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A estrutura
educacional
brasileira

 O artigo 21 da LDB 
estabelece que a educac ̧ão
escolar e ́ composta por:

 1) educac ̧ão básica, 
formada pela educac ̧ão
infantil, ensino
fundamental e ensino
me ́dio”;

 2) ensino superior;
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Educação Básica
Ensino Regular – Evolução do Número de Matrículas

no Ensino Fundamental – Brasil – 2007-2013

Fonte: MEC/Inep/Deed.



Educação Básica
Evolução do Número de Concluintes por Etapa de Ensino

– Brasil – 2007-2012 -

Fonte: MEC/Inep/Deed.



Educação Básica
Número de Docentes Atuando na Educação Básica e 

Proporc ̧ão por Grau de Formac ̧ão – Brasil – 2007-2013 

Fonte: MEC/Inep/Deed.



Educação Básica
Ensino Fundamental – Rede Pu ́blica – Nu ́mero de Escolas
por Região, segundo os Recursos Disponi ́veis na Escola –

Brasil – 2013 

Fonte: MEC/Inep/Deed.



Professores sem 
formação adequada à 

Lei de Diretrizes e Bases

• Sem graduação: 350 a 400 mil.

• Com licenciatura, mas atuando fora da área de formação: 

250 a 300 mil.

• Graduados sem licenciatura: 50 a 100 mil.

40% a 50% do total de professores!

Educação Básica

Fonte: MEC/Inep/Deed.



Nu ́mero de Professores da Educaça ̃o Ba ́sica
Matriculados em Cursos Superiores de 

Graduaça ̃o – Brasil – 2012 

Fonte: MEC/Inep/Deed.



Percentual de docentes do Ensino Médio por Área 
de Formação em relação as Disciplinas Ministradas.

Disciplina % Docentes

L. Portuguesa 62%

Matemática 58%

Biologia 56%

Física 25%

Química 38%

L. Estrangeira 40%

E. Física 77%

E. Artística 38%

História 65%

Geografia 61%

Educação Básica



Nota Mínima de Ingresso nos Cursos Mais 

Concorridos e nas Licenciaturas

Cursos UFC UFRGS UFMG UFPE

Direito 490,9 662,8 113,6 7,76

Medicina 483,3 721,1 128,0 8,29

C. Computação 478,2 591,7 102,4 6,35

Jornalismo 485,9 626,3 108,8 7,27

Pedagogia 448,1 463,5 65,6 4,74

Lic. em Física 390,0 466,4 75,2 4,46

Lic. em Química 379,2 516,0 80,0 3,55

Lic. em Matemática 417,2 456,5 64,0 3,29

Fonte: INEP-MEC, 2010.

Cenários da Educação Básica





 Brasil 8a Economia mundial

 13o na Produção Científica

 Desenvolvimento científico do país

 Necessidade de melhoria da qualidade de vida
do brasileiro e que os cidadãos e cidada ̃s
sejam capazes de tomar deciso ̃es com base 
nos seus pro ́prios conhecimentos

 Merece a atenção de todo o Sistema Nacional
de Educação, inclusive do SNPG.

A educac ̧ão básica se configura é estratégica



PNE -2011-2020



PNE -2011-2020

Ousadia deve ser a marca das propostas para 
subsidiar novoGoverno: Universidade deveria 
ser Instituição de vanguarda na Educação no 
país

Foco deve ser dar um salto na ES como base 
para o desenvolvimento do país

Maior desafio: Baixa qualidade na Educação 
Básica no Brasil (e mais baixa nas públicas)



PNE -2011-2020...

12. Elevar a taxa bruta de matrícula na educação 
superior para cinquenta por cento e a taxa líquida 
para trinta e três por cento da população de 
dezoito a vinte e quatro anos, assegurando qualidade 
da oferta

13. Elevar a qualidade da educação superior pela 
ampliação da atuação de mestres e doutores nas 
instituições de educação superior para setenta e 
cinco por cento, no mínimo, do corpo docente em 
efetivo exercício, sendo, do total, trinta e cinco por 
cento doutores

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



PNE -2011-2020

15. Garantir, em regime de colaboração entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, que todos os professores da educação 
básica possuam formação específica de nível 
superior, obtida em curso de licenciatura na área 
de conhecimento em que atuam

16. Formar cinquenta por cento de professores da 
educação básica em nível de pós-graduação lato 
e stricto sensu e garantir a todos formação 
continuada em sua área de atuação

...

20. Ampliar progressivamente o investimento público 
em educação até atingir, no mínimo, o patamar de 
sete por cento do produto interno bruto do país. 





PNPG 2011-2020



Eixos do PNPG 2011-2020

Expansão do SNPG (redução de assimetrias);

Criação da agenda nacional de pesquisa;

Aperfeiçoar a avaliação;

Interdisciplinaridade;

Internacionalização e Cooperação 
Internacional;

Apoio a outros níveis de ensino;



PNPG 2011-2020
Recomendações

• Ampliac ̧ão dos editais destinados à pesquisa em educação
básica, nos moldes dos programas em andamento, como o 
Observato ́rio da Educac ̧ão e o Observatório da Educac ̧ão
Escolar Indi ́gena. 

