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EDITORIAL

Valorização profissional
Piso salarial e carreira

A

busca de um padrão nacional de qualidade para a educação exige uma equipe
motivada de profissionais, comprometida com os estudantes, com a escola
e com o nosso povo, devidamente reconhecida e valorizada pela sociedade
e pelos governos municipais, estaduais, distrital e federal.
O Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública é uma conquista estratégica, mas sua efetiva implementação precisa
ser garantida em todos os níveis e vinculada a planos de carreira e remuneração progressiva que superem o presente estado de desvalorização generalizada dos professores.
O quadro de desvalorização dos profissionais da educação no Brasil exige, cada
vez mais, maior visibilidade no âmbito acadêmico, político e sindical. Não é outra a
razão pela qual este número da revista Retratos da Escola focaliza, especialmente, duas
dimensões fundamentais para a valorização desejada e que dizem respeito às condições
objetivas para a realização desse trabalho: salário digno e carreira apropriada.
Num país de enorme base territorial e de aspectos sociais multifacetados como
o nosso, a situação é variada: a autonomia administrativa do ente federativo que contrata o profissional apresenta uma condição diferenciada de trabalho; há planos com
as mais diversas estruturas de execução; há variação entre o maior e o menor salário,
tipos diferentes de gratificação e regras muito específicas de promoção, aspectos que
não podem ser tratados de forma fragmentada. Mesmo que não se possa ter uma carreira única, é necessário um padrão nacional de carreira, voltado para a qualidade do
trabalho em todo o País.
Estamos, portanto, frente a um imenso desafio nacional. Criar, adequar e implementar a carreira dos profissionais do magistério, torná-la atrativa a profissionais dedicados
e bem formados, que sejam remunerados com o cumprimento da Lei do Piso (Lei nº
11.738, de 2008). Ao mesmo tempo, precisamos avançar na valorização do conjunto de
profissionais que atuam na educação pública, contribuindo com as especificidades de
suas atribuições para tornar a escola um espaço integralmente educativo.
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É fundamental situar toda esta questão de carreira e remuneração dos profissionais
da educação brasileira no contexto de disputas tanto nacionais como locais que foram
conformando a precária valorização de hoje.
Este número da Retratos da Escola é totalmente dedicado à discussão em torno da
temática. O Dossiê destaca, especialmente, análises sobre a realidade do cenário brasileiro, problematizando disparidades e precariedades, com o objetivo de oferecer a
todos os leitores elementos para avaliar e estruturar sua participação na melhoria desejada. Contamos também com duas contribuições enviadas por colegas do movimento
docente argentino.
Além da participação de autores convidados, o Dossiê foi enriquecido também por
artigos que atenderam à nossa chamada pública, tematizando o piso salarial e a carreira
como elementos constitutivos da valorização dos profissionais do magistério. Desta
forma, apresentamos certamente um significativo leque de análises que ilustram o tema.
Agradecemos a nossos entrevistados e aos autores pela colaboração, ao tempo em
que sugerimos a todos os profissionais da educação básica uma efetiva discussão nos
locais de trabalho, nos sindicatos e nos processos/locais de formação, para que possamos alcançar melhores condições com a maior brevidade possível.
Boa leitura, boas discussões!

Juçara Dutra Vieira e Leda Scheibe
Organizadoras
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ENTREVISTA

N

esta seção Entrevista os nossos convidados Alessio Costa Leite1, Carlos
Roberto Jamil Cury2 e Roberto Franklin de Leão3, falam sobre as perspectivas para a valorização dos profissionais da educação. Destacamos que
a entrevista foi realizada já na vigência do Plano Nacional de Educação (PNE - Lei nº
13.005, de 2014), no governo Dilma Roussef. Agradecemos aos nossos entrevistados pela
disponibilidade em colaborar com o Dossiê, respondendo às questões formuladas pela
editoria, e desta forma contribuindo para a melhor compreensão da temática.

Notas
1

Mestre em Políticas Públicas. Presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação/Undime (2015/2017), membro Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação
(CEB/CNE) e dirigente municipal de educação de Tabuleiro do Norte/CE. Fortaleza/CE – Brasil.
E-mail: <undimenacional@undime.org.br>.

2

Doutor em Educação. Professor emérito da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas
Gerais (FAE/UFMG), professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas),
membro do Conselho Superior da CAPES e do Conselho Editorial da revista Retratos da Escola. Belo Horizonte/MG – Brasil. E-mail: <crjcury.bh@terra.com.br>.

3

Licenciatura em Educação Artística, habilitado em Desenho e Artes Plásticas. Especialista em Arte, Música
e Literatura Barroca. Complementação pedagógica em Administração Escolar. Militante no movimento
estudantil desde 1968 (presidente do Grêmio Estudantil Castro Alves da Escola Estadual Martin Afonso
em São Vicente/SP) e no movimento sindical desde 1978, pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial
do Estado de São Paulo (Apeoesp). Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação/
CNTE (2008/2017), vice-presidente da Internacional da Educação/IE (2015/2019). É da Direção Nacional da
CUT, São Vicente/SP - Brasil. (2015/2019). E-mail: <cnte@cnte.org.br>.

O Plano Nacional de Educação (PNE), fruto da Conferência Nacional de Educação (Conae), dedica quatro de suas 20 metas à valorização dos profissionais
da educação. Esse processo de debate conseguiu identificar e apontar soluções
para os principais desafios relacionados ao tema?
Alessio Costa Lima - A efetiva valorização dos profissionais da educação ultrapassa
as previsões salariais e de carreira. Na prática, a valorização pressupõe a necessidade de
ingresso e permanência de profissionais em uma atividade que não pode ser vista apenas
como vocação ou missão. Atuar na educação deve ser compreendido como uma profissão
essencial para o desenvolvimento do País e para estruturar a sociedade. O PNE cumpriu
o seu papel de encaminhar de maneira organizada e com fundamento legal o processo
de valorização. Mas somente a permanente atuação conjunta entre trabalhadores e gestores poderá alcançar os patamares necessários para assegurar efetiva valorização. Essa
atuação conjunta pressupõe vontade, determinação, capacidade técnica e definição de
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ações conjuntas. Ações isoladas e o desvio do foco principal apenas contribuem para
enfraquecer o processo de valorização dos profissionais da educação.
Carlos Roberto Jamil Cury - Uma coisa é identificar os desafios, outra coisa é a
proposição de soluções. Creio que o primeiro ponto está delineado não só como fruto
das Conae, mas também como resultante remoto do Pacto de 1994: a valorização salarial, um plano de carreira capaz de despertar o interesse por esta profissão, formação
inicial sólida com formação continuada (da qual a pós-graduação constaria) e a avaliação das instituições formadoras de sua qualidade. Já as soluções propostas em um PNE
próprio de um país federativo não podem ser vislumbradas tão só no N de nacional,
embora suas metas devam ser tomadas como vinculantes para os demais entes federativos. Tais propostas devem ser recepcionadas pelas atribuições dos estados e dos
municípios nos assuntos relativos àquilo que é vinculante: piso salarial e plano de carreira, além de se considerar a autonomia dos estados na formação docente em suas
instituições públicas de nível superior. O PNE só será plenamente nacional quando as
obrigações dos estados, dos municípios e do Distrito Federal estiverem alinhadas com
as metas e estratégias nacionais.
Roberto Leão - Num aspecto geral, o PNE aporta o tripé da política de valorização
dos profissionais da educação, abrangendo as áreas da formação inicial e continuada,
do piso salarial e da carreira dos profissionais da educação (professores, especialistas e
funcionários). O tratamento indissociável dessas questões sempre foi pauta central da
CNTE. Outro ponto importante são os prazos fixados para a implementação das metas
e estratégias. Porém, há uma preocupação. O PNE se pauta em regimes de cooperação
e colaboração entre os entes federados, que dependem em grande parte da implementação do Sistema Nacional de Educação (SNE), ainda pendente de regulamentação, para
fazer com que seus objetivos sejam atingidos. No caso da formação, algumas distorções
na formulação das metas 15 e 16, sobretudo de ênfase à formação de apenas um dos
segmentos da categoria dos trabalhadores em educação, estão sendo corrigidas com a
regulamentação do Decreto nº 8.752, que instituiu a Política Nacional de Formação dos
Profissionais da Educação Básica, e com a homologação da Resolução CNE/CES nº 2, de
2016, que fixou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada
em Nível Superior para os Funcionários da Educação Básica.
A construção do sistema nacional de educação (pano de fundo da Conae) está
expressa nas metas sobre valorização profissional do PNE?
Alessio Costa Lima - Poderia ser mais efetiva. Com as conquistas recentes na educação e com as alterações no conjunto da legislação brasileira o Sistema Nacional de
Educação – cuja discussão está, como o conjunto do PNE, muito atrasada - não pode
restringir a abordagem sobre valorização a apenas formação, piso para o magistério e
12
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O PNE só será
plenamente
nacional quando
as obrigações
dos estados,
dos municípios
e do Distrito
Federal estiverem
alinhadas com as
metas e estratégias
nacionais
(Carlos Roberto
Jamil Cury)

A valorização
dos profissionais
da educação requer
um conjunto maior
de previsões que,
nesse momento,
não temos a certeza
de que poderão ser
abordadas na lei...
(Alessio Costa Lima)

plano de carreira aos profissionais da educação. A valorização dos profissionais da educação requer um conjunto maior de previsões que, nesse momento, não temos a certeza
de que poderão ser abordadas na lei que definirá o Sistema Nacional de Educação. Infelizmente, temos visto até retrocessos nessa discussão, quando o foco principal de um
dos pontos que derivam do PNE , como por exemplo as propostas para a Lei de Responsabilidade Educacional, que têm o caráter punitivo e não de organização dos sistemas
de ensino, que em quase sua totalidade são dirigidos por profissionais da educação.
Carlos Roberto Jamil Cury - O sistema nacional de educação já existe por conta
da emenda nº 59, de 2009. Mas sua consistência ainda depende de lei complementar
(se acolhido no interior de lei complementar regulamentando o artigo 23 da Constituição e seu parágrafo único) ou de uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases. Ora, seria
incongruente com a concepção de sistema nacional se a valorização dos profissionais da
educação não comparecesse, sob modo vinculante, em um tal sistema, em razão do alinhamento dos outros planos infranacionais. O ordenamento jurídico maior pede ainda
por uma consistência na lei que o explicitará. O Plano, tradução maior do sistema, mostrar-se-ia ilógico se em suas metas e estratégias não contemplasse o disposto no art. 2o,
inciso IX da Lei nº 13.005, de 2014. A política nacional, disposta na meta 15, agora pode
ser erigida, em decorrência de um sistema nacional de formação docente que, por sua
vez, decorre do Sistema Nacional de Educação.
Roberto Leão - Sem dúvida! O Sistema Nacional de Educação, tanto na concepção
da Conae como na Lei nº 13.005, deverá ser composto por ações cooperativas e colaborativas. No caso da formação dos profissionais da educação, as metas 15 e 16 tratam do
regime de colaboração, que, por sua vez, visa articular por meio de Decretos, Portarias
e outras normativas as políticas entre os sistemas de ensino, priorizando-se a assistência técnica e as transferências “supletivas” de recursos especialmente da União para os
demais entes, à luz do art. 211 da Constituição Federal (CF). Já no caso do piso salarial e
das diretrizes de carreira (metas 17 e 18), tal como ocorre com a Lei nº 11.738, que regulamentou a remuneração mínima nacional para o magistério da educação básica, a ação
estatal deve-se pautar em regime de cooperação, que pressupõe a instauração de normas vinculantes (ou seja: leis que regulamentam os incisos V e VIII da CF), sob as quais
se submetem os entes federativos por meio da ação “distributiva” dos recursos educacionais, conforme preceito do artigo 23, V e parágrafo único da CF. Desde 2009, a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) estabelece as categorias funcionais
que integram o conceito de profissional da educação escolar básica (incluindo professor e
trabalhador em educação); até então, os profissionais que não faziam parte do magistério não eram reconhecidos.
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Esse conceito pode ser consolidado com o PNE?
Alessio Costa Lima - Sem dúvida essa foi uma conquista. Entretanto, estabelecer uma previsão em texto de legislação não significa que a garantia de um direito seja
assegurada. É preciso buscar equilíbrio e organização entre o disposto na legislação e a
realidade das redes e sistemas de ensino, além das necessárias alterações em outros dispositivos legais. Evidente que os profissionais que atuam na educação e não apenas no
magistério merecem respeito da sociedade brasileira e são dignos dos mesmos parâmetros de valorização. Porém, ao mesmo tempo em que os direitos avançam na área da
educação, o ente federado município é cada vez mais penalizado. A cada ano aumenta
a concentração de receitas com a União. Como avançar em alguns aspectos da valorização para todos os profissionais da educação se o montante de receitas é cada vez menor?
A educação pública precisa de uma urgente revisão do seu modelo de financiamento
porque não podemos focar apenas no cumprimento das metas de ampliação de vagas
e melhoria da qualidade. É preciso, também, estabelecer como prioridade a valorização
de todos os profissionais da educação. E também enfrentar outra questão que tem causado problemas legais aos gestores. Os gestores têm enfrentado análises de órgãos de
controle e decisões da justiça impossibilitando medidas administrativas para alterar os
cargos ou empregos dos profissionais da educação que não prestaram concurso público
especificamente para a área da educação. Muitas vezes têm entendido medidas nesse
sentido como transposição de cargos. E certamente todas as ações administrativas precisam ser revestidas de probidade.
Carlos Roberto Jamil Cury - Esta inclusão, de algum modo, já estava implícita na
LDB antes de 2009, no parágrafo 2o do artigo 67. O que a Lei nº 12.014, de 2009 fez foi
colocar explicitamente sob o conceito de profissionais da educação também os trabalhadores da educação, que já haviam sido nominados pelo inciso VI do artigo 71 . Os
profissionais da educação da educação básica agora são explicitados como professores
e trabalhadores e estes últimos se subdividem em profissionais postos em atividades de
apoio diretamente à docência (art. 61 da LDB, incisos II e III associado ao artigo 62-A)
e não docentes segundo a meta 18, estratégias 1 e 5. Agora, o Parecer CNE/CEB nº 16,
de 2005 e a respectiva Resolução CNE/CEB nº 5, de 2005 dispuseram em 1.200 horas a
carga horária mínima dos cursos da Área 21, de Serviços de Apoio Escolar tem apoio
não só na Lei nº 12.796, de 2013 como também no PNE.
Roberto Leão - Acredito que sim, pois além de estimular a profissionalização e a
formação continuada dos funcionários da educação, à luz do que determina o art. 62-A
da LDB – recentemente normatizado pela Resolução CNE/CES nº 2, de 2016 –, o PNE
orienta, com prazo de dois anos a contar da publicação da Lei nº 13.005, a regulamentação do piso salarial profissional nacional, previsto no art. 206, VIII da CF (meta 18), e
a consequente inclusão dos funcionários nos planos de carreira regidos pelos sistemas
14
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públicos educacionais de todo o País. Portanto, o compromisso do PNE em reconhecer e
garantir as condições mínimas de trabalho da totalidade dos profissionais da educação,
em todas as escolas públicas, está expresso nas quatro metas da valorização profissional.
Frise-se, ainda, o compromisso da estratégia 18.1 do PNE, que fortalece o princípio de
ingresso nas carreiras dos profissionais da educação estritamente por concurso público,
devendo, até 2017, as redes de ensino comportarem 90% de profissionais do magistério
em contratos efetivos e no mínimo 50% dos funcionários neste mesmo regime de contratação, por entender, no caso destes últimos, que o segmento necessita de mais tempo
para profissionalizar o imenso contingente de trabalhadores – os microdados do Censo
Escolar 2014 apontaram a presença de 2,2 milhões de funcionários com vínculos efetivos,
temporários ou terceirizados nas escolas públicas do País. A meta 17 do PNE preceitua
“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”.

