
 

EMENDAS DA ANFOPE AO PL.8. 035/ 2010 
IRIA BRZEZINSKI 

META 15.  REESTRUTURADA TENDO EM VISTA A CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SUBSISTEMA 

NACIONAL DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

ORIGINAIS  PL N. 

8.035/2010 

TIPO DE 

DISPOSITIVO 

TEXTO EMENDAS PROPOSTAS PELA 

ANFOPE 

JUSTIFICATIVA DAS EMENDAS 

 

Meta 15: Garantir, em regime 

de colaboração entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, no prazo de 1 

(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. 

 

Estratégia 15.1) Atuar 

conjuntamente, com base em 

plano estratégico que 

apresente diagnóstico das 

necessidades de formação de 

EMENDA 

SUBSTITUTIVA  

Meta 15 

 

Transpor a  

Estratégia 15.1 para 

Meta 15 do Anexo 

do PL nº 

8.035/2010, que 

passa a ter a 

seguinte redação: 

 

 

META 15 Implantar o Subsistema Nacional 

de Formação Valorização de Profissionais da 

Educação (SNFVPE), em atuação conjunta 

dos entes federados, estabelecendo um plano 

estratégico que apresente diagnóstico das 

necessidades de formação e de valorização 

dos profissionais da educação, da capacidade 

de atendimento por parte de instituições 

públicas e comunitárias de educação superior 

existentes nos Estados, Municípios e Distrito 

Federal, e defina obrigações recíprocas entre 

os partícipes, considerando a obrigatoriedade 

da implementação da Lei n. 11.738/2008 que 

institui o piso salarial profissional nacional 

para os profissionais do magistério da 

educação básica, assegurando condições 

dignas de trabalho à categoria. 

 

A universalização do ensino médio e da pré-escola (cf. 

Emenda Constitucional nº 59, art. 214), demandará 

esforço nacional para expansão de vagas em todas as 

licenciaturas das Universidades Públicas. O plano 

estratégico face ao diagnóstico das necessidades de 

formação  e de valorização dos professores deverá 

estabelecer metas intermediárias, com vistas a inverter a 

lógica atual na relação entre vagas públicas e vagas 

privadas, e possibilitando a ampliação da formação de 

novos professores nas IES públicas e a garantia o 

cumprimento da Lei n. 11.738/2008 que institui o piso 

salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica,  visando à 

dignificação da profissão docente. 

A criação do Sistema Nacional de Formação e de 

Valorização dos Profissionais da Educação, em nível 

superior, é o caminho para a organização da formação 

inicial presencial articulada à formação continuada e a 

valorização dos profissionais da educação, com a 

finalidade de responder exigências de qualidade, tendo 

em vista, a complexidade da educação e as diferenças 

regionais. 



 

Estratégias:  
15.5) Institucionalizar, no 

prazo de um ano de vigência 

do PNE - 2011/2020, política 

nacional de formação e de 

valorização dos profissionais 

da educação, de forma a 

ampliar as possibilidades de 

formação em serviço. 

 

 

EMENDA 

SUBSTITUTIVA 

 

Transpor a 

estratégia 15.5 do 

PL nº 8.035/2010 

para a estratégia 

15.1, com a seguinte 

redação  

15.1) Institucionalizar, no prazo de um ano 

de vigência do PNE - 2011/2020,  o 

Subsistema Nacional de Formação e 

Valorização dos   Profissionais da Educação, 

com a formulação de uma política nacional 

elaborada com planos específicos, que 

assegurem formação inicial presencial, 

admitindo-se educação a distancia somente 

em locais de difícil acesso e  a construção de 

um Referencial Curricular Nacional, em 

fóruns constituídos para tal fim, 

imediatamente após a aprovação do PNE,  

com participação paritária do número de 

representantes da sociedade civil organizada 

em sua composição, e estabelecendo-se uma 

periodicidade para que eles ocorram 

regularmente, com financiamento definido.  

Constituída, a formação de profissionais da educação 

básica em nível superior e presencial, necessita ser 

estabelecida por meio de uma política nacional elaborada 

com planos específicos, como a construção de um 

Referencial Curricular Nacional. 

A CONAE sinalizou de forma objetiva para a 

implementação de processos e instrumentos de gestão 

democrática da formação, com a criação de fóruns 

especificamente criados para construção de Referencial 

Curricular Nacional, após a aprovação do PNE,  com 

participação paritária do número de representantes da 

sociedade civil organizada em sua composição, e 

estabelecendo-se uma periodicidade para que eles 

ocorram regularmente, com financiamento definido para 

tal fim.  

