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Resumo  

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar e analisar o 

cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) no 

que tange as metas destinadas especificamente à formação, capacitação, 

remuneração e incentivo ao trabalho docente no Brasil, bem como as 

consequências do não cumprimento dessas metas atingem o trabalho docente 

dos professores de Educação Física.  

Portanto, evidenciamos que, os resultados decorrentes desse 

diagnóstico podem contribuir e subsidiar a formulação de outras políticas na 

área da educação no universo da formação e manutenção da carreira docente, 

bem como recomendações para o cumprimento das metas do atual e de 

futuros Planos Nacionais de Educação. Assim como provocar reflexões 

específicas a respeito das necessidades educacionais voltadas a formação de 

professores na área da Educação Física, compreendida como área de 

conhecimento inserida no contexto escolar. 

 

Palavras-chave: Plano Nacional de Educação, Formação de Professores, 

Educação Física. 

 

Introdução 

 

O processo histórico de acompanhamento dos planos, programas e 

políticas de Incentivo a educação e a formação de professores no Brasil é algo 

recente em nossa realidade, tendo seu trabalho intensificado nas últimas duas 

décadas. A Educação Física a partir da LDB n. 9.394 de 1996 é tida como área 

de conhecimento dentro dos estabelecimentos escolares, nesse sentido, seus 

respectivos docentes possuem compromissos pedagógicos e educacionais 

como os demais docentes das outras áreas de conhecimentos, como processo 
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ensino e aprendizagem, e processo avaliativo (BRASIL, 1996). Assim como 

compromissos e deveres estes também possuem direitos e como tal, são 

contemplados pelos planos e programas de formação de professores pelos 

quais o Brasil vem sendo submetido ao longo da história. 

Esses inúmeros planos e programas que foram e vem sendo 

propostos ao longo do percurso educacional brasileiro, nos leva a, sem a 

pretensão de mencionarmos todos, citarmos os mais significativos e recentes: 

o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF), substituído posteriormente pelo Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB); a criação da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), tendo como objetivo promover a formação inicial e continuada de 

professores, utilizando metodologias de Educação a Distância (EAD); o 

Decreto nº 6.755/2009 que instituiu a Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério de Educação Básica, que disciplina a atuação da 

CAPES, em regime de colaboração com os entes federados, no fomento a 

programas de formação inicial e continuada dos profissionais do magistério das 

redes públicas de Educação Básica; expansão dos cursos à distância (EAD); 

em 2007 por meio do Decreto nº 6.094 foi criado o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação; o Plano de Desenvolvimento da 

Educação, em que parte deste plano é o PAR (Plano de Ações Articuladas), 

que permite ao MEC oferecer apoio técnico e financeiro aos municípios com 

índices insuficientes de qualidade do ensino.  

De acordo com Gatti, Barretto e André (2011) em 2010, os 26 

Estados, o Distrito Federal e os 5.565 Municípios assinaram o Termo de 

Adesão ao Plano de Metas do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 

A partir dessa adesão, foram elaborados os respectivos Planos de Ações 

Articuladas (PAR), contendo o diagnóstico dos sistemas locais e as demandas 

de formação de professores, essas ações colaboraram para a construção de 

um sistema nacional de educação e um papel mais vigoroso e incisivo do 

governo federal na redistribuição dos recursos fiscais. 

Integrando o Plano de Ações Articuladas (PAR), foi criado o Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), que 

compreende um conjunto de ações do MEC em colaboração com as 
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secretarias de Educação de estados e municípios e as IPES para ministrar 

cursos superiores a professores que atuam em escolas públicas que não 

possuem a formação adequada prevista pela LDB, sendo eles: cursos de 1ª 

licenciatura, para os que não possuem graduação; cursos de 2ª licenciatura, 

para os licenciados que atuam fora da área de formação; e cursos de formação 

pedagógica para bacharéis sem licenciatura. 

Apesar da importância dos inúmeros planos e programas 

mencionados, o presente trabalho se dedica a discorrer a respeito de outro 

documento de grande importância, o Plano Nacional de Educação, sobre o 

qual apresentaremos um breve panorama acerca do (PNE 2001-2010) e 

analisar o atual PNE (2014-2024), ambos no que tangem as metas traçadas e 

destinadas especificamente à formação, capacitação, remuneração e incentivo 

ao trabalho docente no Brasil, visto que, no geral, as metas possuem amplitude 

temática. 

