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Formação de Professores. Governo permite ainda concessão de bolsas de
estudo da Capes para alunos e professores dessas instituições
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Apromessa do Ministério da
Educação de priorizar a
formação de professores em
2009 começou a tomar forma

no final do último mês, com a publicação
do Decreto 6.755, que institui a Política
Nacional de Formação de Profissionais
do Magistério da Educação Básica. Após
mais de um ano de discussões, adendos e
revisões, a Política, inicialmente conce-
bida como Sistema, também delimita a
atuação da Coordenação de Formação de
Pessoal de Nível Superior (Capes), que
assumiu, em 2007, a atribuição de
coordenar a formação docente para
a educação básica.

A preocupação do Ministério com o
tema, e o caminho de unir a rede pú-
blica num "esfoço conjunto", é uma
tentativa para solucionar um dos
principais problemas nesse campo: a
falta de professores qualificados.

Levantamentos realizados pela Ca-
pes, com base nos dados do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep), estimam
que há no país um déficit de cerca de
350 mil professores, principalmente de
matemática, química, física e biologia.

O problema decorre, em parte, do
fato de que muitos licenciados não
seguem carreira no magistério, op-

tando por trabalhar em outras áreas.
Outro aspecto que alimenta o déficit
de docentes é a elevada evasão nas
licenciaturas - de acordo com o Inep,
em Física, por exemplo, cerca de dois
terços dos alunos que se matriculam
nesses cursos não se graduam. Por
isso, o diretor de Educação Básica
Presencial da Capes, Dilvo Ristoff,
calcula que em áreas como Física, na
qual são formados 1,8 mil professores
por ano, seriam necessários 84 anos
para suprir a carência de docentes nas
salas de aula.

Para contornar esse problema - que,
se não for solucionado, pode compro-



meter o cumprimento das metas de
melhoria de qualidade estabelecidas
por meio do Plano de Desenvolvimento
da Educação (PDE) -, o Ministério da
Educação começou a trabalhar com a
idéia de criar um sistema nacional de
formação, colocando as instituições de
ensino públicas, em especial as federais,
como ponta de lança.

Para tanto, o MEC impulsionou,
por meio do Programa de Apoio ao
Plano de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais (Reuni), a
criação de novas vagas em licenciatura,
a Capes criou o Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid)
e envolveu as Instituições Federais de
Educação Tecnológica (Ifets), os antigos
Cefets, na formação de licenciados.

Tudo isso com vistas ao aumento da
oferta de vagas. Nas federais, a previ-
são de aumento é de 48% da oferta, e
nos Ifets, 30% até 2012. Atualmente,
as federais são responsáveis por 12%
dos professores formados no país, de
acordo com a Capes.

Mas, mesmo que essas metas sejam
atingidas, ainda assim o déficit de pro-
fessores não será solucionado, afinal, a
grande maioria das vagas de licenciatu-
ra está concentrada na rede privada de
ensino superior. Desse modo, mesmo
que as metas sejam atingidas, a rede
pública continuará a responder por
uma pequena parcela dos docentes
licenciados, num contexto em que o
problema tende a se agravar.

As projeções da Capes dão conta
de que é preciso considerar que a
demanda por professores tende a
aumentar. Em língua portuguesa,
por exemplo, existe pouco mais de
110 mil professores na ativa. A de-
manda é de 140 mil. E, se houver a
esperada expansão do ensino médio,
esse quadro deverá se replicar para
as outras disciplinas.

Em meio a essa complicada
equação, somada à pressão
do tempo (afinal, é preciso
começar rapidamente a for-

mar professores para suprir o déficit e
atender às demandas futuras), a Capes
elaborou uma minuta de decreto para
criar um sistema nacional de forma-
ção de professores, que foi submetida
à consulta pública até novembro de
2008. Foram encaminhadas, segundo
o diretor Ristoff, cerca de 150 suges-
tões feitas por instituições de ensino,
entidades/organizações, indivíduos e
secretarias/conselhos.

Após a análise das sugestões, reali-
zada pelo Conselho Técnico Científico
de Educação Básica da Capes, optou-se
por abolir a idéia de criar um sistema,
substituindo-o por uma política. Os con-
selheiros concluíram que seria inviável
criar um Sistema porque não existe ain-
da no Brasil uma formalização quanto
aos mecanismos de cooperação entre
as três instâncias de governo (federal,
estadual e municipal). Assim sendo, não
há uma base legal para a definição de
papéis no campo da formação docente.
Outro motivo que corre nos bastidores
é que a mudança foi necessária para a
definição de critérios para viabilizar a
distribuição de recursos previstos no
orçamento da Capes de 2009.

Outro elemento que difere significa-
tivamente da proposta original é a in-
clusão do sistema privado, que se deve,
em grande parte, à pressão exercida por
várias entidades durante a consulta pú-
blica, dentre as quais o Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE) e a Associação
Brasileira das Universidades Comuni-
tárias (Abruc), que chegou a classificar
como discriminatória a exclusão das
instituições privadas que são, de fato,
responsáveis pela grande maioria dos
professores formados no Brasil.

O texto final realmente enfatiza a

partitipação das instituições públicas,
mas não restringe a adesão das parti-
culares. A configuração das parcerias,
entretanto, só ficará clara a partir da
regulamentação do Decreto. Por en-
quanto, a criação dos Fóruns Estaduais
Permanentes de Apoio à Formação
Docente abrirá espaço para que cada
estado escolha a configuração que lhe
seja mais conveniente.