 

15.7) Promover a reforma 

curricular dos cursos de 

licenciatura, de forma a 

assegurar o foco no 

EMENDA 

SUBSTITUTIVA 

15.2 

 

15.2) O Referencial Curricular Nacional 

deverá assegurar o foco da formação do 

profissional da educação alicerçada nos 

princípios da base comum nacional, de modo 

Esta emenda visa a organização curricular ancorada na 

base comum nacional, de modo que conhecimentos da 

ciência da educação articulem-se  com as metodologias e 

didáticas,  dimensões constituintes e integrantes da 

profissionais do magistério e 

da capacidade de atendimento 

por parte de instituições 

públicas e comunitárias de 

educação superior existentes 

nos Estados, Municípios e 

Distrito Federal, e defina 

obrigações recíprocas entre os 

partícipes. 

 

 

 



aprendizado do estudante, 

dividindo a carga horária em 

formação geral, formação na 

área do saber e didática 

específica. 

 

 

 

15.9) Valorizar o estágio nos 

cursos de  licenciatura, 

visando trabalho sistemático 

de conexão entre a formação 

acadêmica dos  graduandos e 

as demandas da rede pública 

de educação básica 

 

 

 

Transpor as 

estratégias 15.7 e 

15.9 do PL PL nº 

8.035/2010  

fundindo-as na 

estratégia 15.2, com 

a seguinte redação 

 

 

a articular, interdisciplinarmente,   a sólida 

formação teórica sobre o fenômeno 

educacional e seus fundamentos históricos, 

políticos e sociais, entre outros;  a formação 

para o domínio do conhecimento pedagógico 

e a formação para a pesquisa.  A unidade 

teoria-prática deve ser o referencial da 

organização da formação, o que supõe a 

integração da prática de ensino e do estágio 

nos cursos, visando ao trabalho sistemático 

de conexão entre a formação acadêmica dos  

graduandos e a realidade da rede pública da 

educação básica, em consonância com as 

exigências da vida social. 

 

formação atravessadas pela formação em pesquisa. 

Esta perspectiva ampla de formação e profissionalização 

docente, seja inicial ou continuada, deve romper com a 

concepção de formação, reduzida ao manejo adequado 

dos recursos e técnicas pedagógicas, ao ensino 

instrucional. Para isso, é mister superar a dicotomia entre 

a formação pedagógica stricto sensu e a formação no 

campo de conhecimentos específicos. Ela deve se pautar 

pela defesa de bases sólidas para a formação contínua e 

permanente dos/as profissionais, tendo o trabalho 

docente como dinâmica e base formativa. Deve estar 

alicerçada nos princípios de uma base comum nacional, 

balizadora dos conteúdos essênciais da formação dos 

profissionais da educação, e  parâmetro para a definição 

da qualidade, bem como ser resultado da articulação 

necessária entre o MEC, as instituições formadoras e os 

sistemas de ensino (CONAE, 2010,  p. 82). 

Esta emenda substitutiva responde a necessidade do PNE 

assumir a formação pedagógica e o campo da educação. 

O PNE deve sinalizar para uma concepção de formação 

de profissionais da educação  que supere a centralidade 

no objeto de ensino – na disciplina – para  a centralidade 

nos sujeitos  da aprendizagem,  com ênfase na sólida 

formação teórica e interdisciplinar, visando  a 

compreensão da complexidade do trabalho docente .  

Meta 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 

EMENDA 

SUBSTITUTIVA  

 

ESTRATÉGIA 15.3 

 

Transpor a Meta  

15, do PL nº 

8.035/2010  para 

15.3 O Sistema Nacional de Formação e de 

Valorização do Profissional da Educação 

deve garantir, em regime de colaboração 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, que todos os profissionais 

da educação básica, até 2006, possuam 

formação específica presencial de nível 

superior, prevista nos artigos 61 e 62 da Lei 

Importante achado do Censo do Professor de 2009 

atestou a existência de quase dois  milhões de docentes 

na educação básica, sendo atuantes no ensino 

fundamental hum milhão e 300 mil. Verificando a 

formação desses profissionais, o Censo aponta 67% 

deles que não possuem nível superior e 24,5%, cursaram 

o ensino médio na modalidade normal. Em pleno século 

XXI, o Brasil convive com professores leigos no ensino 



licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 

 

estratégia 15.3. 