E o que vem a ser o Plano Nacional de Educação? A primeira 

manifestação da ideia de plano de educação no Brasil nos foi dada pelo 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, o qual tomava este 

como um instrumento de racionalidade científica na área da educação. Essa 

ideia acompanhava uma maior sistematização no campo regulatório 

educacional, fundamentada nas transformações vivenciadas pelo Estado 

brasileiro no período iniciado com a década de 1930 (MANIFESTO, 1984). 

Com a Constituição de 1988, reaparece a iniciativa no sentido de 

dotar nosso país de um Plano Nacional de Educação, ocorrendo um avanço 

considerável no campo dos direitos sociais. Em 1996, com a LDB – Lei 9.394 – 

estabeleceu-se através dos artigos 9º e 87º que a União deveria se 

responsabilizar por tal Plano, em comum acordo com os Estados, o Distrito 

Federal e os municípios (BRASIL, 1996). 

O Plano Nacional de Educação (PNE) teve seus objetivos fixados de 

modo razoavelmente claro. Deveria conseguir: 

 

A elevação global do nível de escolaridade da população, a melhoria 
da qualidade do ensino em todos os níveis; e a redução das 
desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 
permanência, com sucesso, na educação pública e a democratização 
da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, 
obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da 
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educação na elaboração do projeto pedagógico da escola da escola e 
a participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes (BRASIL, 2001, p. 6). 
 
 

Depois de tramitar durante dois anos no Congresso Nacional e de 

envolver uma proposta de PNE do governo e uma proposta de PNE da 

sociedade, foi aprovada a Lei 10.172 de 09 de janeiro de 2001 que aprovou o 

PNE para o período de dez anos, sendo majoritariamente as propostas do 

governo. 

Nesse sentido consideramos importante analisar a questão da 

formação de professores vista pela ótica dos dois últimos Planos Nacionais de 

Educação (PNE), já que desde que este documento foi criado, o mesmo teve o 

intuito de acompanhar a realidade educacional no Brasil, traçando alternativas 

para que as problemáticas e desafios levantados no decorrer dos tempos 

fossem abrangidos por inciativas e ações do governo. 

Apesar de entendermos que, mesmo que não houvessem metas 

diretamente destinadas à formação de professores, qualquer objetivo que se 

remeta a educação como um todo, este transpassaria pela formação docente, 

a educação é um caminho impossível de ser percorrido sem passar por esse 

ponto. O próprio documento afirma nesse sentido que: 

 

A melhoria da qualidade do ensino, que é um dos objetivos centrais 
do Plano Nacional de Educação, somente poderá ser alcançada se 
for promovida, ao mesmo tampo, a valorização do magistério. Sem 
esta, ficam baldados quaisquer esforços para alcançar as metas 
estabelecidas em cada um dos níveis e modalidades do ensino. Essa 
valorização só pode ser obtida por meio de uma política global de 
magistério, a qual implica, simultaneamente, a formação profissional 
inicial; as condições de trabalho, salário e carreira; a formação 
continuada (BRASIL, 2001, p. 61). 

 

Assim, no PNE (2001-2010), descreve duzentas e noventa e cinco 

metas distribuídas entre todos os níveis (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Educação Superior) e modalidades de ensino 

(Educação de Jovens e Adultos, Educação a Distância e Tecnologias 

Educacionais, Educação Tecnológica e Formação Profissional, Educação 

Especial, Educação Indígena, Formação dos Professores e Valorização do 

Magistério), bem como o financiamento e a gestão do plano. Fica evidente o 
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grande número de metas propostas por esse plano, fator este que dificultou 

sua implantação, além de tornar difícil o monitoramento, acompanhamento e 

avaliação. 

Mesmo assim procuramos realizar uma avaliação geral evidenciando 

alguns pontos fortes.  Com relação ao item “b” da Meta 5 sobre a formação de 

professores na Educação Infantil, a meta não foi alcançada, visto que deveria 

se atingir ao final do decênio 70% dos docentes com formação específica de 

nível superior, e isso só aconteceu com 43% dos docentes. 