Defendemos o
piso e a carreira
juntos, queremos
valorização
de todos os
profissionais,
mas a educação
municipal precisa
de mais recursos
(Alessio Costa Lima)

Porém, grande parte dos estados e municípios brasileiros sequer paga o piso
salarial profissional nacional (PSPN), instituído em 2008. Como resolver a questão da valorização salarial?
Alessio Costa Lima - Desde a discussão inicial sobre o piso do magistério, mesmo
antes de o projeto de lei tramitar no Congresso Nacional, a Undime sempre se posicionou favoravelmente. A entidade se posiciona no sentido de que piso é um mecanismo
de fomento à melhoria da qualidade da educação e não um salário mínimo para o magistério. Nesse sentido, a entidade sempre se manifestou contrariamente a medidas que
provoquem inchaço no quadro de pessoal da educação, desvios de função, tímido salário base acompanhado de excesso de penduricalhos nos planos de carreira. Acontece
que a evolução de gasto com pessoal após a vigência da lei do piso cresceu em uma
velocidade extremamente superior à evolução das receitas dos municípios, entre elas
a Receita Corrente Líquida e a própria receita do Fundeb. E não foi a Undime ou dirigentes municipais de educação que inseriram no artigo 169 da Constituição Federal a
obrigatoriedade de atender limites de gasto com pessoal. Porém, na prática os gestores
têm sido penalizados porque enfrentam um profundo desequilíbrio entre crescimento
de receita e evolução do gasto com pessoal. Defendemos o piso e a carreira juntos, queremos valorização de todos os profissionais, mas a educação municipal precisa de mais
recursos. Infelizmente, a previsão constitucional (art 211) de que a obrigação da União
é apenas suplementar e redistributiva tem inviabilizado até mesmo o cumprimento do
piso com carreira modesta nos municípios com baixa perspectiva arrecadatória.
Carlos Roberto Jamil Cury - A questão do piso tem dois lados. A lei é nacional e é
vinculante. Decorre daí a exigência dos profissionais da educação para que sua efetivação seja desde já. Por outro lado, o estabelecimento nacional de um valor do piso “caiu”
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em uma enorme variedade de valores e planos preexistentes à lei do piso. E isso trouxe
uma enorme variedade interpretativa de como efetivar o piso. A solução desta questão
se solverá com a dinâmica das estratégias 17.1 e 17.4 associadas às atribuições das novas
arenas públicas de gestão (art. 7o, parágrafos 5o, 6o e 7o da lei do PNE).
Roberto Leão - A CNTE entende que o piso do magistério foi o primeiro passo do
Estado brasileiro para melhorar as condições salariais da categoria. Porém, além de ter
que ser cumprido na íntegra e por todos os entes federados, o piso salarial nacional precisa abarcar os demais profissionais da educação, conforme preceitua o art. 206, VIII da
CF. Para tanto, os estados, DF e municípios precisam organizar suas redes de ensino e
o Custo Aluno Qualidade (CAQ) – entendido como mecanismo de elevação do financiamento público para arcar com qualidade as demandas educacionais – necessita ser
implementado. Na equiparação remuneratória da meta 17, a CNTE defende promovê-la também no contexto do CAQ, porém instituindo diretrizes nacionais para os planos
de carreira dos profissionais da educação. As diretrizes fixariam limites remuneratórios
mínimos para os planos de carreira dos entes federados, a partir do referencial do PSPN.
Além de maior aporte financeiro da União, essa nova estrutura de financiamento que
compreende o CAQ requer rever partilhas e composição dos tributos nacionais, de modo
a alcançar o percentual de investimento definido na meta 20 do PNE (10% do Produto
Interno Bruto – PIB na educação). Sem a alocação de novos recursos, será improvável
cumprir as metas do PNE, sobretudo as vinculadas à valorização profissional, uma vez
que os cálculos do CAQ, expressos na Resolução CNE/CEB nº 8, de 2010, fixam em cerca
de 80% o dispêndio desse mecanismo de financiamento para com as políticas de pessoal
da educação básica. As metas 15 e 16 do PNE tratam da formação inicial dos profissionais da educação em nível de graduação e de pós-graduação.
O seu cumprimento pode melhorar a qualidade da educação básica?
Alessio Costa Lima - Evidente que sim. Nós defendemos com entusiasmo essas
metas. Para a Undime é permanente a necessidade de formação inicial dos profissionais.
Mas, ao mesmo tempo, defendemos que a formação possa se aproximar da realidade das
redes municipais de ensino. É preciso discutir dois aspectos dessas metas: o acesso às
instituições formadoras e a estrutura dos cursos. Não haverá resultados práticos se não
conseguirmos garantir acesso aos profissionais em todas as regiões do País. Os cursos de
formação precisam dialogar com a realidade das redes de ensino. Se não houver o atendimento dessas duas expectativas dificilmente as metas 15 e 16 cumprirão sua previsão.
Carlos Roberto Jamil Cury - As quatro metas de valorização dos profissionais da educação formam um conjunto articulado. Sem valorização salarial e plano de carreira não
haverá um despertar do interesse por parte de universitários. Contudo, exige-se uma formação sólida inicial e continuada. Ora, tal exigência, por sua vez, recai sobre a avaliação
16
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das instituições que ofertam formação. Tenho amplas restrições, por exemplo, à formação inicial pela EAD. Certamente, a pós-graduação, em especial a stricto sensu, é a forma
mais significativa de uma outra formação de grau. Os relatos de egressos que concluíram
a pós-graduação e que continuam no exercício da docência, evidenciam um outro tônus
na qualidade. Vejo com muita preocupação as barreiras que muitos sistemas interpõem a
estudantes que se foram bem nos processos seletivos da pós-graduação, como não liberação
ou liberação sem ônus. Tais medidas se dão ao arrepio da legislação. É importante verificar
como a exigência está disposta nos planos educacionais infranacionais.
Roberto Leão - O processo civilizatório tem mostrado que nações desenvolvidas se
formam com pessoas educadas e preparadas para a vida, o trabalho e a convivência pacífica. Além disso, há mais de década que o Governo Federal e as próprias universidades
exigem titulação mínima dos docentes como pré-requisito para o padrão de qualidade.
Portanto, se a elevação do nível de formação das pessoas é válida para o progresso civilizatório e para o conhecimento acadêmico, por que não haveria de influenciar positivamente
a qualidade da escola pública de nível básico? Somente um forte preconceito de classe
poderia se opor a essa tese, uma vez a escola pública comporta grande massa de assalariados e seus filhos. Infelizmente, o Brasil carece de pesquisas acadêmicas e institucionais
que façam correlações entre a formação, o salário, a carreira, as condições de trabalho, os
diferentes vínculos empregatícios, as múltiplas jornadas, entre outros elementos da vida
profissional dos educadores, com o resultado efetivo do trabalho na escola – não individual, mas coletivo, pois a educação escolar faz parte de um processo de conhecimento
entre pessoas. Contudo, ao invés de investigar essas questões, que incluem os benefícios
da pós-graduação dos profissionais da educação básica no cotidiano da escola, muitos
gestores, baseados num senso comum distorcido, refutam essa iniciativa, embora mantenham a crença de que os resultados estudantis dependem demasiadamente da atuação
dos professores – uma enorme contradição! Não obstante a concordância da CNTE com
essas metas do PNE, é preciso discutir o papel da pós-graduação aplicada aos profissionais
da escola pública. Os objetivos, a estrutura e a abrangência das titulações devem ser contextualizados com a realidade e os objetivos da escola pública, sobretudo nas dimensões
étnico-racial, social, cultural, de relações de gênero e de orientação sexual, além da democrática, muito significativas para a elaboração dos projetos político pedagógicos (PPP) e
para a própria experiência de gestão escolar democrática prevista na CF.
O PNE cita o ano sabático entre as alternativas de formação continuada,
potencializando a relação entre agências formadoras, escolas e profissionais
da educação. Essa política será mesmo implantada? Como vai atingir os profissionais de educação em exercício? É possível prever o atendimento dessa
expectativa em um curto espaço de tempo?
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Alessio Costa Lima - Precisamos compreender o PNE como um marco na conquista
dos avanços no campo da educação. E quando essa conquista foi planejada estávamos
vivendo outro momento no Brasil em que tínhamos expectativas positivas em diversos
aspectos, como a agilização da implementação do PNE, a pactuação de responsabilidades e a elevação do investimento público em educação pública. Infelizmente, o tempo
passou e o cenário atual é adverso porque até este momento os esforços para cumprimento do Plano são essencialmente da inciativa dos municípios e estados. Não estamos
podendo comprovar significativas iniciativas por parte do Governo Federal e o País
enfrenta a mais grave crise econômica de sua história. Nesse contexto, ainda não.
Carlos Roberto Jamil Cury - Em parte, a resposta a esta questão já está posta na
anterior e como tal esta alternativa está disposta na estratégia 18.4.
Roberto Leão - A CNTE defende o ano sabático como momento de retroalimentação do conhecimento e do fazer escolar dos profissionais da educação, inclusive como
alternativa ao debate que tem ganhado força no Parlamento e no Executivo Federal
de “residência pedagógica”, que seria cumprida após a formação inicial em cursos de
Licenciatura e Pedagogia. O conceito que a CNTE apoia - compatível com a ideia de ano
sabático - implica uma interação entre a escola e a universidade centrada no locus
do trabalho educativo, seu projeto político pedagógico. A permanente formação profissional, conjugada à elevação da escolaridade, inclusive em nível de pós-graduação, são
alternativas previstas em lei, que precisam constar nos planos de carreira dos profissionais da educação, em todos os entes federados. Além de estipular percentuais anuais de
contingentes profissionais para acessar a formação continuada (ou o ano sabático), é preciso também que a rede formadora (sobretudo as universidades) atue junto aos Fóruns
Nacional, Estaduais e Distrital Permanentes de Apoio à Formação dos Profissionais da
Educação Básica, instituídos, inicialmente, pelo Decreto nº 6.755, de 2009 (revogado), e
agora relançado com maior amplitude pelo Decreto nº 8.752, de 2016, para organizar a
oferta de cursos e de propostas sabáticas. O ano sabático também poderia ser utilizado
para cursos de formação inicial necessários para cada categoria dos profissionais da educação, decorrentes das demandas para as diferentes funções que desempenham; cursos
de segunda licenciatura, para profissionais do magistério em exercício, para que tenham
formação na área em que atuam; e cursos de formação pedagógica para graduados não
licenciados, à luz do que preconiza o art. 11 do Decreto nº 8.752.
Na última década, houve avanços institucionais e políticos na profissionalização
dos funcionários da educação básica (reconhecimento do segmento funcional
na LDB; criação da 21ª Área Profissional de nível médio; programa Profuncionário; e outros). O PNE vai consolidar esses avanços? Que outras iniciativas
podem ser propostas?
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Alessio Costa Lima - A Undime tem defendido essa previsão. Mas, ao mesmo
tempo, clama para que movimento sindical e gestores possam atuar de maneira articulada tanto no debate e na defesa desse entendimento como na busca da ampliação da base
de financiamento da educação. Na prática, se não houver novos recursos é impossível
garantir a todos os profissionais da educação – e não apenas ao magistério, a expectativa de carreira e avanços a partir da trajetória acadêmica.
Carlos Roberto Jamil Cury - O PNE está mais do que insinuando tais avanços. A
questão é: em que medida os planos infranacionais vão não só recepcionar tais medidas
como também avançar na adequação às realidades próprias da autonomia dos entes
federativos. O Profuncionário, hoje, é uma iniciativa exitosa. Mas ele precisaria se conformar como política mais do que como Programa do Decreto nº 7.415, de 2010. Como
política teria um espessamento maior para efeito de continuidade. É importante assinalar que o PNE tem uma face de compromisso. Uma coisa é a Conae e nossas demandas,
outra coisa é o processo legislativo. Neste sentido, houve uma espécie de hibridização
entre as propostas da Conae, a pluralidade do legislativo e o papel do MEC. Só a prática
poderá indicar para qual rumo vários dispositivos do PNE vão se encaminhar.
Roberto Leão - O PNE tende a consolidar essas conquistas históricas, desde que a
luta da categoria contra a terceirização e outras formas de precarização do trabalho escolar se intensifiquem e se pautem na profissionalização, na formação continuada prevista
no art. 62-A da LDB e, sobretudo, no ingresso dos funcionários e demais trabalhadores
em educação na carreira profissional mediante admissão em concurso público. A luta
deve ser sistêmica. Até porque o projeto educacional que se avizinha, em especial com
a suspensão golpista do projeto democrático e popular, caracterizado pelo afastamento
da presidenta Dilma Rousseff da Presidência da República, indica a tendência de privatização e promoção de parcerias público-privadas na educação básica. Uma dessas
parcerias já ocorre em inúmeras redes de ensino, através do repasse de escolas para
a gestão de Organizações Sociais. Além de significar um ataque frontal ao projeto de
escola republicana previsto na Constituição de 1988, o novo modelo mercadológico mexe
com a estrutura funcional das redes de ensino, comprometendo direitos dos trabalhadores em educação e da sociedade em geral, que ficará à mercê de interesses privados
na oferta do ensino “público”.
Os planos de carreira dos profissionais da educação se alicerçam, basicamente,
em três pilares: formação/habilitação, experiência profissional com base em
tempo de serviço e merecimento. Além disso, o que pode tornar a carreira mais
atrativa para a juventude brasileira?
Alessio Costa Lima - Precisamos superar no imaginário da sociedade uma máxima
de que a atuação na educação se refere principalmente a uma vocação ou missão. A
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educação deve ser encarada por todos como uma importante área para o desenvolvimento do País e para a garantia da plena cidadania a todos. E por isso atuam, nela,
profissionais. Isso não vai mudar com a legislação ou apenas com a reestruturação dos
planos de carreira. É preciso articulação e ação conjunta entre gestores e movimento
sindical.
Carlos Roberto Jamil Cury - Não há dúvida que formação sólida, habilitação plena,
tempo de serviço e merecimento são, hoje, um distintivo do servidor público que entra
também na carreira exclusivamente por concurso de provas e títulos. Afora isto, há o
estágio probatório de três anos para se avaliar a real capacidade do concursado. O mais
difícil é a avaliação periódica. Hoje, ela está exigida pelo artigo 37 , §3o, I em relação aos
servidores em geral e no §8o, II a avaliação dos gestores. E o critério interessante pode
ser tomado pelo contraste com as Constituições anteriores. Elas falavam de funcionário público. A atual se serve do conceito de servidor. No contexto da Constituição em
que os direitos do cidadão precedem a organização do Estado (ao contrário das outras
Constituições), o servidor, gestor ou não, está a serviço da cidadania. Nesse sentido, o
campo progressista deixou que um conceito importante – accountability - ficasse reduzido a uma dimensão de produtividade, sujeita apenas aos imperativos de cálculo e
controle. É preciso repensar esta noção à luz de uma prestação qualitativa do serviço
público que é condicionada por meios que a assegurem.
Roberto Leão - A expectativa de elevação da escolaridade com impacto na carreira,
ou mesmo a avaliação de projetos pedagógicos inovadores, ainda que como critério para
distribuição de funções de coordenação nas redes de ensino ou nas escolas, são experiências atrativas. Além disso, inevitavelmente, é preciso avançar na valorização do piso
salarial (para todos os profissionais) e criar perspectivas de carreiras promissoras na
educação básica. Como falar em atratividade com um piso salarial (do magistério) de
menos de 2,5 salários mínimos para jornadas de trabalho de até 40 horas semanais? O
jovem precisa acreditar que a sua vocação de educador dará segurança para viver com
dignidade na profissão, assim como lhe proporcionará condições de trabalho e de formação permanentes e compatíveis com os desafios do cotidiano escolar. Sem que isso
seja assegurado no contexto das políticas de valorização dos profissionais da educação,
continuará difícil atrair a juventude para a escola pública. Porém, há um risco atual de
proporções desastrosas a ser considerado, que é tornar o profissional da educação um
trabalhador intermitente, sem vínculo permanente com a escola e o poder público. E
essa é uma questão a ser combatida ao mesmo tempo em que se luta por mais valorização da escola pública e de seus profissionais.
O Conselho Nacional de Educação (CNE) estabeleceu Diretrizes Nacionais de
Carreira para os profissionais da educação básica, mas há realidades diferenciadas entre os estados e municípios brasileiros. Como tornar mais homogêneas
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as carreiras, considerando, de um lado, a construção/consolidação do sistema
nacional de educação e, de outro, os limites do pacto federativo?