 

 

nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. 

 

fundamental, n aordem de 0.6%. Em termos absolutos 

são 152 mil docentes nesta situação. O problema mais 

grave situa-se na educação infantil, etapa onde trabalham 

369 mil docentes. Destes, menos da metade possui nível 

superior (48,1%), outra quantidade praticamente igual 

possui apenas o nível médio (41, 3%) e 10, 7% são 

leigos. Ao todo esta meta exige a qualificação de 600 mil 

profissionais em dez anos, sem contar com os leigos que 

ainda ingressarão nas redes públicas, especialmente em 

educação infantil. Em síntese, é preciso um esforço 

concentrado, articulado e colaborativo entre os entes 

federados no cumprimento dessa estratégia em cinco 

anos. A alteração também visa a ressaltar a importância 

da modalidade presencial, que propicia um conjunto de 

experiências acadêmicas e culturais essenciais para a 

formação de profissionais da educação. 

 

15.10) Implementar cursos e 

programas  especiais para 

assegurar formação específica 

em sua área de atuação aos 

docentes com formação de 

nível médio na modalidade 

normal, não licenciados ou 

licenciados em área diversa da 

de atuação docente, em efetivo 

exercício. 

EMENDA 

SUBSTITUTIVA 

Estratégia 15.4. 

 

Transpor a 

Estratégia 15.10 do  

PL nº 8.035/2010 

para estratégia 15.4 

com a seguinte 

redação 

 

15.4) O Sistema Nacional de Formação e de 

Valorização do Profissional da Educação 

deve implementar cursos presenciais e 

programas especiais, gratuitos e 

preferencialmente públicos para assegurar 

formação específica em sua área de atuação 

aos docentes com formação de nível médio 

na modalidade normal, não-licenciados ou 

licenciados em área diversa da de atuação 

docente, em efetivo exercício, de modo a 

ampliar possibilidades de formação em 

sintonia com plano de carreira e 

remuneração. 

Previsto pela Lei n. 9.394/1996  a formação  de 

professores deve ocorrer em curso superior o que 

justifica a implementação de cursos de licenciatura. 

Como decisão da CONAE destaca-se, não apenas a 

necessidade de implementar cursos e programas de 

formação para os docentes, mas também o fato de que 

estes sejam presenciais, gratuitos e preferencialmente 

públicos, em consonância com os princípios da educação 

como direito do cidadão e dever do estado e,  com plano 

de carreira e remuneração. 

 

15.2) Consolidar o 

financiamento estudantil a 

estudantes matriculados em 

EMENDA 

SUBSTITUTIVA 

Estratégia 15.5 

15.5 Consolidar programa nacional de  apoio 

aos estudantes matriculados em cursos de 

licenciatura  com bolsas e estágios 

A consolidação de um Sistema Nacional de Formação e 

de Valorização de Profissionais da Educação exige 

investimento na formação de qualidade, presencial com 



cursos de licenciatura com 

avaliação positiva pelo 

SINAES, na forma da Lei no 

10.861, de 2004, permitindo 

inclusive a amortização do 

saldo devedor pela docência 

efetiva na rede pública de 

educação básica. 

 

Transpor estratégia 

15.2 do PL nº 

8.035/2010  para 

estratégia 15.5 com 

a seguinte redação 

remunerados,  com o compromisso pela 

docência efetiva na rede pública de educação 

básica. 

condições de exercício de estágios remunerados a 

exemplo das residências (médica). 

15.3) Ampliar programa 

permanente de iniciação à 

docência a estudantes 

matriculados em cursos de 

licenciatura a fim de 

incentivar a formação de 

profissionais do magistério 

para atuar na educação básica 

pública  

 

 

EMENDA 

SUBSTITUTIVA 

 

Estratégia 15.6 

 

Transpor estratégia 

15.3 do PL nº 

8.035/2010 para 

estratégia 15.6 com 

a seguinte redação 

 15.6 O Sistema Nacional de Formação e de 

Valorização de Profissionais da Educação 

deverá ter como um dos seus objetivos o 

acompanhamento do professor iniciante, 

implementando um programa permanente de 

iniciação à docência a estudantes 

matriculados em cursos de licenciatura 

presenciais, bem como a criação de programa 

permanente de acompanhamento de 

professores iniciantes já formados e recém 

ingressos na educação básica, por meio de 

concurso público de provas e títulos,  a fim 

de incentivar a formação de profissionais do 

magistério para atuar e os atuantes (durante o 

primeiro ano de exercício do magistério)  na 

educação básica pública. 