A Meta 5 relacionada ao Ensino Médio, que deveria assegurar em 

cinco anos, que todos os seus professores possuíssem diploma de nível 

superior também não foi alcançada, pois em 2005 apenas 95,6% havia atingido 

a meta e em 2007 esse percentual havia recuado para 93,9%. 

Já com relação a Meta 15 relacionada a Educação Superior, que diz 

respeito a dobrar em dez anos o número de pesquisadores qualificados, apesar 

dos avanços a meta também não foi cumprida em sua totalidade, não 

chegando ao dobro de pesquisadores formados desde o início do PNE em 

2001, tanto para mestres como para doutores. Outro ponto que merece 

destaque também com relação ao Ensino Superior, é que inicialmente foram 

dispostas 35 metas, sendo que 4 delas foram vetadas pelo presidente da 

república da época, restando apenas 31 metas. As metas vetadas foram as de 

número 2, 24, 26 e 29, visto que segundo Valente e Romano (2002), as metas 

compreendidas entre a de número 24 a 35 abrangem ações relacionadas ao 

financiamento e gestão da Educação Superior, sendo assim o grupo que mais 

recebeu vetos do Presidente, as quais nem ao menos constam registros no 

documento oficial. De acordo com os autores o plano já nasceu comprometido, 

já que as privações foram referentes essencialmente as questões financeiras, o 

que o comprometeu toda a implementação do plano. 

Ainda nesse sentido e como já citamos anteriormente, os vetos do 

presidente da República da época a algumas importantes metas; que atingiram 

diretamente o financeiro; foram decisivos para que se impossibilitasse a 

contemplação de muitas instâncias de todo o Plano. Mas compreende-se que 

assegurar a efetivação do PNE não é tarefa simples, e sim algo muito 

complexo, especialmente no que concerne à articulação com estados, Distrito 
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Federal e municípios, a União deveria exercer um papel relevante. A esse 

respeito Aguiar (2010, p. 716-717) afirma que:  

 

Ao governo federal caberia a responsabilidade de ser o principal 
articulador da política nacional de educação, em estreita parceria com 
os estados/Distrito Federal e municípios. De fato, ao longo do 
processo de implementação do PNE, ainda foram mantidos limites 
históricos no tocante à efetivação da articulação da União com os 
demais entes federados, em especial com os municípios, 
responsáveis, em última instância, pelo cumprimento de suas metas e 
objetivos. Tais limites resultam, entre outros, da não regulamentação 
do regime de colaboração entre os entes federados e da falta de 
efetiva participação da sociedade organizada nos destinos da 
educação. 
 

Estabelecidas ás prioridades do PNE, cabia aos governos, nos 

âmbitos dos estados e municípios, a sua operacionalização em uma estratégia 

articulada com a União, dada a magnitude dos problemas da realidade 

brasileira. Mas isso não aconteceu da maneira esperada, haja vista as 

dificuldades e as omissões de vários estados e municípios para engajamento 

neste processo.  

Próximo ao encerramento do PNE (2001-2010), já no final dos anos 

de 2010 o Ministério da Educação, orientou a elaboração da proposta do novo 

Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020, na tentativa de 

ampliar o atendimento e melhorar a qualidade do ensino no país em todos os 

níveis e modalidades da educação. Apesar de estar com o novo planejamento 

disponível, o que acontece neste período é que sua adesão não teve a rapidez 

que se esperava e o novo PNE, considerado sequência do anterior, só obteve 

aprovação três anos após a sua elaboração. Esse atraso se deu devido aos 

impasses relacionados especificamente a Meta 20, que diz respeito ao 

emprego dos recursos financeiros ao plano. 