A União terá
papel decisivo no
financiamento
do CAQi e do
CAQ, devendo
suplementar os
entes federados que
não alcançarem
o valor de
referência...
(Roberto Leão)

Alessio Costa Lima - O avanço na legislação brasileira para a área da educação tem
sido conquistado sem considerar outras alterações que podem acabar inviabilizando a
expectativa inicial. Um dos impeditivos no estabelecimento de carreiras homogêneas
é a organização do país através de uma República Federativa com autonomia de seus
entes federados. Além disso, cada município, por exemplo, tem uma capacidade de evolução orçamentário- financeira, mas todos precisam seguir o disposto na Constituição
Federal e na LC nº 101, de 2000 por exemplo. Reiteramos uma vez mais que é preciso
melhorar a relação entre gestores e movimento sindical porque todos estamos em favor
de uma só causa. Se há diferenças entre nós, precisamos estabelecer pontos convergentes para que este seja um motivo de nossa união em favor da alteração da legislação e
da ampliação da capacidade de crescimento das receitas destinadas à educação pública.
Carlos Roberto Jamil Cury - Não há sistema federativo sem tensões. Em países
unitários, a homogeneidade das carreiras é mais factível. Mas mesmo neles há tensões,
quanto mais em uma federação que, por natureza, conhece uma variedade de poderes
autonômicos. É aí que entra, então, o Sistema Nacional de Educação que, por ser nacional, é também federativo. Desse modo, há que ter elementos homogêneos vinculantes
e elementos que respeitem a autonomia. Ora, sem uma mesa de pactuação, de negociação não há como estabelecer regras vinculantes e outras próprias dos entes federativos.
Parece-me que o artigo 7o da Lei nº 13.005, de 2014 pode ser um caminho, do ponto de
vista do Estado para o conjunto do corpo docente. E, no movimento inverso, considerada a gestão democrática, há o movimento da sociedade civil, garantida a participação
dos interessados.
Roberto Leão - Se partirmos da premissa de que queremos construir uma escola
pública com padrão de qualidade social no País, respeitadas as diferenças socioculturais das regiões, então precisamos construir referenciais nacionais e uma estrutura de
cooperação interfederativa capaz de financiar essa escola e seus profissionais. Como já
dito, o CAQ, previsto na Lei nº13.005, inclusive na versão preliminar de Custo Aluno
Qualidade Inicial (CAQi), é a referência para o financiamento das matrículas escolares, devendo 80% de seu valor per capita ser destinado à valorização das carreiras dos
profissionais da educação. A viabilização do CAQi e do CAQ não difere da estrutura
operacional do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Estimado o valor per capita para cada
etapa e modalidade da educação básica, com base nos insumos necessários ao padrão
de qualidade social, faz-se a distribuição dos recursos vinculados a essa política, que
deverão, por óbvio, exceder as atuais vinculações do Fundeb. A União terá papel decisivo no financiamento do CAQi e do CAQ, devendo suplementar os entes federados que
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não alcançarem o valor de referência nacional e, no caso da remuneração dos profissionais da educação, os que não atingirem os limites mínimos para os planos de carreira.
Como forma de proporcionar a necessária equalização dos fatores da oferta escolar e de
repasse de recursos complementares (em especial da União) para financiar as matrículas escolares nos estados, DF e municípios, será necessário definir critérios em âmbito
do Sistema Nacional de Educação para a composição do número de profissionais em
relação ao de estudantes em áreas urbanas e rurais, de cedência de profissionais para
outras atividades fora da escola, de escalas remuneratórias por tempo de serviço nos
planos de carreira, ou mesmo de recomposição de tributos em caso de desonerações fiscais, entre outros regramentos vinculantes.
A gestão democrática tem impactos positivos na valorização dos profissionais
da educação? Comente.
Alessio Costa Lima - A gestão democrática ultrapassa a previsão inicial, que muitas
vezes foca apenas na definição dos gestores escolares. Evidente que a Undime defende
um processo democrático com ampla consulta à comunidade escolar para definir os gestores das escolas. Mas gestão democrática implica a adoção de novas práticas por nós
gestores e também de uma nova postura dos profissionais da educação. Lembramos que
a absoluta maioria dos atuais gestores da educação vem da própria carreira e esta é uma
razão que nos intriga quando vemos relações tensas entre gestão e categoria. Defendemos gestão democrática nas secretarias de educação e nas unidades escolares através
de processos e procedimentos transparentes e submetidos à legislação.
Carlos Roberto Jamil Cury - Rousseau ensinava que uma lei é grandemente obedecida pela população quando ela se sente produtora da mesma. A gestão democrática
tem esta base: de um lado, a recusa ao verticalismo autoritário e, de outro, o gestor
que, servidor da cidadania, consulta, abre-se à participação e ouve as críticas. A gestão
democrática foi uma grande conquista da Constituição de 1988. Por ela, os constituintes souberam captar a recusa aos tempos da gestão autoritária da ditadura e, ao mesmo
tempo, propor outras formas de se relacionar no âmbito do serviço público.
Roberto Leão - No tomo 3 do documento denominado Programa de Apoio aos
Dirigentes Municipais de Educação (Pradime), do Ministério da Educação (MEC, 2006),
é feita uma abordagem bastante interessante sobre o processo da gestão democrática
na educação. O documento parte do pressuposto de que, atualmente, há um consenso
sobre o significado de democracia, quando o termo indica quem convive respeitosa e
harmoniosamente com todas as classes sociais, com todas as etnias, culturas, religiões,
políticas, sexos e condição sexual, idade e divergências ideológicas. Em suma, segundo
o documento, “os termos democracia e democrático se aplicam a situações e a pessoas
que têm a capacidade de conviver com as diversidades e diferenças dos mais diversos
22

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 11-23, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

Defendemos
gestão democrática
nas secretarias
de educação e
nas unidades
escolares através
de processos e
procedimentos
transparentes
e submetidos à
legislação
(Alessio Costa Lima)

tipos, que as respeitam, as consideram e as incluem nos processos de tomada e execução
de decisão, cuidando para que os mais diversos interesses sejam preservados. O processo democrático é inclusivo por excelência. Logo, a gestão democrática da educação
tem o dever de não discriminar e de eliminar a exclusão, oferecendo a todos oportunidades de aprendizagem e experiências educativas, a partir da necessidade individual
de cada um, e criando o ambiente próprio à superação dos desafios individuais e coletivos”. Essa conceituação de gestão democrática, sem excluir outras, é bastante pertinente
e dá a dimensão da importância desse instrumento político nas relações sociais da escola,
sobretudo nas que envolvem os profissionais, os estudantes, gestores e a comunidade em
geral. E é claro que a gestão democrática impactará a valorização profissional, sobretudo
quando os gestores públicos e as direções das escolas se abrirem a negociações sobre
o acesso profissional à formação continuada, à participação de educadores nos conselhos escolares e de educação e em outras instâncias de formulação, implementação e de
controle social das políticas educacionais. Melhor ainda será quando essa experiência
democrática desaguar na formulação de comissões permanentes e paritárias de negociação, visando superar conflitos trabalhistas ou mesmo de caráter pedagógico.
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Direito à educação e valorização profissional
O papel do Estado e da sociedade
Juçara Dutra Vieira*

RESUMO: Este trabalho analisa a valorização dos profissionais da educação básica, partindo do pressuposto de que é
uma das condições e, ao mesmo tempo, uma das respostas
à educação como direito. Essa relação ocorre na dinâmica
social, mediada pelo Estado e, por isso, suscetível a contradições, avanços e recuos. O corte temporal é de três décadas,
partindo da Constituição Federal de 1988, principal marco
da legislação brasileira.
Palavras-chave: Educação como direito. Estado e sociedade.
Valorização profissional.

Introdução

H

á uma diferença de enfoque entre as expressões “direito à educação” e “educação como direito”, embora ambas representem passos importantes da
sociedade na construção de seus referenciais civilizatórios. O “direito à educação” é a possibilidade de acessar um bem, um valor, um componente da socialização
humana. No Brasil, educação é direito público subjetivo, mecanismo que permite ao
sujeito apropriar-se da norma geral, que é abstrata, e aplicá-la à sua situação concreta.
De acordo com Duarte (2004), “a maneira de fazê-lo é acionando as normas jurídicas
(direito objetivo) e transformando-as em seu direito (direito subjetivo).” (p. 113, grifo da
autora). Desse modo, o direito público subjetivo é um instrumento jurídico que propicia
o controle da ação do Estado e a cobrança de suas eventuais omissões.
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A expressão “educação como direito” consiste na transformação do direito individual em princípio fundante da sociedade, o que o torna extensivo a todos. Desse modo,
ninguém mais necessita reivindicar o direito nem recorrer a mecanismos legais para
obtê-lo. Simples assim? Evidentemente, não. A materialização do princípio depende do
convencimento social e a sociedade não é um conjunto homogêneo de pessoas e de interesses. Ao mesmo tempo, a transformação do princípio em política requer a mediação
do Estado, cujos agentes também se movem em complexas redes de relações.
Bobbio ensina que “os direitos do homem são, indubitavelmente, um fenômeno
social” (1992, p. 68), cuja evolução ocorreu de três modos: aumento da quantidade de
bens merecedores de tutela; extensão de alguns direitos típicos a sujeitos diversos do
homem; passagem da ideia de homem para suas reais e diversas maneiras de ser em
sociedade. Para o autor, a transição do que chama de liberdades negativas – de religião,
opinião, imprensa etc. – para os direitos políticos e sociais “requerem uma intervenção
direta do Estado.” (p. 68). O raciocínio considera que os direitos de liberdade nascem
contra o superpoder do Estado, enquanto os direitos sociais exigem exatamente o contrário, ou seja, a ampliação dos poderes do Estado.
O parágrafo anterior sustenta que a evolução dos direitos do homem foi impulsionada pela ampliação de bens a serem protegidos e, também, pelo reconhecimento
das diversidades no homem concreto. Essa perspectiva permite que se pense a educação como um valor acrescido aos bens, historicamente, sob a tutela do Estado, mas não
somente isso. A evolução considera as mudanças qualitativas produzidas pela ampliação dos sujeitos que são portadores de novas demandas.
A abordagem da temática da valorização profissional parte deste pressuposto: a
relação intrínseca entre educação e direito. No Brasil, o art. 205 da Constituição Federal (CF) expressa: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.” (BRASIL, 1988). Os princípios que norteiam esse dispositivo constitucional,
contidos no art. 206, abarcam, entre outros: igualdade de condições de acesso e permanência na escola; pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; gestão democrática e
gratuidade do ensino público; e garantia de padrão de qualidade. Em relação à valorização dos profissionais da educação escolar, os princípios expressos na CF incluem planos
de carreira e Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN). A redação desses dispositivos
foi dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006 (BRASIL, 2006) e pela Lei nº 11.738,
de 2008, que instituiu o piso salarial dois anos depois (BRASIL, 2008).
Nas duas décadas que separam a aprovação do texto da Constituição Federal e a instituição do PSPN, a sociedade brasileira foi desafiada a consolidar o direito à educação
para a população brasileira, cada vez maior, mais urbanizada, mais suscetível às mudanças do mundo do trabalho e seus contextos econômicos, sócio-políticos e culturais. Ao
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mesmo tempo, a emergência de novos sujeitos portadores de direitos – sejam os historicamente negados a diversos estratos sociais, sejam os alimentados pelas lutas feministas,
multiculturais, ambientais e outras – passaram a tensionar o Estado pela adoção da
educação como direito, isto é, como política estruturante da igualdade na diversidade.

Valorização profissional e a educação como direito
O Brasil emergia de uma ditadura civil-militar de mais de 20 anos quando foi promulgada a Constituição de 1988. O ambiente de luta por retomada de direitos civis foi
um dos fatores que concorreu para retardar a aplicação das políticas neoliberais inspiradas nos governos de Thatcher (Inglaterra) e Reagan (Estados Unidos) já adotadas no
continente, como no caso do Chile. No ano seguinte, em 1989, o Brasil elegeria Fernando
Collor de Mello na primeira eleição direta para presidente da república pós-ditadura. A
gestão foi interrompida por um processo de impedimento, assumindo o vice-presidente,
Itamar Franco, para completar a gestão. Nesse período, foi retomado um antigo debate
protagonizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)
em torno da valorização profissional.
No cenário internacional, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco) tentava implementar políticas de combate ao analfabetismo
e de acesso à educação, comprometendo vários países em torno de metas expressas na
Declaração Mundial sobre Educação para Todos, documento produzido na Conferência de Jontiem, Tailândia, em 1990. As recomendações internacionais se desdobraram
em conferências nacionais com vistas à construção de planos decenais de educação. Foi
nesse contexto de discussão sobre garantias de direitos que vários atores sociais2, entre
os quais a CNTE, assinaram o Acordo Nacional de Educação para Todos. O documento
enfatizava:
A qualidade do ensino ministrado pela escola básica e seu sucesso na tarefa de
formar cidadãos capazes de participar plenamente da vida política, social, cultural e econômica do País relaciona-se estritamente à formação, à atualização,
às condições de trabalho e à remuneração dos docentes. (BRASIL, 1994, p. 22).

Baseado nessa lógica, o Acordo previa uma política nacional de formação que considerasse a variedade de situações existentes no Brasil; a implantação de um piso salarial
profissional nacional do magistério de, no mínimo, R$ 300,00, com garantia de seu poder
aquisitivo em 1º de julho de 1994, como remuneração total no início da carreira; e o
acesso a um novo regime de trabalho de 40 horas semanais com 25% do tempo destinado a trabalho extraclasse.
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O Acordo vigoraria a partir de 15 de outubro de 1995, data escolhida para celebrar
o “dia do professor”. Entretanto, as eleições de 1994 conduziram Fernando Henrique
Cardoso à presidência da república, mandato que seria renovado nas eleições de 1998.
O novo governo desconsiderou o processo e os compromissos firmados, inviabilizando
as políticas que vigorariam no decênio. Os retrocessos não podem ser entendidos, simplesmente, como uma retaliação aos educadores, mas como parte de uma política para
a educação e para a sociedade brasileira.
O governo Cardoso elegeu um projeto de desenvolvimento baseado na redução
do papel do Estado como indutor do projeto de desenvolvimento. Assim, a ideia de
privatização de estatais, como a Vale do Rio Doce e a Telebras, não ficou circunscrita a
produtos e serviços na esfera da economia. Na mesma lógica, o governo formulou uma
proposta de reforma administrativa, distinguindo quatro setores no aparelho de Estado:
“núcleo estratégico”, correspondente às altas funções de governo que definem as leis
e as políticas públicas; “atividades exclusivas” que incluem cobrança e fiscalização de
impostos, polícia, entre outros; “serviços não exclusivos”, onde o Estado atua simultaneamente com outras organizações públicas não estatais e privadas, como educação e
saúde; e “produção de bens e serviços para o mercado”, caracterizado pelas “atividades
econômicas voltadas para o lucro que ainda permanecem no aparelho do Estado como,
por exemplo, as do setor de infraestrutura.” (BRASIL, 1995, p. 42).
A lógica de transferência de recursos públicos por meio de delegação de competências logo se expressaria na área da educação. A regulamentação da educação profissional,
por meio do Decreto nº 2.208, de 1997, iniciou um período de encolhimento da rede
pública, pois, ao financiar o setor privado, propiciou a multiplicação da oferta de vagas
em instituições particulares com amparo no art. 4º,
§ 1º As instituições federais e as instituições públicas e privadas sem
fins lucrativos, apoiadas financeiramente pelo Poder Público, que
ministram educação profissional deverão, obrigatoriamente, oferecer
cursos profissionais de nível básico em sua programação, abertos a alunos
das redes públicas e privadas de educação básica, assim como a tra-

balhadores com qualquer nível de escolaridade. (BRASIL, 1997).

Os efeitos dessa norma só cessaram com a edição do Decreto nº 5.154, de 2004 que
reorientou a política para a educação profissional. A concepção de Estado permitiu,
igualmente, a expansão desordenada da educação superior privada pela falta de políticas para a educação pública. O tratamento dispensado pelos dois governos de Fernando
Henrique Cardoso à educação básica não foi muito diferente. Por se tratar de uma etapa
menos atraente ao mercado, a privatização cedeu lugar à focalização na educação fundamental, cuja faixa etária guardava correspondência com a obrigatoriedade escolar,
então dos 7 aos 14 anos. Nesse cenário, a valorização profissional não tinha sentido, pois
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a educação não se enquadrava nas atividades estratégicas ou exclusivas de Estado e as
políticas educacionais não tinham como centralidade o conceito de direito.
Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil com o apoio de
amplos setores da esquerda, de movimentos sociais, sindicais e estudantis, depositários
de muitas expectativas em relação à ampliação dos direitos sociais. No início da gestão, entretanto, ocorreu um impasse provocado pela reforma da previdência no serviço
público. A iniciativa teve o apoio de setores conservadores e resistência do setor público,
incluindo parte importante da base social que apoiara a eleição de Lula. A segunda disputa ocorreu em 2005, quando o governo foi duramente atingido com o escândalo que
ficou conhecido como “mensalão”. O movimento social3 reagiu à ameaça de impedimento do presidente da república. Ao fazer a defesa, porém, tratou de pressionar o
governo por pautas voltadas para a ampliação dos direitos da classe trabalhadora.
A reivindicação do movimento supunha o aumento de protagonismo dos trabalhadores não apenas no acolhimento de suas pautas, mas, também, na forma de
transformá-las em políticas públicas. De acordo com Cárcova (2008), o Estado capitalista perdeu o papel cultural que manteve por três séculos. Por isso, impõe-se uma nova
agenda de discussão sobre um “Estado democrático de novo tipo [que] deve privilegiar,
organicamente, a participação popular em todos os assuntos de interesse público, habilitando, em tudo quanto seja possível, a realização autogestionária da política.” (p. 103).
O Governo Lula não levou ao pé da letra essa recomendação, que exigiria, por exemplo, o debate social sobre o orçamento público. Disseminou, porém, o mecanismo das
conferências para a definição de várias políticas públicas pertinentes a: gênero, juventude,
saúde, assistência social, idosos, segurança alimentar, comunicação, arranjos produtivos e outros. Na área da educação, a primeira conferência foi tardia, após, inclusive, a
segunda edição de várias outras que abordaram diferentes temáticas. A Conferência
Nacional de Educação (Conae) 2010 assumiu o debate sobre o sistema nacional articulado de educação e o Plano Nacional de Educação (PNE). No documento preliminar,
a comissão organizadora do evento enfatizou a necessidade de “mobilização dos segmentos sociais para um amplo debate educacional em uma perspectiva inclusiva e de
desenvolvimento social.” (QUEIROZ; GOMES, 2009, p. 8).
A construção do sistema nacional de educação é estratégica para o estabelecimento
de políticas públicas, especialmente pela organização descentralizada da educação básica
e, em decorrência disso, pela divisão de responsabilidades dos entes federados. Uma
situação emblemática é a do PSPN, aprovado pela Lei nº 11.738, de 2008. Já no Império,
D. Pedro I tentara fixar um vencimento médio, ao criar escolas de primeiras letras em
cidades, vilas e locais mais populosos do país. A Lei de 15 de outubro de 1827 previa:
Art. 3º. Os presidentes, em Conselho, taxarão interinamente os ordenados dos Professores, regulando-os de 200$000 a 500$000 anuais, com atenção às circunstâncias

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 25-35, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

29

Juçara Dutra Vieira

da população e carestia dos lugares, e o farão presente a Assembleia Geral para
a aprovação. (BRASIL, 1827).

