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Depois de quase dois anos,
saiu do papel a principal
política do Ministério da

Educação na área de formação do-
cente. Destinado a professores que
estão na ativa, mas não têm diploma
de grau superior ou possuem formação
em área diferente da em que atuam,
o Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica pre-
tende formar, por meio de um pool
de instituições públicas de ensino
superior, 330 mil docentes até 2012,
com o duplo objetivo de solucionar o
problema da falta de profissionais e de
melhorar sua qualificação.

Os primeiros cursos estão progra-
mados para começar já no 2° semestre



de 2009 em 17 estados, numa oferta de
57.828 vagas. Até 9 de agosto, quando
se encerrou o prazo de pré-inscrição,
97.557 professores já haviam se candi-
datado aos cursos - ou seja, no balanço
geral, a procura superou significati-
vamente a oferta, embora em alguns
estados tenham sobrado vagas: no Rio
Grande do Norte, em Roraima e Santa
Catarina, a taxa de ocupação foi infe-
rior à oferta, variando de 65% a 77%.

Se de um lado existe um consenso
quanto à necessidade e à relevância
da ação do governo federal, de outro,
os contornos finais assumidos pelo
Plano remetem a um debate sobre o
tipo e, indiretamente, sobre o perfil
do professor que será formado. Isto
porque praticamente metade das 330
mil vagas - 48%, mais precisamente
- é a distância e ofertada por meio do
sistema Universidade Aberta do Brasil
(UAB). Em localidades como o Estado
de Alagoas, onde o programa começa-
rá em 2010, todas as 10.490 vagas até
2012 são nesse formato.

O problema não é necessariamente
o ensino a distância, modalidade que,
cada vez mais, vem ganhando espaço
no Brasil, tendo sido inclusive ado-
tada com sucesso em programas de
formação de professores no passado.
Porém, ao se abrir tanto espaço para
essa modalidade no âmbito do Plano,
há um desafio que se coloca: em que
medida os cursos possibilitarão um
passo além na qualificação do profis-
sional que chega às salas de aula?

O questionamento se coloca a par-
tir de um conjunto de fatores ligados,
em parte, ao modelo atual adotado pe-
los cursos de pedagogia e licenciatura
- cujos currículos tendem a enfocar
excessivamente a teoria em detrimento
da prática, pouco enfatizando a cone-
xão da universidade com a escola , e,
também, por causa das características

dos cursos a distância, que costumam
exigir muito dos alunos.

Para a Associação Nacional pela
Formação de Profissionais da Educa-
ção (Anfope), a educação a distância
é admitida no campo da formação
continuada, uma vez que, nessa moda-
lidade, o sucesso da formação depende
da maturidade do profissional para es-
tudar sozinho nos ambientes virtuais.

Na mesma direção, a coordenadora
do Departamento de Pesquisas Educa-
cionais da Fundação Carlos Chagas,
Bernadete Gatti, afirma que o temor
é que a estrutura montada para via-
bilizar a formação de um contingente
tão grande de professores não seja
acompanhada pelas mudanças e ajus-
tes necessários, sobretudo no campo
do currículo dos cursos de pedagogia
e licenciatura. Em tal contexto, a ele-
vada oferta de vagas a distância pode
acarretar o aprofundamento das defi-
ciências já existentes nas graduações,
com prejuízos para a formação.

O diretor de Educação a Distância
da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes)
e coordenador-geral da UAB, Celso
Costa, diz acreditar que a polêmica
em torno da modalidade é algo que
existe há muito tempo e vai continuar
existindo. "Mas seu uso para formar
professores não é novo no Brasil; já foi
usada com sucesso em Minas Gerais
e em Mato Grosso e no consórcio Ce-
derj, no Rio de Janeiro, a procura pelas
licenciaturas a distância é três vezes
maior do que nos cursos presenciais",
defende o diretor Costa, referindo-
se ao sistema desenvolvido pelas
universidades públicas fluminenses.

Além disso, enfatiza, no caso do
Plano, estão sendo seguidas determi-
nações da Conferência Nacional de
Educação (Conae), de 2008, quanto
à formação inicial docente. "Esta-
mos priorizando cursos presenciais
e ofertando vagas a distância nos

locais onde isso não é possível. Mas a
necessidade por formação a distância
é grande, por isso 48% das vagas são
nessa modalidade", justifica o diretor
da Capes.

Na opinião dele, as características
dos cursos da UAB contribuem para
uma formação de qualidade - desde a
infraestrutura dos pólos ao sistema de
tutoria, passando pelos serviços a que
o aluno tem acesso na plataforma da
UAB. "O aluno pode organizar seus
estudos, obter informações e suporte
para realizar as atividades previstas."

Fundada em 2007, a UAB con-
siste em um sistema que articula
instituições públicas de ensino supe-
rior com a finalidade de viabilizar a
oferta de ensino superior a distância
Brasil adentro. Atualmente, existem
550 pólos, aos quais 163 deverão ser
agregados até o final deste ano. A UAB
é gerenciada pela Capes, também res-
ponsável pelo Plano.