Valente (2012, p. 9) nos mostra isso quando afirma que:  

 

De acordo com a proposta inicial do governo, a meta de 
financiamento do PNE seria de 7% do PIB em dez anos. Há muito 
tempo, no entanto, movimentos sociais, estudantes e profissionais da 
educação reivindicavam um aumento significativo do financiamento 
do setor. Já no primeiro PNE (2001- 2011), vetado pelo então 
presidente Fernando Henrique Cardoso, o Congresso tinha aprovado 
7% do PIB para a educação. Dez anos depois, o governo Dilma 
propôs o mesmo índice para 2021, o que gerou protestos e 
mobilizações em todo o país. Durante a tramitação do PNE na 
Câmara, o valor foi sendo ampliado gradualmente pelo relator, 
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deputado Ângelo Vanhoni (PT-PR), que chegou a sugerir a aplicação 
de 8% do PIB no setor em seu último relatório. Segundo estudos 
apresentados por pesquisadores especialistas na área do 
financiamento da educação, no entanto, o valor continuava 
insuficiente para que a educação superasse o atraso histórico a que 
foi submetida em nosso país e pudesse dar o salto de qualidade 
necessário, sendo garantida como um direito de todo cidadão e 
cidadã. Desde a década de 90, pesquisas apontam os 10% do PIB 
como o patamar mínimo que deve ser investido, ao longo de vários 
anos, para que possamos superar os problemas estruturais da 
educação brasileira.  

 

Esse atraso na aprovação do PNE demonstrou também, além da 

falta de empenho, o não posicionamento efetivo do Governo Federal em 

relação a sua admissão, que no discurso se configurava tão importante para o 

direcionamento das políticas educacionais do país, e que, embora ao longo da 

história tenha-se ressaltado sua importância, torna-se incoerente com o que é 

visto na prática.  

Assim, somente em 25 de junho de 2014 o PNE é aprovado 

apresentando 20 metas e suas respectivas estratégias que orientariam os 

próximos dez anos (2014-2024). O número de metas propostas por esse PNE 

é considerado um diferencial por diversos pesquisadores da área da educação 

com relação ao anterior que contava com 295 metas, pois este com número 

consideravelmente menor e aparentemente mais adequado para aplicação. 

Porém, embora as metas estejam em quantidade reduzida, há uma 

considerável quantidade de duzentos e cinquenta e quatro estratégias que não 

podem ser isoladas devido a estarem vinculadas e funcionarem como 

submetas específicas. 

De forma sucinta o projeto do novo plano distribui-se da seguinte 

forma: Meta 1, voltada para a Educação Infantil; Metas 2 e 5, para o Ensino 

Fundamental; Meta 3, para o Ensino Médio; Meta 4, para a Educação Especial; 

Meta 6, para a organização do espaço-tempo da Educação Básica; Meta 7, 

para a avaliação da Educação Básica; Metas 8, 9 e 10, para a Educação de 

Jovens e Adultos; Meta 11, para a educação profissional; Metas 12 e 13, para a 

Educação Superior; Meta 14, para a Pós-graduação; Metas 15, 16, 17 e 18, 

para o Magistério e servidores da Educação Básica; Meta 19, para diretores de 

escola; e Meta 20, para o investimento em educação.  

Sobre a Meta 20, o atual Plano já se justifica afirmando ter 

conseguido uma vitória para a sociedade brasileira, porque legitimou o 
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investimento de 10% do PIB em educação e adotou o custo-aluno-qualidade. O 

PNE afirma que a Meta 20 existe para garantir todas as outras metas que 

trazem as perspectivas de avanço para a educação brasileira, nas dimensões 

da universalização e ampliação do acesso, qualidade e equidade em todos os 

níveis e etapas da Educação Básica, e à luz de diretrizes como a superação 

das desigualdades, valorização dos profissionais da educação e gestão 

democrática (BRASIL, 2014). 

Mas como o foco do presente estudo é a formação de professores e 

o investimento na carreira docente citaremos no quadro a seguir (Quadro 1) 

apenas as respectivas metas do atual PNE (2014-2024) destinadas 

especificamente a essa temática: 

 

Quadro 1 - Plano Nacional de Educação 2014-2024 Lei 13.005 e suas metas 
com relação à formação de professores. 

NÍVEIS E 
MODALIDADES 

DE ENSINO 

 
TEMAS 

 

 
METAS 

(NUMERADAS DE ACORDO COM O DOCUMENTO ORIGINAL) 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
SUPERIOR 

 
 

ACESSO À EDUCAÇÃO 
SUPERIOR 

12. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 
50% e a taxa líquida para 33% por cento da população de 18 a 24 
e quatro anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, 
pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público. 

 
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR / TITULAÇÃO DO 

CORPO DOCENTE 

13. Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a 
proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo 
exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, 
sendo, do total, no mínimo, 35% doutores. 