A formação de profissionais da educação concebida no 

sistema nacional de formação apoiada na concepção da 

CONAE, deve ser entendida na perspectiva social e 

alçada ao nível da política pública, tratada como direito,   

superando o estágio das iniciativas individuais para 

aperfeiçoamento próprio, com oferta de cursos de 

graduação, especialização/aperfeiçoamento e extensão 

aos profissionais da educação pública, em universidades 

também públicas (CONAE. 2010, p. 79).  

12.4) Fomentar a oferta de 

educação superior pública e 

gratuita prioritariamente para 

a  formação de professores 

para a educação básica, 

sobretudo nas áreas de 

ciências e matemática, bem 

como para atender ao déficit 

EMENDA 

SUBSTITUTIVA 

 

Transpor estratégia 

12.4 do PL nº 

8.035/2010 para 

estratégia 15.7 com 

15.7)  Fomentar a oferta de educação 

superior pública e gratuita prioritariamente 

para a  formação de professores para a 

educação básica, sobretudo nas áreas de  

matemática, física, química, ciências, 

filosofia e sociologia bem como para atender 

ao déficit de profissionais em outras  áreas 

específicas. 

O déficit de professores de matemática, física, química e 

ciências  alcança índices altíssimos em todo o território 

nacional, comprovado por estatísticas oficiais divulgadas 

pelo INEP e reiteradas no diagnóstico do Plano 

Estratégico de Formação do Magistério da Diretoria de 

Formação Presencial da CAPES/Educação Básica. 

Também as áreas de Filosofia e Sociologia são 

deficitárias devido a sua recente inclusão no currículo do 



de profissionais em áreas 

específicas. 
a seguinte redação Ensino Médio.  

15.4) Consolidar plataforma 

eletrônica para organizar a 

oferta e as matrículas em 

cursos de formação inicial e 

continuada de professores, 

bem como para divulgação e 

atualização dos currículos 

eletrônicos dos docentes. 

 

EMENDA 

SUBSTITUTIVA 

 

Transpor estratégia 

15.4 do PL 8035/10 

para estratégia 15.8 

com a seguinte 

redação: 

 

 

15.8 A implementação do programa 

permanente de iniciação à docência deve 

implantar e consolidar plataforma eletrônica 

para organizar a oferta e as matrículas em 

cursos de formação inicial presencial e 

continuada de professores, bem como para 

divulgação e atualização dos currículos 

eletrônicos dos docentes das universidades 

públicas. 

 Necessidade de documentação disponível on line  de 

apoio para elaboração de Programas para o Sistema 

Nacional de Formação e de Valorização de Profissionais 

da  Educação 

 EMENDA 

ADITIVA 

 

 

Assegurar a formação em nível superior, em 

cursos de pedagogia, para todos os 

professores de educação infantil, até 2016 

Levando em consideração a importância do período pré-

escolar para o desenvolvimento infantil é preciso 

assegurar a formação dos profissionais da educação 

infantil em nível superior, em cursos presencias de 

pedagogia. O prazo permite priorizar a formação em 

faculdades de educação das universidades públicas e 

agenciar as estratégias e as ações para a consecução 

desta formação.  

15.6) Implementar programas 

específicos para formação de 

professores para as populações 

do campo, comunidades 

quilombolas e povos 

indígenas. 

 

 

Renumerada para 

15.10 

 Implementar programas específicos para 

formação de professores para as populações 

do campo, comunidades quilombolas e povos 

indígenas. 

 

 

15.8) Induzir, por meio das 

funções de  avaliação, 

regulação e supervisão da 

educação superior, a plena 

implementação das respectivas 

Renumerada para 

15.11 

 Induzir, por meio das funções de  avaliação, 

regulação e supervisão da educação superior, 

a plena implementação das respectivas 

diretrizes curriculares. 

 



diretrizes curriculares. 