O texto relacionava, explicitamente, a implantação da medida com a situação socioeconômica da população, assim como o arbítrio do legislativo local nessas definições.
Entretanto, a instabilidade do Império e a descontinuidade das relações com as províncias inviabilizaram a iniciativa. A ideia de um piso salarial seria retomada várias vezes,
especialmente em períodos de debates mais democráticos, como o da elaboração da
Constituição Federal e da formulação de proposta de LDB no final dos anos 1980 e início
dos anos 1990, aprovada em 1996, já sob a influência do governo de Fernando Henrique Cardoso. O Acordo de 1994, já referido, foi frustrado, exigindo novas estratégias de
mobilização e de convencimento social para voltar à cena.
A CNTE retomou o debate no contexto da discussão da ampliação do financiamento
da educação, seja por meio da transformação do Fundef4 em Fundeb5, seja pela elevação
do percentual do Produto Interno Bruto (PIB) para a educação. O Fundeb representou
um ganho qualitativo na medida em que estendeu seu alcance à educação infantil e à
média, sedimentando a ideia de educação básica como direito, não apenas a etapa fundamental, atendida pelo Fundef. Este foi um importante elemento para o convencimento
das várias esferas de governo, dos parlamentos e da sociedade sobre a viabilidade do
PSPN, pois parte de seu financiamento é viabilizada pelos recursos do Fundeb.
A formação dos profissionais da educação é outro componente da valorização profissional intrinsecamente relacionada à educação como direito. Uma medida importante
do governo Lula foi a de responsabilizar também a União pela formação dos educadores, até então sob encargo dos estados. A vigência do novo PNE, aprovado pela Lei
nº 13.005/2014, dá um passo importante no sentido de integrar programas de formação federais e ações já desenvolvidas pelos estados e municípios. As metas 15 e 16 do
PNE preveem, respectivamente, 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; e que 50% tenham acesso a cursos de pós-graduação e que todos tenham a garantia de formação continuada em sua área de atuação,
considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
Para estabelecer tais contextualizações, é necessário repensar a própria escola como
espaço educativo. Dessa percepção resulta a ideia – transformada em política pública
– de considerar que os funcionários de escola também exercem funções educativas. Foi
com base nessa compreensão que a CNTE propôs a profissionalização dos funcionários em cursos técnicos de nível médio e, mais recentemente, cursos tecnológicos de
nível superior. A experiência do Profuncionário produziu bons resultados não só na
construção da identidade profissional, mas também na concepção de uma escola democrática, com novos saberes e novas práticas. O Profuncionário é um “programa indutor
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de formação profissional em serviço dos funcionários da educação básica pública, em
habilitação compatível com sua atividade educativa, na modalidade da Educação a Distância (EAD).” (BRASIL, 2016).
A educação como direito da sociedade corresponde ao dever do Estado em assegurá-la. Nesse sentido, as carreiras são indispensáveis, embora não sejam exclusivas de
Estado, como já abordado neste texto. De um lado, elas representam importante aspecto
da profissionalização na medida em que estimulam a dedicação ao trabalho. De outro,
representam o direito da sociedade em contar com um conjunto orgânico de trabalhadores estáveis na função pública, ou seja, sem risco de descontinuidades prejudiciais
ao funcionamento das escolas e do sistema. O Conselho Nacional de Educação (CNE)
deu importante contribuição à profissionalização, estabelecendo diretrizes nacionais
de carreira para os profissionais da educação, ainda que o tenha feito, separadamente,
para professores6 e para funcionários da educação7. Em vários estados brasileiros, as
carreiras já são unificadas.
Os componentes da valorização profissional elencados neste texto – formação inicial
e continuada, carreira e salário – constituem um conjunto de condições indissociáveis
para o exercício da profissão. É de se perguntar, porém, se esses requisitos são suficientes para constituir o sujeito que se dedica à educação escolar. Baseada em vários autores,
Costa (1995) acredita que
Profissionalização é um processo historicamente específico desenvolvido por
algumas ocupações em um determinado tempo e não um processo que certas
ocupações devem sempre realizar devido a suas qualidades essenciais; é uma
forma de controle político do trabalho, conquistado por um grupo social, em
dado momento histórico. (p. 89, grifo da autora).

A construção da identidade do profissional da educação é, assim, um fenômeno
social. O reconhecimento da sociedade é determinado pela relevância que ela percebe
naquele trabalho. Ao mesmo tempo, as relações que se estabelecem em uma área como a
educação – que é ao mesmo tempo ciência e prática social – são permeadas por ambas. O
modo como o educador vê o mundo, o projeto de sociedade que vislumbra e os valores
que cultiva estão presentes no seu trabalho. Conceitos como inclusão, gestão democrática,
identidade de gênero, cultura multirracial e igualdade na diversidade são constitutivos
de suas vivências e experiências. Por isso, dos próprios saberes profissionais.

Considerações finais
Nos últimos 30 anos, a educação brasileira foi desafiada a superar as políticas educacionais de orientação neoliberal e teve avanços institucionais e políticos. Promoveu o
debate e pensou alguns mecanismos para a construção do sistema nacional de educação;
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investiu na expansão da educação superior pública; ampliou a obrigatoriedade da educação; aumentou os recursos destinados à educação; melhorou os índices de alfabetização;
e investiu na educação profissional para jovens e adultos.
Em termos de valorização profissional, o PSPN representou uma conquista histórica
e foram instituídas várias políticas relacionadas à formação, às carreiras e às condições
de trabalho. Contudo, como constatam Gatti e Barreto (2009),
salários pouco atraentes [...] e planos de carreira estruturados de modo a não oferecer horizontes claros, promissores e recompensadores no exercício da docência
interferem nas escolhas profissionais dos jovens e na representação e valorização
social da profissão de professor. (p. 256).

Aprovada em 2008, a lei que instituiu o PSPN não é cumprida pela maior parte dos
estados e municípios brasileiros. Isso deixa distante a possibilidade de equivalência salarial com outras profissões de formação equivalente, como preconiza o PNE. A formação
continuada não pode mais prescindir de políticas, como o ano sabático, de inclusão dos
profissionais na área de tecnologias da informação e da comunicação (TIC) e de iniciação
à pesquisa. A carreira precisa induzir à dedicação exclusiva e as condições de trabalho
devem assegurar a saúde e o bem-estar no ambiente profissional.
Essas pautas remetem, novamente, ao sentido da valorização profissional como
parte de um processo de ampliação de direitos. Assim, a formação precisa responder às
expectativas geracionais em que “a transição do sistema educacional para o mundo do
trabalho e o processo de educação para toda a vida assumem maior relevância.” (POCHMANN, 2010, p. 95). Melhores salários não podem estar condicionados à meritocracia,
mas à obtenção de padrões de qualidade para todos. As lutas por valorização salarial
precisam caminhar juntas com a disputa de investimentos públicos compatíveis com
as metas de elevação de escolaridade, de aumento de anos de permanência na escola e
de educação ao longo da vida.
Tratou-se, neste texto, de estabelecer um nexo entre direito à educação e valorização
profissional não apenas como uma (legítima) reivindicação corporativa. A intenção foi
mostrar que essa preocupação deve ser da sociedade e sua concretização uma atribuição
do Estado. Tentou-se evidenciar que os agentes do Estado, que são os governos, só são
permeáveis a essas demandas se concebem a educação como um direito. Por sua vez, o
conceito de direito é uma construção histórica que ganha significado no contexto em que
se realiza. Por isso, vale a pena lembrar o que disseram Marx e Engels: “A teoria materialista da mudança das circunstâncias e da educação esquece que as circunstâncias fazem
mudar os homens e que o educador necessita, por sua vez, ser educado.” (2006, p. 35).

Recebido em dezembro de 2015 e aprovado em fevereiro de 2016
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Notas
1

Entidades que assinaram o Acordo Nacional de Educação para Todos: Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed), Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), Fórum dos Conselhos de Educação, Ministério da Educação e do Desporto e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

2

Tomaram posição contra o impedimento diversas organizações sindicais e estudantis, entidades ligadas à
área da educação, movimentos sociais e expressões da intelectualidade e da cultura brasileiras.

3

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de Valorização do Magistério, instituído pela Emenda Constitucional nº 14/1996, e regulamentado pela Lei nº 9.424/1996.

4

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007.

5

Resolução nº 2, de 28 de maio de 2009 – Fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, em conformidade com o artigo 6º da Lei
nº 11.738, de 16 de julho de 2008, e com base nos artigos 206 e 211 da Constituição Federal, nos artigos 8º, §
1º, e 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no artigo 40 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

6

Resolução nº 5, de 3 de agosto de 2010 – Fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Funcionários da Educação Básica Pública.
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The right to education and professional development
The role of the state and society
ABSTRACT: This paper analyzes the appreciation of the professionals in basic education, from the
presumption that it is one of the conditions and at the same time, one of the answers to education as
a right. This relationship occurs in social dynamics, mediated by the state and therefore susceptible to
contradictions, advances and retreats. The period of time under consideration is three decades, starting
with the 1988 Federal Constitution, a major landmark in Brazilian law.
Keywords: Education as a right. State and society. Professional development.

Droit à l’éducation et valorisation professionnelle
Le rôle de l’Etat et de la société
RÉSUMÉ: Ce travail analyse la valorisation des professionnells de l’éducation basique, en partant du
présupposé selon lequel elle est une des conditions, et en même temps, une des réponses à l’éducation
comme droit. Cette relation s’effectue dans la dynamique sociale, médiée par l’Etat et est donc sensible
aux contradictions, aux progrés et aux reculs. Cette analyse fut effectuée sur trois décennies, à partir de
la Constitution Fédérale de 1988, principal repére de la législation brésilienne.
Mots-clés: Education comme droit . Etat et société. Valorisation professionnelle.

Derecho a la educación y valoración profesional
El papel del Estado y de la sociedad
RESUMEN: Este trabajo analiza la valoración de los profesionales de la educación básica a partir de la
premisa de que es una de las condiciones y, a la vez, una de las respuestas a la educación como derecho.
Esa relación ocurre en la dinámica social, mediada por el Estado y, precisamente por ello, susceptible a
contradicciones, avances y retrocesos. El recorte temporal es de tres décadas a partir de la Constitución
Federal de 1988, principal marco de la legislación brasileña.
Palabras clave: Educación como derecho. Estado y sociedad. Valoración profesional.
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Valorização dos profissionais da educação
Desafios para garantir conquistas da democracia1
Luiz Fernandes Dourado*

RESUMO: O artigo tem por eixo as conferências nacionais,
o PNE e as proposições de pareceres CNE/CP de minha
autoria, aprovados por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação e homologados pelo MEC, resultando em
resoluções, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
Inicial e Continuada de Funcionários da Educação, e no
Decreto que instituiu a Política Nacional de Formação dos
Profissionais da Educação Básica, hoje ameaçadas, a despeito do que se conquistou nos últimos anos.
Palavras-chave: Políticas educacionais. PNE. Valorização.
Formação. Profissionais da educação.

Introdução

E

ste artigo, sem prescindir de uma concepção ampla de valorização, busca situar
e contextualizar as novas DCN e a política nacional de formação, com o objetivo de discutir estes novos marcos e delinear caminhos e possibilidades para
sua materialização, no âmbito do diversificado e diferenciado sistema de educação superior brasileiro. Ressalta-se, ainda, os limites que advêm do novo cenário político em que
se apresenta o País, marcado por retrocessos na ordem democrática e por políticas de
ajustes estruturais que afetam os diferentes setores, sobretudo as políticas sociais. Tal
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cenário requer vigor no combate aos retrocessos que demarcam as políticas atuais, bem
como a luta pela efetiva materialização do Plano Nacional de Educação e das políticas
educacionais que lhe são decorrentes, em direção à educação pública, laica, gratuita,
democrática e de qualidade para todos/as e, no bojo destas, para políticas de valorização dos profissionais da educação.

Trajetória e concepções em disputa
A valorização dos profissionais da educação tem sido objeto de vários olhares, proposições e lutas políticas permeado por concepções distintas sobre valorização, bem
como sobre quem são os profissionais da educação
A Conferência Nacional de Educação (CONAE/2014) apresenta uma concepção
ampla sobre valorização do profissional da educação. Rompendo com a visão de valorização restrita ou tributária da formação, o documento final da Conae define que a
valorização dos profissionais da educação envolve, de maneira articulada, a formação
inicial e continuada, carreira, salários e condições de trabalho.
Essa concepção é fundamental para que avanços se materializem na valorização
dos profissionais da educação.
As deliberações da Conae se articulam a movimentos em prol dessa valorização,
envolvendo embates na tramitação e aprovação do PNE, políticas e diretrizes nacionais
visando superar um cenário marcado pela necessidade de diretrizes nacionais para as
carreiras, piso salarial nacional para todos, melhoria das condições de trabalho e garantia de formação inicial e continuada para os profissionais da educação.
Merece ser ressaltado, ainda, a relação entre profissão, profissionalização e profissionalidade, que se articula a esse debate, cujo critério é o caráter de política pública e
a vinculação com a valorização do/a profissional, e que foi sintetizado por Vieira (2009,
p. 327-328) ao afirmar que profissão refere-se à
[...] a atividade exercida no mundo do trabalho e reconhecida institucionalmente. O
profissional da educação se ocupa da educação escolarizada e preenche os requisitos de formação e dedicação à tarefa educativa sistematizada. No serviço público, o
pré-requisito para o ingresso na profissão é a aprovação em concurso público. A profissionalização resulta de um conjunto de condições indissociáveis: salário, carreira,
formação e condições de trabalho. Profissionalização significa superação da ideia de
“missão”, de continuidade das atribuições da família, como no conceito de “tia”, contestado por Paulo Freire. Significa, também, o contraponto ao “apoliticismo”, à construção
cultural de que o educador tem compromisso com os eventuais mandatários, não
com o Estado e a sociedade, e, portanto, não pode contrariar os detentores do poder.

Outro conceito que identifica o profissional de educação é o de profissionalidade. Ele
expressa, objetiva e/ou subjetivamente, o compromisso com a educação e, também,com o
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projeto de sociedadeNão se limita às condições objetivas de trabalho,mas vincula-se à construção da identidade profissional, na sua dimensão intelectual, ética, política e cultural.
Essas concepções são fundamentais para discutir e avançar a agenda ampla que compõe a valorização envolvendo questões como formação inicial e continuada, carreira, salários
e remunerações, condições de trabalho e saúde, que certamente interferem no pensar e no
fazer político-pedagógico do profissional da educaçãoo e, portanto, na sua profissão, profissionalização e profissionalidade.
Historicamente, os profissionais do magistério da educação básica se constituíram como
categoria profissional a partir da caracterização identitária como profissionais da educação.
Muitos debates e concepções em disputa marcam a trajetória desses profissionais envolvendo questões como formação e atuação profissional, entre outros. Trata-se de categoria
expressiva, constituída por mais de dois milhões de profissionais, que atuam nas etapas e
modalidades educativas da educação básica.
A despeito da consolidação identitária do profissional do magistério, a categoria apresenta inúmeros desafios, que envolvem salários, condições de trabalho, formação, entre
outros. Para ilustrar esse cenário, os indicadores a seguir são relevantes à medida que sinalizam o grande desafio de garantir a formação, em nível superior, para mais de 25% do
total de 2.141.676 de docentes (desse total 0,3% não possuem o ensino médio). Outra questão a ser objeto de diagnostico, visando o estabelecimento de planejamento e políticas para
a formação, diz respeito aos professores com licenciatura em uma determinada disciplina
ou área e atuam em área distinta, muitas das vezes para complementar a carga horária.
Tabela 1 – Número de Docentes Atuando na Educação Básica e Proporção
por Grau de Formação – Brasil – 2007-2013
Proporção de docentes por grau de formação
Ano

Número Ensino Fundamental
de
docentes Incompleto Completo Total

Ensino Médio
Normal/
Magistério

Sem
Superior Educação
Superior
Normal/
em
Magistério Andamento

2007 1.878,284

0,2

0,6

30,8

25,3

5,5

...

68,4

2008 1.983,130

0,2

0,5

32,3

25,7

6,5

...

67,0

2009 1.972.333

0,2

0,5

31,6

24,5

7,1

...

67,7

2010 1.999,518

0,2

0,4

30,5

22,5

8,0

...

68,8

2011 2.039,261

0,2

0,4

28,7

19,0

6,4

3,3

70,7

2012 2.095,013

0,1

0,3

26,5

16,0

5,5

5,0

73,1

2013 2.141,676

0,1

0,2

24,9

13,9

4,9

6,1

74,8

Fonte: MEC/Inep/Deed.
Nota: 1) O docente foi computado apenas uma vez, mesmo atuando em mais de uma etapa/modalidade.
2) Não inclui auxiliares da educação infantil.
3) Não inclui os professores de turmas de atividade complementar e de Atendimento Educacional Especializado (AEE).
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É preciso considerar, ainda, a necessidade de contratação de novos profissionais do
magistério para atender a expansão, projetada para 2016, de universalização da educação
básica obrigatória (4 a 17 anos). Outro indicador relevante refere-se ao contingente de profissionais em idade para aposentadoria, cuja substituição vai requerer novas contratações.
Os funcionários da educação básica, categoria que conta com mais de um milhão de
profissiona2, tem trajetória histórica marcada pela “secundarização”, “invisibilidade”e,
só mais recentemente, por meio de muitas lutas vem sendo reconhecido.
A esse respeito é importante e emblemática a afirmação de Monlevade (2009, p.341)
ao afirmar que
Pouquíssimo se tem pesquisado acerca do pessoal que compunha “o corpo de
educadores” [...] A visão reducionista dos estudiosos da educação escolar, que só
conseguem perceber em cena, nas escolas, professores e alunos, torna os demais
“invisíveis”. A realidade, entretanto, é que sempre estiveram presentes nas escolas outros trabalhadores.