PÓS-
GRADUAÇÃO 

(STRICTO 
SENSU) 

 
ACESSO À PÓS-GRADUAÇÃO 
STRICTO SENSU / AMPLIAÇÃO 

DO NÚMERO DE TITULADOS  

 
14. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-
graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 
mil mestres e 25 mil doutores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGISTÉRIO E 
SERVIDORES 

DA 
EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

 
FORMAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO /PROFESSORES 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM 
FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE 

NÍVEL SUPERIOR 
(LICENCIATURA NA ÁREA DE 

CONHECIMENTO EM QUE 
ATUAM) 

15. Garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, 
o Distrito Federal e os municípios, no prazo de um ano de vigência 
deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da 
educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos 
os professores e as professoras da educação básica possuam 
formação específica de nível superior, obtida em curso de 
licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

 
FORMAÇÃO EM NÍVEL DE PÓS-

GRADUAÇÃO, DOS 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA / FORMAÇÃO 
CONTUINUADA NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO    

16. Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da 
educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e 
garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação básica 
formação continuada em sua área de atuação, considerando as 
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de 
ensino. 

EQUIPARAÇÃO, ATÉ O FINAL 
DE 2019, DO RENDIMENTO 

MÉDIO DOS PROFISSIONAIS 
DO MAGISTÉRIO DAS REDES 

PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA AOS DEMAIS 
PROFISSIONAIS COM 

ESCOLARIDADE EQUIVALENTE 

 
17. Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas 
de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio 
ao dos(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até 
o final do sexto ano de vigência deste PNE. 

PLANOS DE CARREIRA PARA 
OS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA E 

SUPERIOR PÚBLICA DE 
TODOS OS SISTEMAS DE 
ENSINO / PISO SALARIAL 

NACIONAL PARA 
PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA 
– REFERENCIADOS NA LEI DO 

PISO 

 
18. Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de 
carreira para os(as) profissionais da educação básica e superior 
pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira 
dos(as) profissionais da educação básica pública, tomar como 
referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei 
federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição 
Federal.  

Fonte: Adaptado de Brasil (2014, p. 33-35) elaborado pela autora.  



9º Congresso Norte Paranaense de Educação Física Escolar – CONPEF 

4º Congresso Nacional de Formação de Professores de Educação Física 
UEL - Londrina – 21 a 24 de maio de 2019 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada no presente trabalho se configura 

primeiramente por um levantamento bibliográfico da temática em questão como 

recurso para construção do referencial teórico. Em seguida utilizamos a análise 

documental visto que fizemos uso de documentos do Ministério da Educação 

como o Plano Nacional de Educação (2001-2010), Plano Nacional de 

Educação (2014-2024), planos e programas de governo como Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF), Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394), entre outros.  

Utilizamos como fonte de dados uma ferramenta disponibilizada 

desde 2013 denominada de Observatório do PNE, que consiste num projeto de 

advocacy e monitoramento do Plano Nacional de Educação (PNE) que tem por 

objetivo contribuir para que ele se mantenha vivo e cumpra seu papel como 

agenda norteadora das políticas educacionais no país (OPNE, 2019). O 

Observatório é uma plataforma de acesso público por meio de um site 

eletrônico em que as metas são monitoradas por meio do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Diante dos dados encontrados realizamos uma 

análise descritiva do cenário atual brasileiro no que tange o documento do 

Plano Nacional de Educação (2014-2024). 

 

Resultados e Discussão 

 

Para uma melhor compreensão com relação aos resultados 

apresentados elaboramos o quadro a seguir (Quadro 2) baseado no Quadro 1 

apresentado anteriormente, com as metas elencadas por nós como sendo as 

destinadas ao universo da formação docentes. Neste Quadro 2 

apresentaremos os resultados parciais das metas, isto é, como o cumprimento 

e o encaminhamento para o cumprimento delas se encontra atualmente 

segundo o Observatório do Plano Nacional de Educação (OPNE, 2019).        
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Quadro 2 – Resultado atual/parcial do cumprimento das metas do Plano 
Nacional de Educação 2014-2024 com relação à formação de 
professores utilizando os dados do Observatório do PNE 2019. 