 

 EMENDA 

ADITIVA 

 

Inclusão da 

Estratégia 15.12,   

na Meta 15 

 

O Subsistema Nacional de Formação e de 

Valorização de Profissionais da Educação 

deverá incluir em seus cursos banda larga e 

inclusão das TIC no currículo, respeitando a 

base comum nacional, tanto na dimensão 

formativa em seu uso pedagógico 

(metodologias e didáticas) como nos 

fundamentos da educação. 

O Sistema Nacional de Formação e de Valorização de 

Profissionais da Educação considera a transformação das 

comunicações possibilitada pelo desenvolvimento das 

tecnologias de informação e de comunicação (TIC), 

explorando novas possibilidades metodológicas e 

didáticas no saber fazer do professor. 

  EMENDA 

ADITIVA 

 

Inclusão da  

Estratégia 15.13, na   

Meta 15 

 

 Implementar política pública regular de 

formação de profissionais da Educação  para 

a Educação Profissional Técnica, integrada à 

formação de professores para a Educação 

Básica, na forma e no nível da licenciatura 

plena, a ser ofertada por instituições de 

ensino superior que articulem ensino, 

pesquisa e extensão, como meta constitutiva 

de Programa Estratégico do Sistema 

Nacional de Formação e de Valorização dos 

Profissionais da Educação. 

 

Tal como define o documento da CONAE (2010) a 

formação dos profissionais da educação deve ser 

entendida na perspectiva social e alçada ao nível da 

política pública, tratada como direito e superando o 

estágio das iniciativas individuais para aperfeiçoamento 

próprio, com oferta de cursos de graduação, 

especialização/aperfeiçoamento e extensão aos 

profissionais da educação pública, em universidades 

públicas. Essa política implementada, como processo 

que articula a formação inicial à continuada, como 

direito dos educadores e dever do Estado, deve 

contemplar a formação de profissionais do magistério 

atuantes no ensino médio integrado à educação técnica e  

qualificar docentes e gestores/as para atuar nos cursos de 

educação profissional integrada à educação básica na 

modalidade EJA (Proeja), favorecendo a implementação 

de uma  prática pedagógica pautada no currículo 

integrado e nas especificidades dos sujeitos da EJA. 

 EMENDA  Garantir a definição de diretrizes nacionais A especificidade da Educação Especial torna necessária 



ADITIVA 

 

 Inclusão da  

Estratégia 15.14  na 

Meta  15 

 

para as instituições de ensino superior 

ofertarem cursos de formação inicial sobre 

Educação Especial na perspectiva da 

educação inclusiva, como constitutiva de 

Programa Estratégico do Sistema Nacional 

de Formação e de Valorização de 

Profissionais da Educação, constando do 

Referencial Curricular Nacional. 

 

a menção explícita aos cursos de formação inicial os 

quais não têm ainda orientação e diretrizes em âmbito 

nacional, permitindo uma diversidade de abordagens 

nem sempre garantidoras da qualidade exigida para a sua 

modificação na perspectiva da educação inclusiva. 

 EMENDA 

ADITIVA 

 

Incluir estratégia 

15.15 a meta 15 

 

Universalizar a inserção de conteúdos 

programáticos e disciplinas de educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva 

nos cursos de formação de professores, como 

constitutiva do programa estratégico do 

Subsistema Nacional de Formação e de 

Valorização de Profissionais da Educação, 

constando do Referencial Curricular 

Nacional. 

 

A expansão das matrículas de alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação na classe comum impõe que 

todos os professores, em processo de formação inicial, 

ingressem na carreira com possibilidade de intervenção 

pedagógica para garantir sua permanência e 

aprendizagem, o que implica em acesso a conhecimentos 

teóricos e práticos sobre atendimento educacional 

especializado. 

 

 EMENDA 

ADITIVA 

 

Incluir estratégia 

15.16 a meta 15 

 

Ampliar vagas nas IES públicas para cursos 

de licenciatura, de pós-graduação e de 

formação permanente, na forma presencial, 

com garantia de financiamento público. 

 

O Subsistema nacional de Formação e  Valorização de 

profissionais da Educação deve ter em mira a 

continuidade da formação presencial dos profissionais 

em Pós graduação lato sensu  e/ou  stricto sensu. 

 EMENDA 

ADITIVA 

 

Incluir estratégia 

Fortalecer as licenciaturas presenciais para a 

formação inicial dos profissionais do 

magistério e garantir que os cursos de 

formação sejam pré-requisito para a 

Concepção que deve constar do plano de carreira e 

remuneração. 