• Ampliac ̧ão dos editais destinados à valorizac ̧ão e formac ̧ão
dos profissionais do magiste ́rio da educac ̧ão básica, como 
PRODOCE ̂NCIA, PIBID, Novos Talentos, entre outros. 

• Interac ̧ão dos programas de pós-graduac ̧ão e da 
Universidade Aberta do Brasil com os cursos de 
licenciatura, mais intensificada, no sentido da promoção da 
melhoria da qualidade da formac ̧ão dos professores. 



PNPG 2011-2020
Recomendações

• Interlocuc ̧ão, de forma articulada e conti ́nua, com os 
sistemas estaduais e municipais de ensino, em especial no 
que se refere às ac ̧ões do Plano Nacional de Formação dos 
Professores da Educac ̧ão Básica – PARFOR. 

• Estímulo à participac ̧ão de cursos de pós-graduac ̧ão de 
outras áreas do conhecimento, além da Educação, nas 
questões relativas à melhoria da qualidade da educação
básica. 

• Estímulo ao desenvolvimento de estudos visando à
formatac ̧ão do ensino de cie ̂ncias na Educac ̧ão Básica, 
instrumento fundamental para a construção da cidadania. 



http://www.flickr.com/photos/foresti/3560250774/
http://www.flickr.com/photos/foresti/3560250774/


Ensino: Fundamental e Médio
PG e Formação de Professores

Ações



PNPG 2011-2020
Programas de Apoio

 Plano Nacional de Formaça ̃o dos Professores da Educac ̧a ̃o
Ba ́sica - Parfor

 Programa Institucional de Bolsa de Iniciac ̧a ̃o a ̀
Docência - Pibid

 Observatório da Educaça ̃o Observatório da Educaça ̃o
Escolar Indígena

 Laboratórios Interdisciplinares de Formaça ̃o de 
Educadores – Life 

 Programa Novos Talentos Prodocência

 Programa de Consolidac ̧a ̃o das Licenciaturas

 Rede Regional de Ciências e Matema ́tica - Fase II 

 Programa de Apoio a Olimpíadas Científicas

 Rede Nacional de Educaça ̃o e Ciência, RNEC 

 Programa Residência Docente, entre outros. 
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Fonte: CAPES 

Formação de Professores da Educação Básica  FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 



Parfor: 
Números de alunos frequentes por Região em

2014

Fonte: Plataforma Freire



Parfor: Mais Alguns dados

Fonte: Plataforma Freire

 Até 2014, foram implantadas 2.428 
turmas, em 451 municípios, localizados
em 24 unidades da federação. 

 Nesse período o Parfor atendeu
professores oriundos de 3.294 municípios
brasileiros.

 Há, em 2015, 51.008 professores da 
educação básica frequentando os cursos
do Parfor e 12.103 professores já
concluíram sua formação.
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MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE NACIONAL 
PARA PROFESSORES DE  MATEMÁTICA 
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Comissão de Acompanhamento
Recomendações

a. Ratificar a necessidade de mais pesquisas em educação
básica, nos moldes do Programas Observatório da Educação;

b. Ampliar os programas de qualificação dos futuros
professores da Educação Básica, a exemplo dos Programas
PIBID, Novos Talentos e Residência Docente;

c. Intensificar os programas de Mobilidade Internacional e 
Nacional para docentes do Ensino Básico, visando qualificar a 
atuação docente.

d. Induzir a participação mais efetiva dos pesquisadores e 
professores dos Programas de Pós-graduação das Universidades
Brasileiras como apoiadores do desenvolvimento da qualidade da 
Educação Básica do país,via ações específicas, via fomento e 
inserção de critérios de avaliação noSNPG.



Comissão de Acompanhamento
Recomendações

e. Promover reuniões conjuntas entre os respectivos CTCs da 
CAPES (ES eEB), buscando-se o debate acadêmico e troca de 
experiências entre os dois segmentos.

f. Criar um sistema eficiente de avaliação dos programas e dos 
editais, que constituem as políticas públicas da CAPES na área
de Educação Básica, tendo em vista o investimento eficiente dos 
recursos públicos, para o avanço na qualidade da formação
docente para o ensino básico do país.

g. Ampliar a divulgação científica, de modo a criar mecanismos
de estímulo ao conhecimento das áreas de ciências junto à
sociedade, por meio de Museus de Ciências, kits de divulgação
cientifica, ações de comunicação social sobre a temática



Comissão de Acompanhamento
Recomendações

h. Dar mais ênfase na área de ensino de ciências, visando
melhorar os conteúdos e a forma de transmitir o conhecimento
aos alunos, estimulando a pesquisa e o uso de exemplos práticos
e aplicados na realidade dos alunos, como as ações em
desenvolvimento nas redes induzidas pela Capes na área das 
licenciaturas (como, por exemplo, Profmat e Profletras), 
ampliando para as demais ciências básicas (como, por exemplo, 

química, física e biologia).



É factível e desejável ?

Qual a interação que
queremos ?

Como interagir ?





Prof. Dr. Isac Almeida de Medeiros

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da UFPB

Goiânia, 18 de Novembro de 2015.

Muito obrigado