A questão, entretanto, para Berna-
dete, não reside na estrutura ofertada,
mas no uso que os alunos fazem dela.
"A estrutura, mesmo que seja ade-
quada, não resolve os problemas dos
programas dos cursos", argumenta a
pesquisadora. Em um estudo realizado
para a Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco), as pesquisadoras Bernadete
Gatti e Elba Barreto analisaram vários
aspectos relacionados à formação do-
cente, inclusive a formação a distância.

"Num curso presencial, o professor
pode fazer ajustes, se os alunos tiverem
dificuldade de acompanhar. Num curso
a distância, é mais difícil porque os cur-
sos são pré-formatados", afirma. Essa
característica, somada ao fato de que
o ensino a distância exige disciplina e
autonomia por parte do aluno, acarreta
um dos principais problemas dessa mo-
dalidade: as elevadas taxas de evasão.



Nesse contexto, a tutoria é outro
aspecto central para o sucesso de um
curso a distância, de acordo com os
estudos de Bernadete Gatti. "É funda-
mental que o processo de seleção seja
rigoroso, que ele seja formado na área
e tenha experiência com docência e que
receba um treinamento consistente",
diz. Além disso, é importante que exista
uma estrutura de acompanhamento dos
tutores para que eles sejam atualizados
e que eles estejam constantemente em
contato com os professores responsá-
veis pelas disciplinas.

Na UAB, há tutores presenciais e a
distância. Estes, em geral, são selecio-
nados pela própria universidade, já os
tutores presenciais passam por cem ho-
ras de treinamento ao ano para prestar
assistência ao estudante no polo.

No estudo, as pesquisadoras cons-
tataram que em 2003, somente 1,3%
dos alunos matriculados em cursos
de formação docente a distância con-
cluíram seus estudos, proporção que
subiu para 16,4% em2007. "A evasão
é muito elevada porque a educação a
distância impõe algumas dificuldades:
o professor não está disponível, o alu-

no não está em contato com os colegas
para esclarecer dúvidas. O aluno fica
mais isolado", analisa Bernadete,
ponderando que essas características
podem prejudicar o Plano Nacional de
Formação de Professores.

A evasão é, de fato, um problema,
mas segundo universidades federais
envolvidas no Plano não atingem a
proporção apontada na pesquisa. Além
disso, a justificativa para a opção
pela oferta de cursos de pedagogia
e licenciatura a distância decorre de
demandas e necessidades locais.

Desse modo, em Alagoas, a de-
cisão de oferecer somente cursos a
distância tem o objetivo de evitar o
agravamento dos problemas que o
Estado enfrenta no campo da edu-
cação. "Em acordo com a Secretaria
de Educação, chegou-se à conclusão
de que as dificuldades já enfrentadas
seriam aprofundadas com a retirada
dos professores da sala de aula",
explica o pró-reitor de Graduação
da Universidade Federal de Alagoas,
Anderson de Barros Dantas. "Assim,

a modalidade se apresentou como uma
solução razoável."

No Ceará, a opção por oferecer
cerca de 2 mil vagas a distância visa
proporcionar mais flexibilidade para o
professor se dedicar à sua formação.
"Como são professores que atuam
em sala de aula, podem se dedicar
aos estudos nos fins de semana e em
outros períodos livres, sem prejudicar
o trabalho e vida pessoal", diz José
Aires, vice-coordenador do Instituto
UFC Virtual, da Universidade Federal
do Ceará. Com a oferta a distância, a
intenção é atrair os docentes das lo-
calidades mais distantes dos grandes
centros, onde não há universidade.

Tanto em Alagoas quanto no Cea-
rá, a evasão existe, mas não é uma
dificuldade incontornável segundo os
entrevistados. Na Federal de Alagoas,
que já teve a experiência de formar
800 professores para a rede pública
desde 1998, em média, 20% dos alunos
que iniciam o curso não o concluem,
proporção semelhante à dos cursos
presenciais, de acordo com Dantas. A
estratégia para contornar o problema
é ofertar novamente alguns módulos
e acompanhar individualmente alguns
alunos. No Ceará, segundo Aires, uma
estratégia para manter o interesse dos
alunos é programar atividades nos pólos
(seminários, por exemplo), além de efe-
tuar um acompanhamento de perto dos
estudantes e fortalecer as monitorias.

Em Santa Catarina, onde a univer-
sidade federal tem longa experiência
em educação a distância, a evasão é
uma questão que merece atenção, em-
bora esteja num patamar "aceitável",
nos termos da coordenadora adjunta
da UAB na Universidade Federal
de Santa Catarina, Eleonora Milano
Falcão Vieira.

Para ela, porém, a redução da eva-
são, a ampliação da oferta de "cursos de
qualidade" são os pontos a serem ataca-
dos para diminuir as "resistências".
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