15.17 a meta 15 

 

valorização profissional, materializando-se 

em promoção funcional por meio de planos 

de cargos, carreira e remuneração. 

 EMENDA 

ADITIVA 

 

Incluir estratégia 

15.18 a meta 15 

 

Assegurar, na formação continuada dos 

profissionais da educação do ensino regular, 

conteúdos referentes à inclusão de pessoas 

com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades / 

superdotação. 

Embora presente no Documento Final da CONAE, a 

questão foi totalmente omitida na proposta atual. O PL 

8.035/2010 não prevê conteúdos referentes à inclusão de 

pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na 

formação continuada de profissionais da educação, o que 

inclui além dos professores os demais funcionários  

 

 EMENDA 

ADITIVA 

 

Incluir estratégia 

15.19 a meta 15 

 

Garantir os estágios dos cursos de 

licenciatura, proporcionando a articulação 

entre as escolas públicas, como referência, e 

as instituições formadoras de educadores/as, 

com programas integrados envolvendo as 

redes escolares e as IES. 

Reforçando a  concepção da formação no âmbito do 

sistema nacional de Formação e Valorização  dos 

Profissionais da Educação. 

META 16.  REESTRUTURADA TENDO EM VISTA A CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SUBSISTEMA 

NACIONAL DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Meta 16: Formar cinquenta 

por cento dos professores da 

educação básica em nível de 

pós-graduação lato e stricto 

sensu e garantir a todos 

formação continuada em sua 

área de atuação. 

EMENDA 

ADITIVA 

 

Incluir estratégia 

15.20 à meta 15 

 

A formação inicial deverá se dar de forma 

presencial, inclusive as destinadas aos 

professores leigos que atuam nos anos finais 

do ensino fundamental e médio, bem como 

aos professores de educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental em exercício, 

possuidores de formação de nível médio. 

Essa formação inicial não deverá ser feita em 

finais de semana e em período de férias dos 

Reforça a modalidade dos cursos presenciais na 

formação inicial dos professores, conforme 

determinação conclusiva da CONAE. 

Estratégias: 

16.1) Realizar, em regime de 

colaboração, o planejamento 



estratégico para 

dimensionamento da demanda 

por formação continuada e 

fomentar a respectiva oferta 

por parte das instituições 

públicas de educação 

superior, de forma orgânica e 

articulada às políticas de 

formação dos Estados, do 

Distrito Federal e dos 

municípios. 

professores leigos atuantes nos sistemas, 

portanto será feita em cursos regulares 

durante em atendimento ao art. 67, inciso II, 

da LDB/1996o ano letivo, com licença 

remunerada 

16.2) Consolidar Subsistema 

Nacional de Formação de 

profissionais da educação, 

definindo diretrizes nacionais, 

áreas prioritárias, instituições 

formadoras e processos de 

certificação dos cursos. 

16.2) Consolidar Subsistema 

Nacional de Formação de 

profissionais da educação, 

definindo diretrizes nacionais, 

áreas prioritárias, instituições 

formadoras e processos de 

certificação dos cursos. 



16.3) Expandir programa de 

composição de acervo de 

livros didáticos, paradidáticos, 

de literatura e dicionários, 

sem prejuízo de outros, a ser 

disponibilizado para os 

professores das escolas da 

rede pública de educação 

básica. 

16.4) Ampliar e consolidar 

portal eletrônico para 

subsidiar o professor na 

preparação de aulas, 

disponibilizando 

gratuitamente roteiros 

didáticos e material 

suplementar.  

 

16.5) Prever, nos planos de 

carreira dos profissionais da 

educação dos Estados, do 

Distrito Federal e dos 

Municípios, licenças para 

qualificação profissional em 

nível de pós-graduação stricto 

sensu. 

 

 

 



METAS 17 E 18. REESTRUTURADA E SUPRIMIDA DEVIDO À FUSÃO DESSAS METAS EM META 17, COM ALTERAÇÃO NA 

REDAÇÃO 

Meta 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. 

EMENDA 

AGLUTINATIVA 
Valorizar o magistério público da 

educação básica, a fim de igualar o 

rendimento médio do profissional do 

magistério ao dos demais 

profissionais com escolaridade 

equivalente, por meio de permanente 

aumento real do poder de compra do 

piso salarial profissional nacional da 

categoria e sua vinculação aos planos 

de carreira de Estados, Distrito 

Federal e Municípios, assim como 

criar condições para a 

regulamentação do piso salarial e da 

carreira profissional aos demais 

trabalhadores da educação, com base 

no artigo 206, incisos V, VIII e 

parágrafo único da Constituição 

Federal. 
 