Ao situar historicamente a trajetória dos funcionários da educação básica, o autor
traz os elementos para responder à indagação de um de seus livros Funcionários de Escolas Públicas: Educadores Profissionais ou Servidores Descartáveis?. Importante salientar que é
na luta que essa categoria vai saindo da “invisibilidade” e construindo a sua identidade
como profissional da educação. A esse respeito, Monlevade (2009, p. 346) afirma que
Os funcionários de escola, vítimas de maior opressão, começaram a se “abrigar”
em associações de professores, algumas com novas denominações como a União
dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Associação mato-grossense de
Profissionais da Educação, para ficar em dois exemplos. Ou partiram para fundar organizações próprias _ o que aconteceu em São Paulo (Afuse), no Paraná e
no Distrito Federal (SAE).

Esses processos de afirmação identitária resultaram de múltiplos movimentos e
lutas com especial realce para o papel dos sindicatos e do Governo Federal, a partir de
2003, que desencadeou ações e políticas direcionadas à valorização dos profissionais.
Ainda merecem realce as lutas em prol da unificação dos trabalhadores em educação,
por meio da criação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).
Esse processo impulsionou o movimento em prol da identidade dos profissionais da
educação, envolvendo docentes e funcionários, contribuindo para o fortalecimento de
suas lutas e bandeiras históricas.
A respeito do papel da CNTE no processo histórico de lutas pela organização, construção e afirmação da identidade e valorização desses profissionais, Fernandes (2009,
p. 315) afirma que
A CNTE tem um papel fundamental nessa nova definição. E o processo tem uma
origem mais orgânica, quando os professores constituíram suas entidades, chamadas associações, começam a fazer a luta sindical e consequentemente envolviam
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os outros trabalhadores, ou filiando-se a entidade ou unificando todos nas lutas
da categoria. Claro que os funcionários da escola também começaram a reinvidicar espaço, tanto nessas organizações, quanto nas mobilizações. Sugiram,
em alguns casos, entidades unificadas (Sind-UTE/MG) ou entidades específicas de funcionários (Afuse/SP). Mas o grande momento de definição orgânica
foi quando os traalhadores em educação decidiram a unificação nacional, entre
1990 e 1991, ou seja, a decisão de criar e construir a CNTE. Essa decisão também
ajudou a unificação em vários estados.

Situando a importância da unificação Fernandes (2009, p.315) afirma que
[...] a discussão da unificação mudou a composição das nossas entidades estaduais e nacional, e ajudou a melhorar as relações nos locais de trabalho, ou seja,
fez com que se entendesse que tínhamos outros trabalhadores dentro da escola.
Aliás, em alguns casos fez com que o cartaz convocando a assembleia, agora unificada, fosse colocado não apenas na sala dos professores, mas num local mais
visível para todos.

Na CNTE, a criação do Departamento de Funcionários da Escola como iniciativa
fundamental para a consolidação desse segmento como profissional da educação. Nessa
Direção, Leão (2009, p. 315) afirma que
A CNTE surge do processo de unificação das lutas dos trabalhadores em educação (professores, funcionários, supervisores, orientadores, diretores de escola
etc), entendendo que todos fazem parte de um grande ramo de trabalhadores. A
partir do momento em que deixa de ser Confederação dos Professores do Brasil
(CPB), passa a trabalhar na unidade de todo ramo. No Departamento de Funcionários de Escola (Defe), que neste ano completa 15 anos [2009], organizamos
os trabalhadores para que eles se entendam como profissionais da educaçãoo,
tratamos suas reivindicações específicas como do conjunto da CNTE. Por exemplo, hoje discutimos no Conselho Nacional de Educação diretrizes para a carreira
dos funcionários de escola, o que inclui propostas de formação em serviço, participaçãoo na construção do projeto polític-pedagógico da escola etc., pois eles
são parte integrante do processo educativo.[...]

A respeito das conquistas dos funcionários, Cleide (2009, p.317) afirma que
A participação de funcionários de escolas no movimento sindical foi fundamental para que fossem reconhecidos como protagonistas. O fato marcante para
a=organização sindical foi a criação do Defe. Tenho a honra de ter participado
ativamentedessa luta e de uma de suas principais conquistas - a Lei nº 12.014, de
2009 que alterou o art. 61 da LDB, reconhecendo os funcionários de escola como
profissionais de educação.

Após muitas lutas e proposições, os funcionários da educação básica passam a ser
considerados profissionais da educação a partir de alterações na Lei de Diretrizes e Bases
da educação nacional que definiu no artigo 61 da LDB, por meio de alterações ocorridas
após a sua aprovação, os seguintes termos: (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)
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Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela
estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação
educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou
superior em área pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) (BRASIL, 2009).

Por essa definição são profissionais da educação os professores e os trabalhadores da
educação com formação técnica ou superior em área pedagógica ou afim. Essa mudança
na LDB recontextualiza o que se entende por educação e redefine os diferentes profissionais que a constroem no cotidiano das instituições de educação básica.
A despeito desses avanços, as condições dos funcionários da educação básica são
as mais diversas e fortemente marcadas por assimetrias. Em alguns casos, gozam de
plano de carreira e, em outros, os sistemas tem optado pela terceirização ou outras formas precárias de contratação.
A construção da identidade dos profissionais da educação tem sido resultante de
discussões, embates e proposições diversas como demonstramos3. Nas últimas décadas, outros importantes avanços se efetivaram na agenda da legislação e das políticas
nacionais, destacando, entre outros: a Lei nº 11.738, de 2008, que instituiu o Piso Salarial
Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica;
a Lei nº 12.014, de 2009, que definiu, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação; a Resolução CNE/CEB nº 2, de 2009 do Conselho Nacional de Educação, que fixou as Diretrizes
Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério
da Educação Básica Pública, em conformidade com a Lei nº 11.738, de 2008; a Resolução nº 5, de 2005 do Conselho Nacional de Educação que instituiu a área de Serviços de
Apoio Escolar como a 21ª Área Profissional4; o Decreto nº 6.755, de 2009, que instituiu
a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica; o
Decreto nº 7.415, de 30 de dezembro de 2010 que instituiu a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, dispõe sobre o Programa de Formação Inicial
em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público (Profuncionário), e dá outras providências (entre outros).
Todos esses dispositivos legais sinalizam avanços para os profissionais da educação. O esforço efetivado pelo MEC para a formação em nível médio dos funcionários
da educação básica, por meio do Profuncionários5, a partir das seguintes áreas: gestão
escolar, alimentação escolar, multimeios didáticos e meio ambiente e manutenção da
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infraestrutura escolar. A formação inicial em nível médio estimulou a luta em prol da
formação superior como elemento importante a consolidação da identidade desses profissionais.Portanto, são enormes os desafios para pensar a valorização dos profissionais
da educação, a despeito do que se conquistou nos últimos anos.

O PNE e as Políticas e Diretrizes Nacionais para a Formação
A aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) pelo Congresso Nacional e a
sanção Presidencial, sem vetos, que resultaram na Lei nº 13.005, de 2014, em consonância
com o artigo 214 da Constitução Federal (BRASIL, 1988), situam o plano como epicentro
das políticas educacionais brasileiras. Por essa razão, é fundamental lutar para que ele
se materialize, visando garantir maior organicidade para a educação nacional no decênio 2014/2024, por meio de suas diretrizes, 20 metas e várias estratégias, que englobam
a educação básica e a educação superior, em suas etapas e modalidades, bem como
questões atinentes à base nacional comum, qualidade, avaliação, gestão, financiamento
educacional e valorização dos profissionais da educação.
Tendo por eixo o Plano Nacional de Educação, com especial destaque para as suas
diretrizes, metas e estratégias, é possível afirmar que a valorização dos profissionais da
educação ganhou espaço no PNE, sobretudo nas metas 15,16, 17 e 18.
Ao analisar o PNE, Dourado (2016) destaca sua importância, a despeito dos limites, e no tocante à valorização profissional analisa as metas 15 a 18, sinalizando sobre
sua materialização. A esse respeito afirma
A Meta 15, garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o DF e
os municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, política nacional de
formação dos profissionais da educação, tem sido objeto de luta e reivindicação
pelos segmentos acadêmicos e sindicais e se articula às deliberações da Conae.
Destaquem-se dois movimentos para a efetivação dessa meta e de boa parte de
suas estratégicas: 1) a aprovação do Parecer CNE/CP nº 2, de 2015, em 9 de junho
de 2015, cuja homologação pelo MEC efetivou-se em 25 de junho de 2015 e, em
decorrência desse parecer, a Resolução CNE/CP nº 2, de 2015, de 1 de julho de
2015; 2) a proposta de política nacional de formação de profissionais da educação, lançada pelo MEC, em 25 de junho de 2015, e submetida a consulta pública,
que ratifica as concepções contidas no Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009,
sobre a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, e insere questões específicas da formação dos funcionários e técnicos,
visando a conferir maior organicidade à formação dos profissionais da educação.
Um dos pontos questionados pelas entidades do campo que será objeto de luta
na proposição e materialização desta política se vincula à alteração de seu escopo
institucional, incluindo o setor público e todo o setor privado. Tal proposição,
adotada na proposta do MEC, se articula à estratégia 15.2, que visa a consolidar
o financiamento estudantil a estudantes de cursos de licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes),
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inclusive a amortizar o saldo devedor pela docência efetiva na rede pública de
educação básica.
A Meta 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, articula-se à meta anterior e apresenta importantes estratégias. Por
outro lado, é importante destacar a previsão de bolsas de estudo (estratégia 16.5)
para pós-graduação dos/as professores/as e demais profissionais da educação
básica sem explicitar a natureza dessas bolsas, o que poderá ensejar demandas
as mais diversas.
A Meta 17 consiste em 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. Esta meta, embora restrita ao segmento docente, é de
grande impacto e constitui-se em reivindicação histórica do campo, apresentando
estratégias importantes na consecução de uma efetiva política de valorização do
profissional do magistério ao articular salário, carreira e condições de trabalho.
A Meta 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, é fundamental para o setor, a despeito de negligenciar os profissionais do setor privado. Uma
estratégia polêmica é a 18.3, realizar, por iniciativa do MEC, a cada dois anos
a partir do segundo ano de vigência deste PNE, prova nacional para subsidiar
os estados, o DF e os municípios, mediante adesão, na realização de concursos
públicos de admissão de profissionais do magistério da educação básica pública.
Há vários questionamentos quanto ao estabelecimento de prova nacional envolvendo as questões sobre a autonomia dos entes subnacionais, bem como seus
limites pedagógicos. A referida meta e suas estratégias secundarizam os direitos
dos profissionais da educação que atuam no setor privado, sendo este um limite
estrutural da meta, uma vez que a valorização dos profissionais independe do
locus em que atuam. (DOURADO, 2016, p. 33).

Essas metas do PNE constituem importantes proposições, mas não garantem a sua
materialidade, pois este processo será resultante das ações e políticas a serem efetivados pelos profissionais da educação e suas entidades representativas, conselhos, fóruns
e outros atores coletivos junto à sociedade e ao executivo, ao legislativo, envolvendo,
especialmente, os entes federados, seus órgãos executivos, normativos e de controle.
Após a aprovação do PNE e em sintonia com este plano, foram aprovados e homologados o Parecer CNE/CP nº 2, de 2015 que resultou na Resolução CNE/CP nº 2, de
2015, do Conselho Nacional de Educação, que estabeleceu as Diretrizes Nacionais para
a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica;
o Parecer CNE/CES nº 264, de 2016 que resultou na Resolução CNE/CES nº 2, de 2016,
do Conselho Nacional de Educação que estabeleceu as Diretrizes Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Funcionários da Educação Básica. Mais recentemente,
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para atender a meta 15 do PNE, foi instituída da Política Nacional de Formação dos
Profissionais da Educação Básica, por meio do Decreto nº 8.752, de 9 de maio de 2016.
O que configuram esses dispositivos e quais sinalizações políticas trazem para a
formação inicial e continuada desses profissionais?
O Parecer CNE/CP nº 2, de 1015 que resultou na Resolução CNE/CP nº 2, de 2015,
do Conselho Nacional de Educação, que estabeleceu as Diretrizes Nacionais para a
Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica,
definiu dinâmica formativa, tendo por eixo a base nacional comum, definida nos referidos marcos regulatórios, passando a requerer das instituições formadoras um projeto
institucional de formação, que se articule ao Projeto de Desenvolvimento Institucional
e Projeto Pedagógico Institucional, para que se materialize em projetos pedagógicos de
cursos mais orgânicos e articulados à educação básica, e, desse modo, expressar a identidade institucional.
A esse respeito Dourado (2015, p. 307) afirma
[...] as novas DCNs enfatizam a necessária organicidade no processo formativo e
sua institucionalização ao entender que o projeto de formação deve ser elaborado
e desenvolvido por meio da articulação entre a instituição de educação superior e
o sistema de ensino e instituições de educação básica, envolvendo a consolidação
de Fóruns Estaduais e Distrital Permanentes de Apoio à Formação Docente, em
regime de cooperação e colaboração. Tais questões implicam novos horizontes
à dinâmica formativa dos profissionais do magistério da educação básica, pois
a garantia do direito à educação a grupos e sujeitos historicamente marginalizados exige transformação na forma como as instituições de educação básica e
superior estruturam seus espaços e tempos, suas regras e normas, incorporam
novos materiais e recursos pedagógicos.
Para atender a essa concepção articulada de formação inicial e continuada, as
novas DCNs definem que é fundamental que as instituições formadoras institucionalizem projeto de formação com identidade própria, em consonância com o
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC).
Considerando a importância da formação continuada oferecida pelos centros
de formação de estados e municípios, bem como pelas instituições educativas
de educação básica, as novas DCNs reconhecem esse lócus de formação continuada como parte constitutiva da nova política que se quer consolidar no país.

A partir dessa compreensão e tendo por eixo concepções norteadoras e a busca de
sólida formação teórica e prática, a Resolução sinaliza três possibilidades para a formação inicial dos profissionais do magistério da educação básica: cursos de Licenciatura,
cursos de Formação Pedagógica para Graduados e cursos de Segunda Licenciatura.
Em conformidade com a legislação vigente e com a efetiva atuação desses profissionais nos sistemas de ensino, a Resolução define que a formação inicial do profissional do
magistério da educação básica, em nível superior, deve contemplar a formação para o
exercício da docência e da gestão educacional e escolar na educação básica, adequada à
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área de conhecimento e às etapas e modalidades de atuação, garantindo acesso a conhecimentos específicos sobre gestão educacional e escolar, bem como formação pedagógica
para o exercício da gestão e coordenação pedagógica e atividades afins, e que a formação inicial de profissionais do magistério será ofertada, preferencialmente, de forma
presencial, com elevado padrão acadêmico, científico, tecnológico e cultural como definido na LDB.
O marco regulatório reafirma o respeito e valorização da diversidade como dinâmicas intrínsecas à formação dos profissionais da educação, bem como a necessária e
fecunda articulação entre as instituições de educação superior, os sistemas de ensino,
suas instituições e profissionais.
Na mesma direção situa-se Parecer CNE/CES nº 264, de 2016 que resultou na Resolução CNE/CES nº 2, de 2016, do Conselho Nacional de Educação, que estabeleceu as
Diretrizes Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Funcionários da Educação Básica e definiu a dinâmica formativa, tendo por eixo a base nacional comum
definida nos referidos marcos regulatórios, passando a requerer das instituições formadoras projeto institucional de formação que se articule ao Projeto de Desenvolvimento
Institucional e Projeto Pedagógico Institucional, materializando-se em projetos pedagógicos de cursos, mais orgânicos e articulados à educação básica, expressando, desse
modo, sua identidade institucional.
Tendo eixos correlatos à formação inicial e continuada de profissionais do magistério sem, contudo, negligenciar a especificidade do trabalho pedagógico realizado pelos
funcionários da educação básica, o Parecer CNE/CES nº 264, de 2016 e a Resolução CNE/
CES nº 2, de 2106 indicam que os cursos de formação inicial para os profissionais funcionários da educação básica, em nível superior, compreendem:
I. Curso Superior de Tecnologia em Educação e Processos de Trabalho: Secretaria
Escolar;
II. Curso Superior de Tecnologia em Educação e Processos de Trabalho: Alimentação Escolar;
III. Curso Superior de Tecnologia em Educação e Processos de Trabalho: Infraestrutura Escolar;
IV. Curso Superior de Tecnologia em Educação e Processos de Trabalho: Multimeios
Didáticos.
A Resolução estabelece, ainda, que é papel da instituição formadora definir, no
seu projeto institucional, as formas de desenvolvimento da formação inicial, por meio
de curso tecnológico para funcionários da educação básica, nas áreas mencionadas,
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articuladas às políticas de valorização desses profissionais e à base comum nacional
explicitada na Resolução.
Outra determinação importante consiste na definição de que a instituição de ensino
superior (IES), por meio de seu projeto institucional de formação, poderá estabelecer
um eixo comum para os cursos superiores de Tecnologia em Educação e Processos de
Trabalho, direcionado à formação de funcionários, desde que garantida a diversificação da formação em uma das áreas de formação previstas.
Após a aprovação dos Pareceres CNE/CP nº 2 , de 2015 e CNE/CES nº 246, de 2016,
por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação e homologados pelo Ministério da Educação, resultando nas Resoluções CNE/CP nº 2 , de 2015, que estabeleceu
novas diretrizes curriculares nacionais (DCNs) para a formação inicial e continuada de
profissionais do magistério da educação, e na Resolução CNE/CES nº 2, de 2016, que
estabeleceu novas diretrizes curriculares nacionais (DCNs) para a formação inicial e continuada de funcionários da educação, o Ministério da Educação submeteu documento
preliminar de Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica para
consulta pública, em junho de 2015, e consolidou esta política por meio por meio do
Decreto nº 8.752, de 9 de maio de 2016.
Esta política nacional, em atendimento ao disposto na meta 15 do Plano Nacional de
Educação, revoga os Decretos nº 6.755, de 2009, e o Decreto nº 7.415, de 2010 e considera
as proposições contidas nas novas diretrizes curriculares para a formação inicial de profissionais do magistério e de funcionários da educação básica, anteriormente discutidas.
Visando discutir o decreto que institui a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica proponho algumas questões para uma discussão inicial.
Dentre estas, destaco as seguintes: o que propõe a referida política? Ela avança em direção à maior organicidade para a formação por meio de objetivos consistentes? Quais os
limites que a política apresenta em relação aos decretos revogados?
Inicialmente é oportuno situar que a política nacional proposta busca atender a
meta 15 do PNE - que estabeleceu o prazo de 2 anos para a instituição da política. No
segundo momento, destacar que esta política busca articular em um mesmo decreto a
formação para todos os profissionais da educação básica, o que pode se constituir em
maior organicidade para a formação.

