricantas de drogas, não é constituída
de enganadores venais e
inescrupulosos, que tomam dinheiro

dos fabricantes para promover a
vendagem bilionária de remédios. Mas
muitos e muitas são (está certo, vou
parar com este negócio de flexionar os
gêneros de tudo, sei que é chato; mas é
só porque quero mostrar como certas
coisas enfeiam e aleijam nossa já tão
perseguida língua portuguesa) e a
bandidagem deles combinada vai de
vento em popa.

O número de transtornos e
desordens aumenta exponencialmente
e já se observou que, anunciado um
novo mal, de que antes não se havia
relato, logo surgem novos “pacientes”,
gente que agora padece de síndromes
também antes nunca descritas. E os
males do espírito, digamos, muitas vezes
não geram sintomas físicos, ou, se
geram, são de difícil definição
etiológica, de forma que o diagnóstico
vira conceitual e subjetivo: eu acho que
você está deprimido porque acho que
seu quadro configura o que eu acho que
é depressão.

Não há mais preguiça, há
transtornos ou desordens de atenção,
de motivação, de interação social, de
tudo o que se possa imaginar. Não há
mais agressividade, rudeza no trato,
timidez, temperamento calado, nada
disso, só há transtornos e desordens.
Quando expira a patente de uma droga,
seu fabricante se apressa a criar,
novamente com a ardorosa
colaboração de cientistas e psiquiatras
contratados ou subvencionados
generosamente, uma nova doença, a
que a mesma droga se aplique,
mudando apenas de nome. Emoções
antes normais em qualquer ser humano
podem faci lmente revelar-se
transtornos ou desordens, conforme o
freguês e a moda psiquiátrica corrente.
Não se fica mais triste, fica-se
deprimido, Não se fica mais ansioso
pela antecipação de alguma coisa, fica-
se com distúrbios de ansiedade. E para
tudo há uma pílula.

Claro, chegaremos, se já não
chegamos e ainda não nos demos
conta, ao ponto em que todo indivíduo,
se confrontado com um hipotético
“padrão normal”, será portador de
vários transtornos, distúrbios e
desordens. Qualquer acontecimento
que afete suas emoções, seu estado de

ânimo ou mesmo seu bem-estar físico
deverá ser objeto de controle
medicamentoso. Posso até imaginar
que talvez já exista, e no futuro poderá
prosperar, a figura do PP, o personal
psychiatrist, não para receitar ou
atender no consultório seu cliente
milionário, mas para acompanhá-lo ao
longo de todo o dia, ministrando-lhe a
droga apropriada para a manifestação
de qualquer de seus inúmeros
distúrbios.

          A infãncia, com a falsa
descoberta de um número alarmante de
bebês portadores de transtorno bipolar,
passou a ser uma doença. Assim como,
com toda a certeza, a puberdade, a
adolescência, a jovem maturidade, a
meia idade e a velhice. Tudo doença, é
claro, bola nisso tudo, bola em toda a
existência, você é que pensa que é
sadio, é porque não procurou direito sua
doença. E, aliás, sugere a prudência que
escolhamos logo nossos transtornos,
desordens e distúrbios, porque do
contrário poderemos estar sujeitos a
que escolham por nós. E ninguém
escapará, porque o objetivo é englobar
toda a Humanidade.

          O problema não é a ciência
decretar que, de uma forma ou de outra,
somos todos malucos. Isso todo mundo
às vezes pensa. O problema é quando
decidem qual é a nossa maluquice e nos
forçam a uma “normalidade” que não
queremos e não temos por que aceitar.
A chancela da ciência pode ser
adulterada. E não é impossível que, em
determinadas situações, divergencias
com o Estado, ou com grupos de poder,
acarretem muito mais que censura às
artes e à imprensa. Podemos ser
forçados a agir “normalmente” e
considerados insanos, se discordamos
da normalidade oficial. Na União
Soviética, houve tempo em que quem
divergia do Estado era carimbado como
doido varrido e encafuado num
hospício. Tenho medo de não me
encaixar na portaria da Anvisa que
defina a normalidade e ser obrigado a
tomar um Abestalhol por dia.

 
João Ubaldo Ribeiro

(Jornal O Globo – Domingo – Caderno
Opinião – 15/07 – p.07)

(enviado pela Profa Claudia Nunes)


