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QUADRO NEGRO
ENTREVISTA Conselheiro do MEC, Mozart Neves Ramos alerta
para o risco de um "apagão educacional" por falta de professores

A RICARDO PRADO

O
ensino médio no Brasil cres-
ceu com pés de barro. Entre
1995 e 2000, experimentou
uma expansão de 52%, e hoje
tem mais de 9 milhões de alu-

nos. Apesar do crescimento intenso, a
qualidade deixa a desejar. Segundo o
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), 44,3% dos
alunos da rede pública tive-
ram desempenho "crítico"
ou "muito crítico". Uma das
razões é que milhares de
alunos passam meses sem
aulas. Faltam 246 mil pro-
fessores de Matemática, Fí-
sica, Química e Biologia
em todo o País.

O cálculo está no relató-
rio "Escassez de Professores
no Ensino Médio: Propos-
tas estruturais e emergen-
ciais" (na íntegra em por-
tal, me c. gov.br/cne /ar qui-
vos/pdf/escassezl.pdf). No tra-
balho, os ex-reitores Mozart
Neves Ramos, da Universi-
dade Federal de Pernambu-
co (UFPE), e António Iba-
nez Ruiz, da Universidade
de Brasília (UnB), e o ex-mi-
nistro da Educação do go-
verno Itamar Franco Murí-
lio Hingel fazem uma previ-
são sombria: "Com o adven-
to do Fundeb (Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação), que tem po-
tencial para ampliar o acesso ao ensino
médio, o resultado poderá vir a ser cha-
mado de Apagão do Ensino Médio', e
será inevitável, caso providências ur-
gentes não venham a ser tomadas".

O trio de educadores faz uma série de
propostas de curto e médio prazo. Algu-
mas já foram aceitas pelo ministro da
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Educação, relatou Neves a CartaCapital.
O ex-reitor da UFPE conhece bem o
problema. Por muito tempo, viveu o
constrangimento anual de precisar jun-
tar, para a cerimónia de colação de grau,
todos os formandos de Física, Matemá-
tica e Química da universidade. "Isso
para preencher, com dificuldade, uma
sala com 20 alunos", observa. A taxa de

ministro
prometeu
10 mil bobas
de iniciação
à docência

desistência nos cur-
sos superiores de Quí-
mica e Física, em ter-
mos nacionais, chega
a 75% e 65%, respec-
tivamente. Dentre as
razões para o aban-
dono antes do térmi-
no, a baixa remune-
ração, atualmente de
994,80 reais como mé-

dia nacional, costuma ser apontada co-
mo a principal. Com tantos desisten-
tes de um lado e novos alunos de ou-
tro, o quadro, de fato, é calamitoso.

CartaCapital: O déficit apontado no rela-
tório tende a crescer com o aumento da
procura de alunos pelo ensino médio?
Mozart Neves: Sim, e aí pode virar o dra-
ma adicional de uma coisa boa. Hoje, só

41% das jovens de 15 a 17 anos se encon-
tram no ensino médio. Os outros 59%
ou estão atrasados, cursando o ensino
fundamental, ou fora da escola. Se pen-
sarmos que um dos principais objetivos
da criação do Fundeb é universalizar o
ensino médio e corrigir a distorção ida-
de-série, que hoje é de três anos, imagi-
ne o que acontecerá se for possível colo-

car toda essa faixa etária nas
turmas corretas. Vão faltar
ainda mais professores.

CC: A alta evasão nos cursos
de graduação nessas mesmas
disciplinas em que faltam pro-
fessores no ensino médio seria
a outra face do problema?
MN: Isso é uni problema
histórico. Em 1997, o Fó-
rum de Pró-Reitores elabo-
rou um levantamento do
índice de evasão nas uni-
versidades federais. Nas li-
cenciaturas, a evasão che-
ga a 60%, até a 70%. Acho
que uma das razões da des-
motivação dos alunos na li-

cenciatura não é, apenas, o salário que
ele terá após concluir o curso, embo-
ra isso pese. Se o piso nacional chegar
a 850 reais para 20 horas semanais,
será um avanço. O Ministério da Edu-
cação quer que o piso seja para 40 ho-
ras, e eu já disse ao ministro que não
haverá uma grande mudança de qua-
lidade em relação ao piso nessas con-
dições. Mas, se houver para 20 horas
e uma perspectiva de carreira, pode
ser bem diferente. Por que muitos pro-
fessores não abandonam as universi-
dades públicas federais, apesar de os
salários serem inferiores aos pratica-
dos pelas faculdades particulares? Por-
que podem não ganhar a mesma coi-
sa, mas têm uma perspectiva profissio-
nal de qualificação, formação conti-
nuada ao longo da vida, perspectiva de
fazer um doutorado, pós-doutorado,
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