
Falta de professor pode afetar todo o país  
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Ensino médio público pode ter "apagão" se não forem adotadas ações emergenciais para 
incentivar novos profissionais  
 
A falta de professores no ensino médio público, hoje restrita a algumas regiões, como o Nordeste, 
poderá se generalizar nos próximos anos em todo o país se não forem adotadas ações 
emergenciais para incentivar a entrada de novos profissionais no mercado de trabalho, 
principalmente nas áreas de ciências e exatas. 
 
A avaliação é de gestores estaduais e ligados ao Ministério da Educação, que preparam um plano 
emergencial para enfrentar as carências de professores no ensino médio. Com base em várias 
pesquisas realizadas desde 2003 por diferentes entidades, o grupo detectou descompasso entre a 
saída de docentes da rede pública, o baixo índice de jovens que entram na carreira e o crescente 
número de alunos no ensino médio. 
 
Traduzindo em números, isso representa um aumento de 61,4% nas matrículas do ensino médio 
nos últimos oito anos, segundo dados do Censo Escolar. Um déficit de 235 mil professores no 
ensino médio e outros 476 mil de quarta a oitava séries, de acordo com levantamento do Inep 
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), de 2003. 
 
E 55% de docentes na faixa etária dos 40 aos 60 anos, mais próximos da aposentadoria, entre 
4.656 profissionais pesquisados em dez Estados pela CNTE (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação). Essa pesquisa aponta como causas para o baixo interesse na 
profissão salários defasados na rede pública (média de R$ 500 a R$ 700 por 20 horas semanais), 
violência nas escolas e superlotação das salas. 
 
O reflexo já é sentido na ponta. Disciplinas do ensino médio sendo ministradas por alunos dos 
últimos anos de graduação ou em sistema de rodízio, jovens sem vagas em escolas próximas de 
casa e até falta de aula por inexistência de docentes. Governadores do Nordeste vêm alertando 
desde 2004 para o que chamam de "apagão" do ensino médio. 
 
Para reverter a situação, uma das propostas em debate no Ministério da Educação é promover 
uma "chamada nacional de professores". Consiste em convocar profissionais para atuar em 
caráter excepcional e por tempo determinado como docentes das áreas de matemática, física, 
química e biologia, as mais carentes. 
 
Seria feita em parceria com universidades públicas e Estados. 
Para a secretária da Educação do Pará, Rosa Cunha, que também é vice-presidente do Consed 
(Conselho Nacional de Secretários de Educação), esse tipo de ação já é adotado por alguns 
Estados, mas não resolve o problema. 
"Não adianta chamar o que não existe. Precisamos é de mais recursos para investir no ensino 
médio", diz Cunha. 
 
A presidente da CNTE, Juçara Dutra Vieira, sugere que o MEC estipule metas para canalizar os 
recursos a áreas mais necessitadas. "Não houve uma política nacional preocupada com o ensino 
médio. Hoje, a escola pública não sabe se forma o jovem para o mercado de trabalho ou para 
continuar os estudos no ensino superior", afirma Vieira. 
 
Segundo Ronaldo Teixeira da Silva, chefe-de-gabinete do ministro Tarso Genro, parte dos R$ 470 
milhões anunciados pelo governo federal para ajudar os Estados do Nordeste e o Pará no ensino 
médio neste ano será usada na formação de professores. Em cerca de 20 dias, o MEC deve 
apresentar o Plano Nacional da Qualidade da Educação Básica, que terá entre as ações a serem 
adotadas algumas para suprir a carência de professores. 



 
 
Leia Mais 
 
Aluno faz "greve" em faculdade particular de SP  
 
Os alunos de um centro universitário particular de São Paulo decidiram entrar em "greve" para 
protestar contra o que consideram descaso da administração da instituição. Após uma assembléia 
geral, os estudantes da Uninove (Centro Universitário Nove de Julho) resolveram que vão deixar 
de assistir às aulas até que seus pedidos sejam atendidos pela reitoria. 
 
Eles se queixam que a falta de funcionários nas secretarias leva os alunos a passarem até seis 
horas numa fila para serem atendidos. Também reclamam que faltam auditórios e laboratórios 
nas unidades e livros nas bibliotecas. 
"Pagamos caro para estudar, mas não temos praticamente nada", afirma o presidente do DCE 
(diretório central dos estudantes) da Uninove, Clairton Ferreira, 33, estudante do quinto ano de 
direito. "Não é por falta de verba. Eles têm dinheiro, e muito." 
 
A Uninove é uma das maiores instituições particulares de ensino de São Paulo. São cerca de 45 
mil universitários, divididos entre as unidades Memorial, Vila Maria e Vergueiro. 
Outra queixa dos alunos é em relação ao valor das mensalidades. Segundo eles, os valores para 
os mesmos cursos variam conforme a unidade onde as aulas são dadas. A diferença, dizem eles, 
pode passar dos R$ 200. 
 
A previsão do DCE era que os alunos deixassem de ir às aulas já ontem -foram enviadas a todas 
as salas de aula cópias de uma carta aberta em que os membros do DCE expõem suas 
reclamações e chamam os colegas para a "greve". A Uninove nem o DCE tinham números sobre a 
adesão ao movimento. 
 
Os estudantes ameaçaram invadir a reitoria ontem à noite. Antes que o movimento tivesse início, 
porém, receberam a notícia de que seriam recebidos pelo reitor, Eduardo Storópoli. 
Os protestos começaram anteontem, quando estudantes fecharam a av. Francisco Matarazzo 
(zona oeste) durante 15 minutos, acorrentaram os portões da instituição e queimaram boletos de 
cobrança da mensalidade. 
 
A Uninove não negou que haja problemas. Disse que tentará "agilizar as coisas na medida do 
possível", mas não exemplificou que mudanças pretende fazer. 
Por meio de uma nota, informou ontem que "a instituição constantemente investe em melhorias 
para seus alunos e está sempre aberta a receber sugestões" 
 

 
 
Leia Mais 
 
Nova secretaria é voltada a jovens  
 
Enquanto se discute o gargalo em que o ensino médio se transformou para os jovens, o governo 
federal criou em fevereiro a Secretaria Nacional de Juventude, com o objetivo de "coordenar e 
articular" os cerca de 50 programas voltados a essa população e espalhados em vários 
ministérios. 
 
Foram criados 25 cargos DAS (Direção e Assessoramento Superior) para montar a secretaria, 
responsável por implantar o também recém-criado ProJovem. 
 
 



O programa pretende devolver à sala de aula jovens entre 18 e 24 anos, que tenham terminado a 
4ª série, mas não tenham chegado até o 8º ano do ensino fundamental. Desenvolvido em 
parceria com a prefeitura das capitais, o ProJovem poderá adotar o sorteio caso haja mais procura 
do que vagas.  
 
Foi a forma "democrática" que o governo encontrou para a seleção dos alunos. 
Lançado em solenidade no Palácio do Planalto, o programa beneficiará jovens sem ocupação 
formal e sem emprego. Quem for escolhido receberá uma bolsa de R$ 100 ao mês e terá cinco 
horas-aula por dia para conclusão do ensino fundamental, formação profissional e ação 
comunitária. 
 
Para uma faixa etária um pouco abaixo do público do ProJovem, o Ministério da Educação criou o 
Escola de Fábrica, que prevê a realização de cursos profissionalizantes de 600 horas-aula. 
Podem participar jovens com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, com 
idade entre 15 e 18 anos, estudantes. O aluno recebe uma bolsa-auxílio de meio salário mínimo 
durante seis meses. 
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