Em Santa Catarina, por exemplo,
onde o déficit de professores formados
é de 17 mil, a Secretaria de Estado da
Educação já havia incorporado as insti-
tuições de ensino superior comunitárias,
por serem bastante atuantes no interior
do Estado, explica a diretora de Ensino
Superior da secretaria, Mariléia Gastal-
di. "Não temos como desconsiderar a
força e a qualidade do ensino ofertado
por essas instituições, por isso foram
incorporadas ao processo e o MEC
aceitou", relata. Segundo Mariléia, uma
das dificuldades foi envolver as univer-
sidades públicas no processo. "Foram
necessárias várias reuniões para mobi-
lizar as instituições, mas conseguimos
chegar a um bom desenho", avalia.

Professores e alunos das instituições
privadas também poderão se beneficiar
das bolsas de estudos e de pesquisa
oferecidas pela Capes. A vice-presi-
dente da Internacional da Educação e
dirigente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação (CNTE),
Juçara Vieira, acredita que essa é uma
boa solução. "A Capes já trabalha
dessa maneira, o que facilita. Além
disso, a concessão de bolsas em vez da
transferência de recursos protege a rede
pública", analisa.

Outro aspecto que torna mais lenta
a construção do consenso em torno do
sistema nacional de formação docente
é o próprio envolvimento das universi-
dades federais que, segundo a proposta
do MEC, devem concentrar a formação

LEVANTAMENTOS ESTIMAM QUE HÁ NO PAÍS UM DÉFICIT
DE CERCA DE 350 MIL PROFESSORES, PRINCIPALMENTE
DE MATEMÁTICA, QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA



A conta que
precisa fechar

Mais do que qualquer coisa, a

inclusão das instituições de ensino
superior no sistema nacional de
formação de professores se baseia
numa questão de ordem prática: se
isso não ocorrer, será praticamente
impossível formar docentes para
atender à demanda.

Os dados da Capes dão conta
de que atualmente há um déficit
de cerca de 350 mil professores,
principalmente de matemática,

química, física e biologia, num
contexto em que a rede privada de
ensino superior responde por cerca
de 60% dos licenciados.

A previsão do MEC é ampliar
a oferta de vagas na rede pública,
especialmente nas federais e nos
institutos federais de educação,
ciência e tecnologia - os antigos

Cefets. A previsão de aumento é
de 48% da oferta nas federais e de
30% nos Ifets até 2012. Hoje, as
federais são responsáveis por 12%
dos professores formados no país,

de acordo com a Capes.
Ou seja, mesmo que essas

metas sejam atingidas, a rede
pública continuará a responder
por uma pequena parcela dos
docentes licenciados.

Além do déficit atual, é preciso
considerar que a demanda por
professores tende a aumentar, de
acordo com projeções da Capes.
Em língua portuguesa, por exem-
plo, existem pouco mais de 110 mil
professores na ativa, quando seriam
necessários cerca de 140 mil.

inicial. Tal dificuldade está sendo en-
frentada por alguns estados no processo
de constituição dos fóruns estaduais de
formação de professores - instância que
conta com representantes dos segmen-
tos envolvidos na problemática e que é
responsável, no âmbito das Unidades da
Federação, pela definição das estraté-
gias para atender às demandas locais.

"Como as federais têm forte vocação
para a pesquisa e para a pós-graduação,
elas, muitas vezes, se distanciam das
questões do dia a dia do magistério
da educação básica e as secretarias de
educação se ressentem disso", analisa
o diretor da Capes, Dilvo Ristoff. "Se
quisermos resolver a questão da carên-
cia de professores, esses conflitos têm
de ser pacientemente administrados",
continua. Mas, para ele, "não se trata
de problemas sem solução".

Até o início de dezembro, dez estados
de um total de 25, que apresentam dé-
ficit de professores qualificados para o
ensino fundamental e médio, já haviam
concluído seus planos. Esses planos es-
tão sendo realizados no âmbito do Plano
de Ações Articuladas (PAR), obrigatório
para todas as Unidades da Federação e
municípios que aderiram ao Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE).
Esses planos e estratégias são um dos

elementos que compõem o sistema.
Contudo, para Antonia Vitória Soares

Aranha, diretora da Faculdade de Edu-
cação da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) e presidente do Fórum
Nacional de Diretores de Faculdades/
Centros de Educação ou Equivalentes
das Universidades Públicas Brasileiras
(FórumDir), a responsabilidade pela
solução do problema não pode ser atri-
buída às instituições de ensino.

"Certamente, a formação é um ele-
mento central, mas não é o único a ser
considerado", aponta Antonia. "É preci-
so melhorar as condições profissionais e
de trabalho do professor, a fim de tornar
a carreira atrativa", assinala a presidente
do FórumDir. Nesse sentido, para ela,
o piso salarial do magistério de R$ 950
é apenas um dos elementos.

Juçara Vieira, da Internacional da
Educação, tece críticas na mesma di-
reção e afirma que é preciso caminhar
no sentido de melhorar a jornada de
trabalho e a carreira docente. "Caso
contrário, corremos o risco de fazer os
diagnósticos nos estados por nada; afi-
nal, os jovens não vão se sentir atraídos
a ingressar na carreira e os profissionais
que já estão nela não se sentirão estimu-
lados a fazer os cursos de licenciatura
que serão oferecidos." 
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