 
METAS 

(NUMERADAS DE ACORDO COM O 
DOCUMENTO ORIGINAL) 

 

RESULTADO ATUAL/PARCIAL DO CUMPRIMENTO DAS 

METAS 

 

12. Elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% e a taxa líquida 

para 33% por cento da população de 18 a 24 

e quatro anos, assegurada a qualidade da 

oferta e expansão para, pelo menos, 40% das 

novas matrículas, no segmento público. 

Objetivo 1: Aumentar a porcentagem de estudantes da Educação 
Superior em relação à população de 18 a 24 anos para 50%, a 
chamada taxa bruta de matrícula, até 2024. Resultado parcial: Em 
2015, o Brasil possuía uma taxa bruta de matrículas da Educação 
Superior de 34,6%. 
Objetivo 2: Garantir que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam 
na Educação Superior, até 2024, a chamada taxa líquida de 
matrícula. Resultado parcial: Em 2015, 18,1% dos jovens de 18 a 
24 anos cursavam essa etapa. 
Objetivo 3: Certificar que 40% das novas matrículas da Educação 
Superior sejam em instituições públicas, até 2024, assegurando a 
qualidade do ensino. Resultado parcial: Em 2016, 7,7% das novas 
matrículas foram no segmento público. 

13. Elevar a qualidade da educação superior e 

ampliar a proporção de mestres e doutores do 

corpo docente em efetivo exercício no 

conjunto do sistema de educação superior 

para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% 

doutores. 

Objetivo 1: Até 2024, garantir que, no mínimo, 75% dos 
professores da Educação Superior tenham Mestrado ou Doutorado. 
Resultado parcial: Meta já foi cumprida: em 2016, o País possuía 
78,2% de docentes com essa formação acadêmica. 
Objetivo 2: Até 2024, assegurar que, no mínimo, 35% dos 
professores da Educação Superior possuam Doutorado. Resultado 
parcial: Meta já foi cumprida: em 2016, o Brasil possuía 39% de 
docentes com essa formação acadêmica. 

14. Elevar gradualmente o número de 

matrículas na pós-graduação stricto sensu, de 

modo a atingir a titulação anual de 60 mil 

mestres e 25 mil doutores. 

Objetivo 1: Até 2024, aumentar para 60 mil o número de pessoas 
tituladas em Mestrado. Resultado parcial: Meta está próxima de 
ser cumprida, em 2016 o Brasil formou 59.614 novos mestres. 
Objetivo 2: Até 2024, aumentar para 25 mil o número de pessoas 
tituladas em Doutorado. Resultado parcial: Em 2016, o Brasil 
formou 20.603 novos doutores. 

15. Garantir, em regime de colaboração entre 
a União, os estados, o Distrito Federal e os 
municípios, no prazo de um ano de vigência 
deste PNE, política nacional de formação dos 
profissionais da educação de que tratam os 
incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
assegurado que todos os professores e as 
professoras da educação básica possuam 
formação específica de nível superior, obtida 
em curso de licenciatura na área de 
conhecimento em que atuam. 

 
 
Objetivo 1: Até 2015, criar uma Política Nacional de Formação dos 
Profissionais da Educação. Resultado: Meta foi cumprida em 2017. 
Objetivo 2: Até 2024, garantir que todos os professores da 
Educação Básica possuam Educação Superior obtida em curso de 
licenciatura na área de conhecimento em que lecionam. Resultado 
parcial: Em 2017, 47,3% dos professores dos Anos Finais do 
Ensino Fundamental possuíam formação superior na área em que 
trabalham, já no Ensino Médio esse número era de 55,6%. 

16. Formar, em nível de pós-graduação, 50% 
dos professores da educação básica, até o 
último ano de vigência deste PNE, e garantir a 
todos(as) os(as) profissionais da educação 
básica formação continuada em sua área de 
atuação, considerando as necessidades, 
demandas e contextualizações dos sistemas 
de ensino. 

Objetivo 1: Até 2024, ter metade dos professores da Educação 
Básica formados na Pós-graduação. Resultado parcial: Em 2017, 
36,2% dos professores da Educação Básica tinham Pós-graduação. 
Objetivo 2: Até 2024, garantir que todos os professores da 
Educação Básica tenham acesso a um aperfeiçoamento 
profissional, chamado de formação continuada, em sua área de 
atuação. Resultado parcial: Em 2017, 35,1% dos professores da 
Educação Básica tinham acesso à formação continuada. 