A proposta de fusão da META 17 com a META 18 

exigiu uma reestruturação, tornando-se Emenda 

Aglutinativa, e  justifica-se pelo fato da necessidade 

de assegurar maior organicidade ao “Subsistema 

Nacional de Formação e Valorização do 

Profissional da Educação”,  no âmbito do PNE. 
 

Estratégias   

 

 

EMENDA 

SUBSTITUTIVA  

 17.1)  Constituir Fórum Permanente 

com representação da União, dos 

estados, do Distrito Federal, dos 

municípios, dos trabalhadores em 

educação e de entidades de estudos e 

pesquisa em educação  para 

acompanhamento da atualização 

progressiva do valor do piso salarial 

profissional nacional para os 

A constituição de um Fórum Permanente para 

acompanhamento da atualização progressiva do 

valor do piso salarial profissional da educação é 

uma das condições necessárias para assegurar que 

todos os profissionais do magistério público da 

educação tenham resguardado este direito. 
 

 



profissionais do magistério público 

da educação básica, de acordo com a 

Lei nº 11.738, de 16 de julho de 

2008. 

 
 

 

 EMENDA  

SUPRESSIVA  

Estratégia 17.2 do PL 8.035/2010, 

incorporada à Estratégia 17.1 

A proposta de fusão da META 17 com a META 18 

exigiu a supressão da META 18, tendo em vista que 

seu mérito está garantido no caput da Estratégia 

17.3  

 

 EMENDA 

MODIFICATIVA 

PARA A 

RENUMERAÇÃO  

DA ESTRATÉGIA 

18.1 DO PL 

8.035/2010 PARA 

ESTRATÉGIA 17.4, 

SUPRIMIDA A  

EXPRESSÃO “DO 

MAGISTÉRIO” 

Estratégia 17.4  Estruturar os 

sistemas de ensino buscando atingir, 

em seu quadro de profissionais da 

educação, noventa por cento de 

servidores nomeados em cargos de 

provimento efetivo, em exercício na 

rede pública de educação básica. 

 

Devido à fusão das Metas 17 e 18 renumera-se para 

Estratégia 17.4) e, propõe-se a substituição 

da expressão  profissionais do magistério para 

profissionais da educação. 

 

 EMENDA 

MODIFICATIVA À 

ESTRATÉGIA 18.4 

DO PL 8.035/2010 

PARA ESTRATÉGIA 

17.5, 

RENUMERANDO-A  

Estratégia 17.5 Ofertar cursos 

técnicos de nível médio e cursos 

superior destinados à formação de 

funcionários de 

escola para as áreas de administração 

escolar, multimeios e manutenção da 

infraestrutura escolar, inclusive para 

Devido à fusão das Metas 17 e 18 renumera-se para 

Estratégia 17.5 e, propõem-se modificações. 

 



alimentação escolar, sem prejuízo de 

outras. 

 

 EMENDA 

MODIFICATIVA À 

ESTRATÉGIA 18.5 

DO PL 8.035/2010 

PARA ESTRATÉGIA 

17.6 

RENUMERANDO-A 

Estratégia 17.6  Implantar, no prazo 

de um ano de vigência desta Lei, 

política nacional de formação 

continuada para 

funcionários de escola, construída 

em regime de colaboração com os 

sistemas de ensino. 

Devido à fusão das Metas 17 e 18 renumera-se para 

Estratégia 17.6. 

 

META 18. EMENDA SUPRESSIVA DA META 18  DO PL 8.035/2010  

 

Meta 18. Assegurar, no 

prazo de 2 (dois) anos, a  

existência de planos de c 

carreira pra os profissionais 

do magistério em todos os 

sistemas de ensino 

EMENDA  

SUPRESSIVA 

 A proposta de fusão da META 17 com a META 18 

exigiu a supressão da META 18, tendo em vista que 

seu mérito está garantido no caput da Estratégia 

17.3   
 

ENTIDADES PARCEIRAS CEDES, ANPAE, CNTE  

Goiânia, 11 de maio de 2011  

Brasília, 30 de maio de 2011 Data de entrega aos Deputados em seus gabinetes em Formulários Próprios da Câmara do Deputados  