O que propõe a nova política?
No artigo 1 do Decreto fica explícito que a política nacional destina-se à formação para professores, pedagogos e funcionários, destacando que cabe ao Ministério da
Educação, ao coordenar a Política Nacional de Formação, assegurar sua coerência com:
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I. as Diretrizes Nacionais do Conselho Nacional de Educação - CNE;
II. com a Base Nacional Comum Curricular;
III. com os processos de avaliação da educação básica e superior;
IV. com os programas e as ações supletivas do referido Ministério; e
V. com as iniciativas e os programas de formação implementados pelos estados,
pelo Distrito Federal e pelos municípios.
O Decreto que institui a Política Nacional apresenta importantes e coerentes objetivos, face ao esforço do Estado Brasileiro no campo da formação inicial e continuada
dos profissionais da educação básica, ao definir, no artigo 3o, os seguintes objetivos da
Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica:
I. instituir o Programa Nacional de Formação de Profissionais da Educação Básica, o
qual deverá articular ações das instituições de ensino superior vinculadas aos sistemas federal, estaduais e distrital de educação, por meio da colaboração entre o
Ministério da Educação, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II. induzir avanços na qualidade da educação básica e ampliar as oportunidades de
formação dos profissionais para o atendimento das políticas deste nível educacional em todas as suas etapas e modalidades, e garantir a apropriação progressiva
da cultura, dos valores e do conhecimento, com a aprendizagem adequada à etapa
ou à modalidade cursada pelos estudantes;
III. identificar, com base em planejamento estratégico nacional, e suprir, em regime de
colaboração, a necessidade das redes e dos sistemas de ensino por formação inicial
e continuada dos profissionais da educação básica, de forma a assegurar a oferta
em quantidade e nas localidades necessárias;
IV. promover a integração da educação básica com a formação inicial e continuada, consideradas as características culturais, sociais e regionais em cada unidade federativa;
V. apoiar a oferta e a expansão de cursos de formação inicial e continuada em exercício para profissionais da educação básica pelas instituições de ensino superior em
diferentes redes e sistemas de ensino, conforme estabelecido pela Meta 15 do PNE;
VI. promover a formação de profissionais comprometidos com os valores de democracia, com a defesa dos direitos humanos, com a ética, com o respeito ao meio
ambiente e com relações étnico-raciais baseadas no respeito mútuo, com vistas à
construção de ambiente educativo inclusivo e cooperativo;
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VII. assegurar o domínio dos conhecimentos técnicos, científicos, pedagógicos e específicos pertinentes à área de atuação profissional, inclusive da gestão educacional
e escolar, por meio da revisão periódica das diretrizes curriculares dos cursos de
licenciatura, de forma a assegurar o foco no aprendizado do aluno;
VIII. assegurar que os cursos de licenciatura contemplem carga horária de formação
geral, formação na área do saber e formação pedagógica específica, de forma a garantir o campo de prática inclusive por meio de residência pedagógica; e
IX. promover a atualização teórico-metodológica nos processos de formação dos profissionais da educação básica, inclusive no que se refere ao uso das tecnologias de
comunicação e informação nos processos educativos.
O Decreto, em consonância aos decretos anteriores revogados, prevê no artigo 4o que a
Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação Básica será orientada pelo Planejamento Estratégico Nacional, documento de referência, proposto pelo Ministério da Educação
para a formulação de Planos Estratégicos em cada unidade federativa e para a implementação das ações e dos programas integrados e complementares. Tal sinalização é fundamental
para a busca de maior organicidade das políticas e para o dimensionamento da formação
necessária, a partir de diagnóstico pormenorizado e de proposiçãoo de planos estratégicos.
No artigo 5o, o Decreto define que a Política Nacional de Formação de Profissionais
da Educação Básica contará com Comitê Gestor Nacional e com Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação dos Profissionais da Educação Básica.
Em contraposição a essa importante conquista, em andamento em vários estados por
meio de Fóruns estaduais atuantes e com significativa representatividade, o Decreto recua
significativamente em relação aos decretos revogados, ao definir que o detalhamento da
composição, das atribuições e formas de funcionamento do Comitê Gestor Nacional e
dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação dos Profissionais da Educação
Básica será objeto de ato do Ministro de Estado da Educação, atendidas as disposições
deste Decreto.
No parágrafo único do Artigo 6º há a definição de que o Comitê Gestor Nacional será
presidido pelo Secretário-Executivo do Ministério da Educação e contará com a participação:
I. das secretarias e autarquias do Ministério da Educação;
II. de representantes dos sistemas federal, estaduais, municipais e distrital de educação;
III. de profissionais da educação básica, considerada a diversidade regional; e
IV. de entidades científicas.

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 37-56, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

49

Luiz Fernandes Dourado

Da mesma forma, de maneira genérica, define-se no parágrafo único do Artigo 7.
que, nos Fóruns Estaduais Permanentes e no Fórum Permanente do Distrito Federal, terão
assento representantes da esfera federal, estadual, municipal, das instituições formadoras e dos profissionais da educação, visando à concretização do regime de colaboração.
Importante ressaltar, por outro lado, que a política nacional encontra-se em consonância com as diretrizes para a formação inicial e continuada de profissionais do
magistério e de funcionários, anteriormente discutidas, ao definir no Art. 11. que, no
âmbito dos planos estratégicos, o Ministério da Educação apoiará técnica ou financeiramente, conforme o caso:
I. cursos de formação inicial de nível superior em licenciatura;
II. cursos de formação inicial necessários para cada categoria dos profissionais da
educação, decorrentes das demandas para as diferentes funções que desempenham;
III. cursos de segunda licenciatura, para profissionais do magistério em exercício,
para que tenham formação na área em que atuam;
IV. cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados;
V. cursos de formação técnica de nível médio e superior nas áreas de Secretaria
Escolar, Alimentação Escolar, Infraestrutura Escolar, Multimeios Didáticos, Biblioteconomia e Orientação Comunitária, podendo este rol ser ampliado conforme a demanda observada e a capacidade da rede formadora;
VI. cursos de formação continuada;
VII. programas de iniciação à docência, inclusive por meio de residência pedagógica; e
VIII. ações de apoio a órgãos e instituições formadoras públicas vinculadas às Secretarias de Educação dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Merece realce, nesta análise, o inciso VII que trata da iniciação a docência, inclusive
por meio de residência pedagógica. É importante situar que a iniciação à docência tem
sido objeto de grandes discussões e proposições no campo da formação de professores
e, nas diretrizes nacionais para a formação inicial e continuada, podem ser contempladas a partir de projeto institucional de prática como componente curricular e de
estágio supervisionado direcionado à educação básica. Outra importante experiência
tem sido o Programa Institucional de Bolsas a Iniciação docente (Pibid), programa que
concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência

50

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 37-56, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

Valorização dos profissionais da educação: desafios para garantir conquistas da democracia

desenvolvidos por instituições de educação superior (IES) em parceria com instituições
de educação básica da rede pública de ensino. Ao mesmo tempo, tramita no Congresso
Nacional Projeto de Lei que visa instituir a Residência Docente, sem atentar para as diretrizes curriculares nacionais para a formação dos profissionais do magistério e que, a
depender da concepção pedagógica, da carga horaria e das condições objetivas definidas, poderá ter significativo impacto na formação docente enfatizando apenas o “como
fazer” e caminhando na contramão de uma política assentada em uma base nacional
comum que garantiria sólida formação teórico-prática dos profissionais.

Democracia e Estado de Direito: o PNE como epicentro
Ao longo do texto sinalizamos para concepções em disputa em torno do que se
entende por valorização dos profissionais da educação, e situamos o cenário em que
eles se encontram no tocante à sua profissionalização e profissionalidade. Assumimos
a concepção de valorização definida pela Conae 2014 cuja compreensão sinaliza para
a relação entre formação inicial, formação continuada, carreira, salários e condições de
trabalho, pois foi assim que se rompeu com a lógica de reduzir a valorização somente
à formação dos profissionais.
Buscou-se, ainda, situar os profissionais do magistério e funcionários da educação como duas categorias em movimento, cujas histórias de lutas têm propiciado
alguns avanços à valorização e consolidação de sua identidade, a despeito dos enormes desafios e assimetrias vivenciados nas condições objetivas de exercício profissional
e profissionalidade.
Considerando o PNE, os pareceres e resoluções do Conselho Nacional de Educação,
que resultaram, respectivamente, nas diretrizes curriculares nacionais para a formação
inicial e continuada dos profissionais do magistério da educação Básica e dos funcionários da educação básica, e o Decreto nº 8.752, de 9 de maio de 2016, que instituiu a
Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, procedeu à análise dos referidos dispositivos legais, enfatizando a necessidade de maior organicidade
às políticas de formação dos profissionais da educação básica.
As DCN para a formação inicial e continuada, discutidas ao longo do texto, avançam ao propor novos cenários formativos institucionalizados para esses profissionais, a
partir de uma base comum nacional que, ao não se configurar como currículo mínimo,
apresenta fundamentos essênciais à formação inicial e continuada, a serem objeto de
institucionalização por parte das instituições de formação, em articulação com os sistemas de ensino, suas instituições e profissionais.
Por outro lado, o texto alerta para avanços e limites no Decreto nº 8.752, de 9 de maio
de 2016, que instituiu a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação
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Básica, o que vai requerer ação orgânica das entidades do campo e de seus profissionais,
a fim de fortalecer as instâncias de deliberação previstas neste instrumento normativo,
visando garantir ampla participação no diagnóstico, planejamento, proposição e materialização de políticas para a formação inicial, sem descurar dos enormos desafios postos à
garantia de diretrizes nacionais de carreira, piso salarial nacional, condições de trabalho
e saúde para os profissionais da educação que compõem, junto com a formação inicial e
continuada, a concepção ampla de valorização profissional aprovada pela CONAE 2014.
Face ao cenário político atual do Estado Brasileiro, reafirma-se a luta pela retomada da democracia e do Estado de Direito em contraposição ao governo interino e às
suas políticas de ajustes estruturais que afetam os diferentes setores, especialmente as
políticas sociais. Tal cenário requer vigor no combate aos retrocessos que demarcam as
políticas atuais, com especial relevo para a Proposta de Emenda à Constituição PEC 241/
2016 que, ao prever que as despesas do governo federal por 20 anos, a partir de 2017,
sejam corrigidas apenas pela inflação do ano anterior, vai comprometer sobretudo as
áreas sociais, especialmente saúde e educação. No caso dessas áreas, poderá significar
não apenas um recuo nos recursos, mas, de maneira estrutural, a quebra da vinculação
constitucional de recursos duramente conquistada, além de invibializar o PNE.
Situa-se, ainda, a defesa da instituição do Sistema Nacional de Educação, configurado a partir de novos marcos na ação e na relação entre os entes federativos, sem
descurar de normas e diretrizes nacionais, bem como da garantia constitucional na autonomia dos entes federados.
A instituição do SNE é fundamental para a efetivação das diretrizes, metas e estratégias do PNE, pois remete à efetiva institucionalização deste no bojo das relações
federativas, o que envolve, em consonância ao arcabouço jurídico, maior organicidade
na relação, na definição de responsabilidades e competências entre os entes federativos,
contribuindo, desse modo, para avanços na agenda da política educacional por meio de
efetiva coordenaçãoo federativa.

Recebido em maio de 2016 e aprovado em junho de 2016

Notas
1

O presente artigo recupera parte dos textos dos Pareceres CNE/CP nº 2 , de 2015 e CNE/CES nº 246, de
2016, de minha relatoria.

2

Ver indicadores e desafios sobre os funcionários (DOURADO; MORAES, 2009).

3

A esse respeito ver Andrade e Santos (2009), Assis (2015), Melo (2009), Morais (2009), Prado, Oliveira e
ChagaS (2009), entre outros.
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4

A respeito da área 21 ver Noronha (2009).

5

Profuncionário – Curso Técnico de Formação para os Funcionários da Educação que vem sendo efetivado,
desde 2006, em regime de colaboração com os sistemas de ensino e com a participação de entidades como
o Consed, a Undime, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e os Conselhos
Educação (CEE), e tendo como IES formadoras Universidades Públicas e, apartir de 2011, passam a contar
com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
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The enhancement of education professionals
Challenges to ensuring democratic achievements
ABSTRACT: This article has as its main theme the national conferences, the PNE* and the proposals
and opinions of my own authorship of the CNE/CP**, having been accepted unanimously by the National Education Council and approved by the MEC***, resulting in resolutions such as the National
Guidelines for Initial and Continuous Training for Magisterium Professionals and the National Curriculum Guidelines for Initial and Continuous Training for Education officials, together with the decree
establishing the National Policy on Education for Basic Education Professionals This is currently being
threatened at the current time, despite it having being achieved in recent years.
Keywords: Educational policies. PNE. Enhancment. Formation. Education professionals.
* National Education Plan
** National Education Council / Full Council
*** Ministry of Education

Valorisation des professionnels de l’éducation
Défis pour garantir les conquêtes de la démocratie
RÉSUMÉ: L’article a pour axe principal les conférences nationales, le PNE* et les propositions miennes
des rapports CNE/CP** approuvés à l’unanimité par le Conseil National de l’Education et homologués par le MEC***, lesquels ont donné lieu à des résolutions, comme les Directives Nationales de Programme pour la Formation Initiale et Continue des Professionnels de l’Enseignement, les Directives
Nationales de Programme pour la Formation Initiale et Continue des Fonctionnaires de l’Education
ainsi qu’au Décret qui a établi la Politique Nationale de Formation des Professionnels de l’Education
Basique, aujourd’hui menacés, et ce en dépit des conquêtes des dernières années.
Mots-clés: Politiques éducatives. PNE. Valorisation. Formation. Profissionnels de l›éducation.
* Plan National d’Education
** Conseil National d’Education / Conseil plénier
*** Ministére de l’Education

Valoración de los profesionales de la educación
Desafíos para garantizar conquistas de la democracia
RESUMEN: El eje del artículo son las conferencias nacionales, el PNE* y las proposiciones de informes
del CNE/CP** de mí autoría, aprobados por unanimidad por el Consejo Nacional de Educación y homologados por el MEC***, resultando en resoluciones, como las Directrices Curriculares Nacionales para la
Formación Inicial y Continua de Profesionales del Magisterio y las Directrices Curriculares Nacionales
para la Formación Inicial y Continua de Empleados de la Educación, y en el Decreto que ha instituido
la Política Nacional de Formación de los Profesionales de la Educación Básica, hoy amenazados, pese a
las conquistas de los últimos años.
Palabras clave: Políticas educativas. PNE. Valoración. Formación. Profesionales de la educación.
* Plan Nacional de Educación
** Consejo Nacional de Educación / Consejo Pleno
*** Ministerio de la Educación
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Diretrizes nacionais de carreira e PSPN
Novos marcos aos profissionais da educação
Maria Izabel Azevedo Noronha (Bebel)*

RESUMO: As diretrizes nacionais da carreira e a lei do Piso
Salarial Profissional Nacional são marcos importantes à
valorização dos profissionais da educação e à construção de
planos de carreira que atendam às suas necessidades. Neste
momento, eles correm risco, diante do governo interino, que
ataca as conquistas dos educadores e da sociedade. É preciso defendê-las e avançar, pela educação pública, inclusiva
e de qualidade pela qual lutamos.
Palavras-chave: Piso Salarial Profissional Nacional. Planos
de carreira. Profissionais da educação.