17. Valorizar os(as) profissionais do magistério 
das redes públicas de educação básica de 
forma a equiparar seu rendimento médio ao 
dos(as) demais profissionais com escolaridade 
equivalente, até o final do sexto ano de 
vigência deste PNE. 

 
Objetivo 1: Até 2020, igualar o salário médio dos professores à 
renda de outros profissionais com a mesma escolaridade. 
Resultado parcial: Em 2015, os professores ganhavam 52,5% do 
salário médio de outros profissionais com a mesma escolaridade. 

18. Assegurar, no prazo de dois anos, a 
existência de planos de carreira para os(as) 
profissionais da educação básica e superior 
pública de todos os sistemas de ensino e, 
para o plano de carreira dos(as) profissionais 
da educação básica pública, tomar como 
referência o piso salarial nacional profissional, 
definido em lei federal, nos termos do inciso 
VIII do art. 206 da Constituição Federal.  

Objetivo 1: Até 2016, criar planos de carreira para os professores 
da Educação Básica e Superior pública de todos os sistemas de 
ensino, usando como referência o piso salarial nacional profissional, 
definido na Constituição. Resultado: O Brasil ainda não possui um 
plano de carreira nacional para os docentes. Apenas iniciativas 
estaduais. 
OBS: O Observatório do PNE declara não ser possível desenvolver 
um indicador que permita o acompanhamento desta meta. 

Fonte: Adaptado do OPNE (2019), elaborado pela autora.  
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Como podemos ver por meio do Quadro 2, muitos foram os avanços 

com relação a formação, remuneração e incentivo ao trabalho docente no 

Brasil mas há muito o que se fazer para que as metas propostas pelo atual 

PNE sejam atingidas até o término de sua vigência em 2024.   

Por exemplo, com relação a Meta 15 sobre a Formação de 

Professores, segundo o OPNE (2019) em 2017, 78,3% dos professores 

possuíam curso de Educação Superior, essa porcentagem apresentou 

crescimento de 11,3 pontos percentuais desde 2008. Quando observamos 

apenas os docentes com licenciatura, as porcentagens são menores: em 2017, 

o Brasil contava com 70,7% desses profissionais com essa formação. A 

quantia apresentou oscilações e desde 2007, cresceu 9,1 pontos percentuais, e 

em 2011, esse dado apresentou a sua maior queda, chegando a marca de 

58,2% de educadores com licenciatura. 

Já os professores que possuem bacharelado com complementação 

pedagógica atingiram 3,4% do contingente. Essa população diminuiu em 

comparação a 2011, quando contava com 6,1 pontos percentuais a mais. Por 

fim, os não licenciados são 4,2% do total de docentes. Apesar de sofrer 

oscilações, essa porcentagem apresentou uma queda de 2,6 pontos 

percentuais desde 2007. Neste indicador, é possível também analisarmos esse 

dado de acordo com a etapa escolar na qual o professor leciona. Em 2017, o 

Ensino Médio era o período com mais docentes com Educação Superior, 

93,5%, seguido pela Educação Profissional, com 92,2%. A Educação Especial 

contou com 88,5% e os Anos Finais do Ensino Fundamental com 85,3%. Um 

pouco mais distante no gráfico estão os professores da Educação de Jovens e 

Adultos com 77,9%, porcentagem próxima dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental (76,2%). A Educação Infantil apresentou as piores marcas nesse 

indicador, a pré-escola possuía apenas 68,7% de educadores com curso 

superior, já a creche, 66,4%. Em relação à rede de ensino, em 2017, a pública 

possuía mais professores com curso superior em comparação com a particular: 

81,6% e 69,6%.  

De acordo com a Meta 16, em 2017 foi alcançada a marca de 36,2% 

educadores da Educação Básica com Pós-graduação. De 2009 a 2017, o 

indicador avançou 11,8 pontos percentuais, mas ainda trata-se de um ritmo 

insuficiente para o cumprimento da meta que é de 50%. A maioria dos 
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professores com Pós-graduação possui somente especialização. Do total de 

funções docentes em 2017, eram 34,4% com especialização, 2,4% com 

mestrado e 0,4% com doutorado – a soma dos percentuais excede o dado de 

34,6% com Pós-graduação, pois há profissionais que possuem mais de um tipo 

de Pós. A etapa com maior percentual de funções docentes com Pós-

graduação em 2017 foi o Ensino Médio, com 43,7%, seguido pelo Ensino 

Fundamental, com 38,9% dos professores dos Anos Finais pós-graduados e 

36% dos Anos Iniciais. Por outro lado, a Educação Infantil apresentava o 

percentual mais baixo, 29,7%. Os dados também revelam que o indicador 

alcança melhores marcas na rede pública, 40,2% em 2017, contra 24,3% na 

rede privada. 

Analisando a Meta 17 com relação a remuneração docente,  

segundo o OPNE (2019) em 2015, o rendimento médio dos professores da 

rede pública da Educação Básica em relação aos demais profissionais com 

nível superior era de 52,5%. Essa porcentagem não apresentou um 

crescimento significativo nos últimos dez anos, e vem oscilando desde então 

em aproximadamente 10%, ora subindo, ora descendo. Se esse ritmo 

inconstante for mantido, a meta possivelmente não será cumprida em 2020.  

Com relação a Meta 18 sobre Plano de carreira docente, um ponto 

alto a se destacar é que em 2014, 89,6% dos municípios brasileiros 

implantaram alguma medida nessa linha (o que que não significa que seja um 

plano de carreira), enquanto 10,3% não o fizeram e 0,1% não responderam ao 

questionamento. A região com o melhor indicador é a Sul (96,1%) e a região 

Norte possui o pior número (80,4%). Esse por exemplo, é um fator que atinge 

diretamente os professores de Educação Física, pois, prejudicados pela 

redução na carga horária de suas aulas no Ensino Fundamental e Médio de 

forma geral em todo o país nos últimos anos, são obrigados a completarem sua 

carga horária de trabalho se dividindo em diferentes escolas durante a semana, 

ficando em condição desprivilegiada no que tange a condição pedagógica e 

principalmente financeira, comparado a docentes de outras disciplinas que 

fixam toda sua carga horária de aula semanal em um único estabelecimento 

educacional. 
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Conclusão 

 

A avaliação do PNE, entendida como política de Estado se efetiva a 

partir de várias concepções e perspectivas, ela deve ser subsidiada por uma 

análise contextualizada, já que se trata de uma discussão de interesse social. 

Além disso, a avaliação de um plano educacional é realizada a partir de 

determinados valores e óticas, logo, não há neutralidade, e isso também 

acontece com os indicadores e orientações que resultam desta avaliação, já 

que um PNE resulta de conflitos ao redor de projetos político-sociais. Ou seja, 

avaliar um plano desta relevância significa não eximir-se do debate da política 

educacional e de seus determinantes. 

A complexidade na elaboração e implementação de um Plano 

Nacional de Educação cabe em todos os cenários, nos acordos, pactos, na 

administração e transparência da máquina pública, principalmente no que 

tange as metas voltadas ao incentivo na formação e manutenção da atividade 

docente brasileira. Nesse sentido, a avaliação do PNE evidenciou que a 

ausência de cumprimento das metas não pode ser atribuída apenas à instância 

da União, esta possui responsabilidades concretas, mas os estados, o Distrito 

Federal e os municípios são corresponsáveis pelos compromissos do Plano, 

pois, se, por exemplo, os municípios não colaboram com a elaboração e 

implementação de planos de cargos e carreiras docentes, como pode-se atingir 

a meta de equiparação salarial dos professores com os demais profissionais de 

mesmo nível acadêmico? Para que isso aconteça é necessário um parâmetro 

inicial, isto é, deve haver minimamente um ponto de partida.   

Com essas evidências verificamos que, dependendo da forma como 

se efetivam as relações entre os entes federados, dos arranjos institucionais e 

das condições políticas existentes, as metas poderão ser ou não alcançadas, e 

a atividade docente, bem como as consequências diretas e/ou indiretas de seu 

trabalho (educação, cultura, índice de analfabetismo, violência, expectativa de 

emprego dos jovens, entre outras) ficam explicitamente comprometidas. 
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