Introdução

O

momento em que estamos escrevendo este texto é de grandes incertezas
para a educação brasileira. Com o afastamento da presidenta Dilma Rousseff, assumiu o Ministério da Educação (MEC) o deputado federal Mendonça
Filho (DEM), em meio a notícias e rumores sobre a iminência da adoção de medidas que
podem significar grandes retrocessos em relação ao que vínhamos conquistando nos
últimos anos. Este é o cenário no qual deve se desenvolver hoje o debate sobre os planos de carreira dos profissionais da educação e a sua valorização.
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Michel Temer promove o desmonte da educação pública
O governo interino de Michel Temer propôs ao Congresso Nacional o fim da destinação de 50% dos recursos do Fundo Social e de 75% dos royalties do petróleo para a
educação, além de 25% restantes para a saúde. Isso compromete a meta 20 do Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê a destinação de um volume de recursos equivalente a
10% do Produto Interno Bruto (PIB) para a educação, que são recursos fundamentais para
a valorização dos profissionais da educação e para a melhoria da qualidade do ensino.
O governo Temer, cuja legitimidade não reconhecemos, também pretende aprovar no
Congresso Nacional a desvinculação de receitas da União, de estados e municípios, para
retirar 25% das verbas vinculadas ao financiamento da educação pública, e pode avançar
para a total de recursos para o setor, hoje prevista constitucionalmente.
Pretende, ainda, impor uma reforma da Previdência que acabaria com a aposentadoria especial do magistério, aumentaria para 75 anos a idade limite para a aposentadoria e
unificaria a idade mínima de homens e mulheres, entre outros ataques.
Também circulam informações de que estaria no horizonte do governo Temer a privatização da educação pública, por meio de convênios, parcerias e concessões de escolas
públicas a organizações sociais, conforme já vem sendo realizado no estado de Goiás,
governado pelo PSDB.

Temer quer eliminar a política de valorização dos profissionais da educação
O governo interino de Michel Temer está realmente empenhado em desmontar a
política de valorização do magistério, cujo ponto de partida foi a lei do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN – Lei nº 11.738, de 2008), que pode ser revista por ele.
Batizada de “travessia social”, a proposta educacional do governo interino prevê
entre outros pontos a nacionalização da política de bônus associada ao desempenho dos
estudantes em provas padronizadas, que já vem sendo aplicada há anos no estado de
São Paulo pelos governos do PSDB. O governo pretende introduzir o bônus por meio de
modificação na Lei nº 11.738, de 2008, enfraquecendo, dessa forma, o PSPN, cuja metodologia de reajustes seria revista.
Resultado de uma luta de dois séculos da categoria dos educadores brasileiros, como
bem assinala a professora Juçara Dutra Vieira (2008), ex-presidenta da Confederação
Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) e ex-vice-presidenta da Internacional da Educação, o PSPN sempre encontrou dificuldade de implementação. Apesar de
ter-se tornado uma lei, a dificuldade continua a existir e muitos governadores e prefeitos
ainda não cumprem a legislação. Se até o momento lutamos para que fosse implementado, agora será preciso defendê-lo.
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Esse ataque frontal ao magistério, visando a uma das medidas que representou o
primeiro passo para a valorização dos professores e professoras, demonstra o quanto é
necessário o debate sobre o nosso papel social e sobre a importância da carreira para a
valorização dos profissionais da educação, na perspectiva da educação pública de qualidade pela qual lutamos.
Isso significa que serão necessárias grandes mobilizações para preservar o que já
foi conquistado, para podermos seguir lutando por mais avanços, pois a situação dos
professores em todo o Brasil ainda está longe de corresponder à sua condição de profissionais mais importantes em nossa sociedade, na medida em que o professor é quem
forma todos os demais profissionais.

Um debate fundamental
O PNE determina prazo para que estados e municípios implementem seus planos
de carreira docente para a educação básica. Até 2016, todas as redes devem estabelecer
carreiras adequadas às diretrizes nacionais, que garantam o valor do piso nacional do
magistério como vencimento básico inicial da categoria e que, ao mesmo tempo, promovam a equiparação salarial desses profissionais ao dos demais trabalhadores de mesmo
nível de formação.
Em 2008 e 2009, tivemos a oportunidade de realizar esse debate de forma aprofundada, por ocasião da elaboração do Parecer CNE/CEB nº 9, de 2009 (BRASIL, 2009a) e da
Resolução CNE/CEB nº 2, de 2009 (BRASIL, 2009b), dos quais fui relatora no Conselho
Nacional de Educação (CNE), ambos homologados pelo então ministro da Educação, Fernando Haddad. Da mesma forma, fizemos amplos debates sobre as diretrizes nacionais
para os planos de carreira e remuneração dos funcionários da educação básica pública
– Parecer CNE/CEB nº 9, de 2010 (BRASIL, 2010a) e Resolução CNE/CEB nº 5, de 2010
(BRASIL, 2010b). Naqueles processos de discussões, realizamos audiências públicas em
todas as regiões do Brasil, de forma que os profissionais da educação puderam opinar e
interferir diretamente na redação dos documentos legais, que sofreram extensas modificações entre os textos iniciais e aqueles que foram aprovados no CNE e homologados
pelo ministro da Educação.

Por uma carreira atrativa, que valorize os professores
O fato é que, hoje, a carreira do magistério é de baixa atratividade para os jovens
que frequentam o ensino superior. Baixos salários, jornadas estafantes, más condições
de trabalho, autoritarismo por parte de autoridades e gestores, violência nas escolas e
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uma carreira que não oferece perspectivas de crescimento e valorização profissional terminam por afastar os jovens da docência.
Dados do MEC indicavam em 2014 um déficit de 180 mil professores nas áreas de
matemática, física e química. Em parte, esse déficit se explica pelo fato de esses profissionais conseguirem obter melhores salários fora da docência – em laboratórios, fábricas,
instituições de pesquisa – e, também, pelas duras condições a que são submetidos nas
redes públicas de ensino. Apenas para exemplificar: enquanto um professor de português, no ensino fundamental II, deve assumir seis turmas, totalizando 240 estudantes,
para compor uma jornada de 40 horas semanais de trabalho, um professor de física ou
química, mas também de história, geografia ou biologia, para as quais a organização
curricular oferece um menor número de aulas em cada turma, terá que compor sua jornada assumindo um total de até 500 alunos.

Função social da escola, carreira e papel dos profissionais da educação
Debater a carreira dos profissionais da educação básica vai muito além de debater e formular tabelas de evolução e promoção funcionais, e vai muito além da questão
salarial. Discutir a carreira significa examinar todas as interfaces da educação, como a
formação do professor, as condições de trabalho e a jornada de trabalho.
Devemos ter a clareza de que o debate sobre a carreira dos profissionais da educação não pode ficar restrito às questões corporativas, embora elas sejam, obviamente,
fundamentais. É preciso que saibamos contextualizar essa discussão no âmbito maior
da educação nacional, a começar pelo debate sobre nossa concepção de sociedade, de
Estado e de educação. Compreender qual é a função social da escola e qual é o papel
desses profissionais nesse contexto é indissociável da discussão sobre a carreira que
queremos construir.
Devemos lembrar que a função primordial da escola é a de formar cidadãos, por
meio da transmissão do saber historicamente acumulado e também da produção coletiva de novos conhecimentos. Para cumprir seu papel, a escola precisa estar articulada
a um projeto educacional de conteúdo humanista, comprometido com a escolarização
de todos, com qualidade. Defendemos uma escola pública includente, que garanta o
acesso e a permanência de todas as crianças e jovens em idade escolar, e que também
ofereça oportunidades de continuidade dos estudos aos que não puderam estudar na
idade própria.

60

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 57-73, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

Diretrizes nacionais de carreira e PSPN: novos marcos aos profissionais da educação

Valorização é princípio constitucional
Não se faz educação de qualidade sem valorização de seus profissionais e sem
respeito pelos direitos dos estudantes e da comunidade na qual a escola está inserida.
Nesse sentido, destacamos os importantes avanços sociais consignados na Constituição
Federal, promulgada em 1988, que foram resultado de muitas lutas e mobilizações dos
professores e da sociedade. Assim, nossa Constituição prevê:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte
e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos
de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso
exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.

Como se pode ver, a valorização dos profissionais do ensino é um dos princípios
que regem a educação nacional e deve se concretizar nos planos de carreira para os profissionais da educação pública, garantindo o pagamento do piso salarial profissional e
assegurando o ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Entretanto, como se vê, essa valorização é indissociável da garantia de gratuidade do ensino
público, padrão de qualidade, gestão democrática, igualdade de acesso e permanência,
e pluralidade de ideias. A carreira dos profissionais da educação, portanto, não deve
ser vista e trabalhada apenas pelo seu viés técnico, corporativo, funcional, mas deve
estar articulada com uma concepção de educação pública que atenda a esses princípios.
Desse modo, é preciso considerar que todos os espaços da escola são espaços educativos. Se na sala de aula o professor desenvolve um papel único e insubstituível, devemos
reconhecer que a educação é um processo coletivo e que, nos demais ambientes escolares, ocorrem contínuos momentos de interação entre os funcionários da educação e os
estudantes, que contribuem, de forma peculiar e diferenciada, para o processo ensino-aprendizagem e para a formação integral desses estudantes.
Dessa forma, o inspetor de alunos, os funcionários administrativos, a merendeira,
o tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), guia-intérprete e outros
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que atuem no apoio são intrínsecos ao processo educativo, por atuarem e colaborarem,
cada qual em sua função, para que o processo ensino-aprendizagem ocorra.
O CNE, a exemplo do que já havia feito com a educação profissionalizante, quando
da edição da Resolução CNE/CEB nº 4, de 1999, aprovou a Resolução nº 5, de 2005, da
Câmara de Educação Básica, que incluiu “nos quadros anexos à Resolução CNE/CEB
nº 4, de 8 de dezembro de 1999, como 21ª Área Profissional, a área de Serviços de Apoio
Escolar”, o que demonstra o reconhecimento desses trabalhadores como integrantes
dos chamados trabalhadores em educação e, uma vez habilitados, dos profissionais da
educação.
Como desenvolvimento desse processo, foi promulgada pelo então presidente Lula
a Lei nº 12.014, de 2009 (BRASIL, 2009c), de autoria da senadora Fátima Cleide, que
altera o artigo 61 da Lei nº 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), nos seguintes termos:
Art. 1º O art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 61. Consideram-se profissionais da Educação Básica os que, nela estando em
efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação
educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim.
Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender
às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das
diferentes etapas e modalidades da Educação Básica, terá como fundamentos:
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e
capacitação em serviço;
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de
ensino e em outras atividades.

Há muitos sistemas de ensino (como, por exemplo, Bahia, Ceará, Espírito Santo,
Paraíba, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e Tocantins) em que os funcionários de escolas
sequer são vinculados ao setor educacional e são, muitas vezes, admitidos sem qualquer
processo público de seleção. A inexistência de regulamentação e de parâmetros legais
para a configuração dessa profissão deu margem a todo o tipo de distorção, tornando
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letra morta medidas como as do CNE, que dizem respeito à profissionalização desses
trabalhadores, razão pela qual se torna necessário desenvolver uma luta efetiva para que
a Lei nº 12.014, de 2009 (BRASIL, 2009c) não se torne, também, letra morta.
O Documento Final da Conferência Nacional de Educação (CONAE) (BRASIL,
2010c), apontou com clareza que
Para a valorização dos profissionais da educação, é fundamental implementar
políticas que reconheçam e reafirmem tanto a função docente como a dos demais
profissionais ligados ao processo educativo, valorizando sua contribuição na
transformação dos sistemas educacionais, considerando-os como sujeitos e formuladores de propostas e não meros executores.

Dessa forma, devemos caminhar para uma carreira dos profissionais da educação
que reconheça e respeite as especificidades de cada segmento e, ao mesmo tempo, valorize e ofereça perspectivas a todos aqueles que contribuem para a educação pública de
qualidade no nosso país.

Carreira, jornada, formação e condições de trabalho
Se hoje existe uma verdadeira unanimidade nacional em relação à percepção de os
profissionais da educação serem desvalorizados, não será possível reverter essa situação sem que seja equacionado o trinômio salário, carreira/jornada e formação inicial e
continuada, além da melhoria das condições de trabalho.
Como já referimos em outros textos, para compreender o que se passa em relação
aos professores, devemos recorrer a Miguel Arroyo (2000), quando nos explica que,
“quando pensamos na saúde de nossos filhos ou da infância, não pensamos no hospital, mas no médico. Saúde nos lembra os médicos. Educação nos lembra a escola, não seus
profissionais, os educadores.” (p. 10). Ou seja, quando se trata de educação, a referência
continua sendo a escola, como instituição, até mesmo para os próprios professores. Entretanto, alerta ele, “o magistério é anterior às instituições de ensino.” Por isso, o professor
também precisa ser valorizado em seu ofício de ensinar, não menos complexo que o do
médico ou o de outros profissionais, cujas funções são essenciais na nossa sociedade.
Portanto, a carreira do magistério tem que refletir e ser instrumento dessa valorização.
Para que possamos continuar avançando na direção de assegurar um padrão de
qualidade que se construa e perdure ao longo do tempo, algumas condições básicas são
fundamentais, entre elas parâmetros adequados para a composição das classes, jornada
de trabalho compatível com as necessidades de formação e atualização do professor e a
implementação do custo-aluno qualidade como medida para o suficiente investimento
de recursos na educação.
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É preciso reiterar que, para que possa ser alcançado o pleno acesso de todos à educação de qualidade, a Constituição brasileira impõe ao Poder Público o estabelecimento
de diretrizes legais uniformes em matéria educacional, com vistas a assegurar iguais
condições de formação e desenvolvimento para toda a população, independentemente
do estado ou município. Nesse sentido, a discussão que ocorre neste momento sobre
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é fundamental e não pode em nenhuma
hipótese ser interrompida ou desvirtuada.
Por mais críticas que se possa ter em relação a aspectos da proposta inicial posta
em debate pelo MEC – e ela já foi modificada, corrigindo alguns dos problemas inicialmente apontados –, o fato de haver esse debate, amplo e aberto a toda a população, e
o volume de sugestões e propostas que foram encaminhadas ao MEC por meio dos
canais que foram colocados à disposição de todos evidenciam a grande importância
dessa discussão e o desejo generalizado na sociedade de que seja assegurado em todo
o território nacional o mesmo padrão de qualidade, respeitadas as diversidades e especificidades regionais.
Educação pública de qualidade exige que, ao professor, sejam asseguradas todas
as condições necessárias para que ele possa participar plenamente do projeto político-pedagógico da escola, assumindo o papel que lhe cabe enquanto protagonista no
processo educacional.
Portanto, a Resolução CNE/CEB nº 5, de 2010 (BRASIL, 2010b), à qual já nos
referimos, define em seu artigo 4º a obrigatoriedade de que as esferas da administração
pública instituam planos de carreira para todos os seus profissionais do magistério da
educação básica, a partir de princípios básicos que possam assegurar as condições fundamentais ao exercício da atividade docente.

Ingresso exclusivo por concurso público
A citada resolução prevê a realização de concursos públicos de provas e títulos,
como forma exclusiva de ingresso na carreira docente (e também para os demais servidores da educação pública), observando-se o que estabelece a Lei nº 9.394, de 1996 (LDB):
Art. 85. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de docente de instituição
pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado, por
mais de seis anos, ressalvados os direitos assegurados pelos artigos 41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O concurso público para ingresso na carreira docente está consignado na Constituição Federal como forma mais justa e democrática de ingresso dos trabalhadores no
setor público. No caso específico do magistério, o concurso público de provas e títulos
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tem relação direta com a qualidade de ensino. Segundo dados do Censo Escolar 2013
(INEP, 2014), divulgados em março de 2014, 28,32% dos 1.787.644 contratos de trabalho
da função docente nas redes municipais e estaduais da educação básica brasileira eram
temporários. Isso significa que 527.781 contratos para atuação como professor eram realizados naquele ano sem vínculo empregatício com o serviço público. É pouco provável
que esse quadro tenha-se alterado substancialmente nos últimos dois anos.
Em estados como Acre, Ceará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por exemplo,
mais de 60% dos docentes da educação básica são temporários. No Espírito Santo, esse
percentual chega a 72,16% – o índice mais elevado do País. No estado de São Paulo, o
Apeoesp liderou uma greve de 22 dias em 2013, que culminou com o maior concurso
da história da rede estadual de ensino, com a aprovação de 113 mil candidatos para 59
mil vagas de Professor de Educação Básica II. Ainda assim, hoje, 48% dos professores
da rede estadual de ensino não são efetivos. Parte deles, 24%, são estáveis por força da
lei estadual que criou o sistema estadual de previdência (Spprev) e outra parte, 24,3%,
é contratada por tempo determinado.
Obviamente, compreendemos que os sistemas de ensino necessitam manter certo
contingente de professores temporários, para suprir as ausências em razão de doenças
ou aposentadorias que vão ocorrendo ao longo do ano, mas numa proporção que não
comprometa a qualidade do ensino e a valorização de seus profissionais.
Assim, é importante que haja uma limitação legal às contratações por tempo determinado, garantindo-se a realização de concurso público sempre que a vacância no quadro
permanente de profissionais do magistério na rede de ensino público alcance percentual
de 10% em cada grupo de cargos ou quando professores temporários estejam ocupando
esses cargos por dois anos consecutivos.

A carreira deve assegurar a evolução do professor em sala de aula
Por outro lado, é fundamental assegurar a vinculação do professor à escola. Uma
forma de fazê-lo, e o plano de carreira deve prever essa possibilidade, é oferecer-lhe a
opção pelo regime de dedicação exclusiva, com benefício incorporado ao salário, bem
como jornadas de trabalho específicas a serem cumpridas em uma única unidade escolar.
Este pode ser um instrumento importante para a qualificação e continuidade do projeto
político-pedagógico da escola.
A carreira pela qual lutamos deve assegurar aos professores condições para evoluir, de forma a alcançar os mais elevados níveis salariais, sem ter que deixar a sala
de aula para assumir outras funções – como diretor ou supervisor de ensino. Caso ele
venha a assumir tais funções, deve fazê-lo por aptidão e não movido por uma necessidade salarial.
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Os planos de carreira dos profissionais da educação básica pública também devem
assegurar a revisão anual dos salários, de modo a preservar o poder aquisitivo dos educadores, nos termos do inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal, bem como fixar
vencimento ou salário inicial para as carreiras dos profissionais da educação, de acordo
com a jornada de trabalho, devendo os valores nunca serem inferiores ao do PSPN, no
caso dos professores, diferenciados pelos níveis das habilitações a que se refere o artigo
62 da LDB.
Nesse sentido, o plano de carreira deve diferenciar os vencimentos ou salários iniciais da carreira dos profissionais da educação escolar básica por titulação, entre os
habilitados em nível médio e os habilitados em nível superior e pós-graduação lato
sensu, e percentual compatível entre estes últimos e os detentores de cursos de mestrado e doutorado.
No caso dos funcionários, é preciso, da mesma forma, valorizá-los em suas funções,
para que possam exercê-las em plenitude, sem que precisem almejar outras funções, a
não ser que tenham essa aptidão.

Jornada de trabalho e formação do professor
A formação continuada dos profissionais da educação é um aspecto estrutural
importante a ser garantido na carreira do magistério, visando ao desenvolvimento de
todas as suas potencialidades, que devem reverter sempre para o aprimoramento da
qualidade do ensino e dos serviços de apoio.
Na formação continuada dos professores – e também na sua formação inicial –, é
necessário adotar um currículo amplo, que privilegie conteúdos e metodologias para
assegurar, no processo educativo, a dimensão humana, que deve ser a essência da relação entre o professor e os estudantes.
Nessa perspectiva, ganha importância a efetiva aplicação em todas as redes e sistemas de ensino da composição da jornada de trabalho prevista na Lei nº 11.738, de 2008
(no mínimo 1/3 dessa jornada dedicado a atividades extraclasse), não apenas para permitir adequada preparação das atividades e maior acompanhamento da aprendizagem
dos estudantes por parte do professor, por meio da avaliação permanente, mas também porque ela possibilita a ampliação e o aperfeiçoamento da formação continuada
dos professores no próprio local de trabalho.
Aqui, devemos ressaltar que, para nós, a composição da jornada de trabalho prevista na Lei nº 11.738, de 2008 é transitória, na medida em que a luta é por uma jornada
de trabalho que contemple 50% em atividades com educandos e 50% para atividades
extraclasse.
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Ao mesmo tempo, é muito importante que os sistemas e redes de ensino trabalhem
no sentido de estabelecer convênios com as agências formadoras, que são as escolas
que oferecem cursos normais de nível médio e as instituições de ensino superior, de
forma a reduzir a distância hoje existente entre essas instituições e as escolas públicas.
Mediante tais convênios, poderiam ser utilizados os horários de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) como espaços de aperfeiçoamento de professores aptos a atuar na escola
pública, de modo a possibilitar que se possa avançar na indissociável relação entre teoria e prática pedagógica, hoje muito distanciada.
Para que possamos caminhar na direção de uma melhor formação dos professores e, consequentemente, da qualidade da educação, é necessário que os sistemas de
ensino assegurem aos profissionais da educação condições objetivas para que possam ter
acesso a programas permanentes e regulares de formação e aperfeiçoamento profissional, inclusive em nível de pós-graduação. Entre essas possibilidades, estão: licenciamento
remunerado; universalização das exigências mínimas de formação para o exercício da
profissão de todos os profissionais da educação básica; concessão de licenças para aperfeiçoamento e formação continuada; licenças sabáticas, adquiridas a cada período de
exercício na rede de ensino, com duração e regras de acesso estabelecidas nos planos
de carreira; e outras formas de incentivo e garantia de acesso à formação continuada e
aperfeiçoamento profissional.

A luta pela efetivação da meta 17 do PNE
Outro ponto importante que deve figurar nos planos de carreira do magistério e em
outras políticas das redes e sistemas de ensino é a sua integração às políticas estaduais e
nacionais de formação para os profissionais da educação, com o objetivo de melhorar a
sua qualificação e de suprir as carências de habilitação profissional na educação básica.
Qualquer debate sobre a formação de professores nos remete, hoje, à meta 17 do
PNE:
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.

Como se vê, a meta 17 estabelece um conceito de valorização profissional do magistério vinculado à sua formação, determinando a equiparação salarial com todos os demais
profissionais com formação equivalente.
Este, por sinal, foi o principal ponto da pauta de reivindicações que motivou a mais
longa greve do magistério no estado de São Paulo, que durou 92 dias e ocorreu de 13
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de março a 12 de junho de 2015. E continua sendo o eixo principal das mobilizações da
categoria, ao lado da implementação da “jornada do piso”.
Como já disse no início deste texto, vivemos um cenário no qual a própria existência do PSPN corre risco, mas não podemos recuar. Está em perspectiva e faz parte da
nossa luta a extensão do piso, ainda que seja necessário estudar valores adequados, para
todos os profissionais da educação básica pública.

Assegurar condições ao processo ensino-aprendizagem
Assim como não podemos dissociar a valorização dos professores de sua formação adequada, de uma remuneração condizente com essa formação (equiparando-a à
média dos demais profissionais com formação equivalente), de uma jornada de trabalho composta de forma a permitir que eles possam preparar adequadamente suas aulas
e manterem-se sempre atualizados, é preciso também assegurar as condições de trabalho necessárias para que possam cumprir de forma plena o papel que deles se espera.
Por isso, os planos de carreira, construídos na perspectiva da melhoria da qualidade
da educação e da valorização de seus profissionais, devem assegurar mecanismos para
que os professores e demais segmentos que compõem a comunidade escolar possam
de forma coletiva trabalhar pela melhoria das condições estruturais necessárias ao bom
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, e também para prevenir o adoecimento dos professores e dos funcionários, principal fator de afastamento de docentes
e demais profissionais nas redes públicas de ensino, gerando incalculáveis prejuízos
à aprendizagem dos estudantes, transtornos óbvios aos próprios profissionais e, não
menos importante, elevados ônus financeiros ao Estado.
Por isso, as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira aprovadas em 2009
pelo CNE devem manter comissão paritária, entre gestores e profissionais da educação
e demais setores da comunidade escolar, para estudar as condições de trabalho e prover
políticas públicas voltadas ao bom desempenho profissional e à qualidade dos serviços
educacionais prestados à comunidade.
Outra condição fundamental para a valorização dos professores e melhoria da qualidade de ensino – que, repito, são indissociáveis – é a questão do número de estudantes
por classe. Hoje, nos sistemas de ensino, os professores vivem o drama de lecionar em
classes superlotadas.
Alguns governantes e autoridades educacionais negam, para justificar seu pouco
empenho em realizar mais investimentos em educação. Uma análise de estudos internacionais realizada pela pesquisadora Cristine Pinto, da Escola de Economia da Fundação
Getulio Vargas, de São Paulo (TOLEDO; SALDAÑA; VIEIRA, 2015) demonstra que uma
redução média de 30% no tamanho da turma aumenta a proficiência do aluno em 44%.
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Esses estudos foram aplicados em escolas estrangeiras com até 30 alunos por classe no
ensino fundamental.
Ainda de acordo com Toledo, Saldaña e Vieira (2015), a análise dos dados do Índice
de Desenvolvimento Educacional do Estado de São Paulo (Idesp) indicou que a aprendizagem dos estudantes que frequentam salas superlotadas no ensino médio da rede estadual
de ensino é 22% menor que a média do estado, que já é baixa.
Quem exerce a profissão docente sabe da enorme dificuldade em ministrar aulas para
uma classe com excesso de alunos. Quem estuda em classe superlotada também sabe que
é muito difícil estudar nessas condições, sobretudo nas escolas públicas, a grande maioria
com projetos arquitetônicos ultrapassados, espaços exíguos, problemas de manutenção,
pouca luminosidade e ventilação e problemas acústicos, que fazem com que professores
e estudantes precisem se desdobrar para se fazerem entender.
Ora, a educação pressupõe uma relação entre professor e aluno. Como qualquer um
pode facilmente imaginar, quanto mais estudantes estiverem em uma mesma sala de aula,
mais difícil será para o professor estabelecer essa boa relação professor-aluno.
Para melhorar sua aprendizagem, o estudante requer atenção, acompanhamento e,
muitas vezes, auxílio individualizado dos professores. Classes com 40, 45 e até 50 alunos
ou mais, como vemos na rede estadual de ensino de São Paulo, inviabilizam completamente esse tipo de relação.
Não há na LDB um limite máximo para o número de estudantes por classe. Existe
atualmente em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 597, de 2007, que
prevê que o máximo de estudantes seja de 25 por professor, nas turmas das séries iniciais
do ensino fundamental, e de 35, em turmas das séries finais do ensino fundamental e
ensino médio. Sua aprovação seria um avanço, mas não consideramos, ainda, o limite
ideal. Em São Paulo, lutamos para que o número máximo de estudantes por classe seja
de 25 em todos os níveis e etapas da educação básica, exceto a educação infantil, que deve
possuir limites específicos.
Educação de qualidade não se faz com métodos gerenciais próprios de empresas privadas. Escolas formam pessoas, não produzem coisas. O estudante não é um elemento a
mais; ele é a própria razão de existência da escola.

Gestão democrática e avaliação
Para que os planos de carreira dos profissionais da educação contemplem as necessidades da profissão docente e dos demais profissionais, e que contribuam para que a
melhoria da educação possa efetivar-se concretamente nos sistemas de ensino e nas escolas, é preciso que se implemente a gestão democrática no sistema de rede de ensino e
das escolas, ampliando e fortalecendo os espaços de participação e deliberação coletivos
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(como os conselhos de escola) e fixando regras claras para a designação, nomeação e exoneração do diretor de escola entre os ocupantes de cargos efetivos da carreira docente,
preferencialmente com a participação da comunidade escolar no processo de escolha
do seu diretor.
A escola é, fundamentalmente, um espaço de formação da cidadania. Por isso, a
gestão escolar precisa estar assentada em princípios humanistas, que não se coadunam
com os frios mecanismos oriundos da administração empresarial, que não têm no ser
humano seu sujeito e objetivo central.
O papel social da escola, a natureza do trabalho que ali se desenvolve e sua significativa contribuição para o exercício da democracia fundamentam e exigem a gestão
democrática da escola, através da democratização da escolha dos dirigentes, implementação e livre funcionamento dos conselhos de escola e demais instâncias de participação
de toda a comunidade na concepção e implementação do projeto político-pedagógico
coletivamente construído.
A avaliação da qualidade da educação é um trabalho coletivo, que só pode ser realizado por um órgão colegiado, e deve considerar variáveis que vão além dos dados
quantitativos. Do contrário, gera-se autoritarismo e não autoridade. Assim, não posso
concordar com sistemas de avaliação do trabalho dos professores baseados num conceito
de “mérito”, que individualiza o trabalho pedagógico e estabelece entre os professores não a colaboração, a sintonia e o trabalho coletivo, mas o dissenso, a concorrência, a
fragmentação da equipe escolar e do processo educativo.
Na nossa concepção, é preciso reconhecer e valorizar, antes de tudo, a experiência
e o tempo de serviço. Por isso, defendo que o plano de carreira estabeleça mecanismos
de progressão que contemplem o tempo de serviço dos professores. Ao mesmo tempo,
considero importante que se estabeleçam formas de avaliação para o bom desempenho
profissional, ou seja, que essa avaliação reconheça a interdependência entre o trabalho
do profissional da educação e o funcionamento geral do sistema de ensino, e, portanto,
que seja compreendida como um processo global e permanente de análise de atividades, a fim de proporcionar ao profissional um momento de aprofundar a análise de sua
prática, percebendo seus pontos positivos e visualizando caminhos para a superação
de suas dificuldades, possibilitando, dessa forma, seu crescimento profissional e, ao sistema de ensino, indicadores que permitam o aprimoramento do processo educativo.
Estas são algumas das considerações que faço neste momento sobre o debate em
torno do plano de carreira.

Recebido em março de 2016 e aprovado em maio de 2016
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National career guidance and PSPN
New milestones for education professionals
ABSTRACT: National career guidance and the National Professional Salary Floor (PSPN) law are important milestones towards the appreciation of education professionals in building career plans that suit
their needs. At this time, they are at risk before the interim government, which is attacking the achievements of educators and society. We must defend them and move forward, and continue fighting for
inclusive, quality public education.
Keywords: National professional wage floor.Career plans. Education professionals.

Directives Nationales de carrière et PSPN
Nouveaux jalons pour les professionnels de l’éducation
RÉSUMÉ: Les directives nationales de carrière et la loi du Revenu Minimum Professionnel National (PSPN) sont des jalons importants pour la valorisation des professionnels de l’éducation et pour
la construction de plans de carrière qui répondent à leurs besoins. En ce moment, elles courrent des
risques face au gouvernement en interim qui attaque les acquis des éducateurs et de la société. Il faut les
défendre et aller de l’avant, par l’éducation publique, inclusive et de qualité pour laquelle nous luttons.
Mots-clés: Revenu Minimum Salarial National. Plans de carrière. Professionnels de l’éducation.

Directrices nacionales de carrera y PSPN
Nuevos marcos para los profesionales de la educación
RESUMEN: Las directrices nacionales de carrera y la ley del Mínimo Salarial Profesional Nacional son
marcos importantes para la valoración de los profesionales de la educación y para la construcción de
planes de carrera que contemplen sus necesidades. En estos momentos, ellos están en riesgo con el
gobierno interino, que ataca las conquistas de los educadores y de la sociedad. Debemos defender esas
conquistas y avanzar por la educación pública, inclusiva y de calidad por la que luchamos.
Palabras clave: Mínimo Salarial Profesional Nacional. Plan de carrera. Profesionales de la educación.
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La ley de financiamiento educativo
En la Argentina una lucha histórica
Sonia Alesso*

RESUMEN: El artículo presenta una serie de análisis enfocados en los alcances que tuvo de la ley vigente en estos
diez años; las características y planteos centrales del nuevo
proyecto; y los desafíos de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) en el
contexto de un proyecto de país gobernado bajo las directrices de la restauración conservadora.
Palabras clave: Ley de financiamiento educativo. Nuevo
proyecto educativo. La restauración conservadora en educación.

Presentación

P

oder incidir en la definición de políticas públicas que reivindiquen los derechos de los trabajadores y garanticen el derecho social a la educación ha sido,
sin sudas, uno de los principales objetivos históricos de la Confederación de
Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).
Hay hitos y hechos fundamentales en los últimos años que demuestran haber alcanzado dicho objetivo, que se ven plasmado en la aprobación de una Ley Nacional de
Financiamiento Educativo junto a la derogación de la Ley Federal y la creación de una
nueva Ley de Educación Nacional.
Estas leyes reflejan, en gran medida, la concreción de todo un proceso de lucha, de
resistencia y de proposición que emprendió Ctera, con total decisión, desde el histórico
ayuno de la Carpa Blanca, poniendo en debate público la necesidad perentoria de que
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el Estado Nacional volviera a responsabilizarse de la educación e invirtiera sustancialmente en todo el sistema, dejando de ser un mero administrador y gestor de programas
focalizados que se limitaba a gerenciar el financiamiento proveniente de los organismos
internacionales de crédito, que, a cambio, ponían las condiciones del ajuste, la flexibilización y la precarización laboral.
En los años de resistencia organizada frente a los embates de políticas neoliberales
comenzamos a forjar el camino que llevaba progresivamente al Estado Nacional a responsabilizarse en el financiamiento educativo aportando a las provincias a través del
Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
Desde aquel logro histórico, la Ctera no cesó de luchar y continuó en la consolidación de una correlación de fuerza que, paulatinamente, permitió seguir avanzando hasta
llegar, en el año 2005, a la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo nº 26.075, que
permitió alcanzar otro conjunto de propósitos ya más ambiciosos que los que podíamos
plantearnos en los años 90. Esta ley contribuyó sustancialmente a garantizar el derecho
social a la educación con políticas de inclusión y a mejorar las condiciones de enseñanza
y de aprendizaje especialmente para los sectores que habían quedado marginados del
sistema en tiempos del capitalismo salvaje.
Más allá de aquellos importantes avances, fundamentalmente del cumplimiento,
en el año 2010, de la meta global de llegar al 6% del PBI para la inversión educativa, hoy
se renuevan los desafíos y se amplían los horizontes para dar la batalla por el derecho
a la educación pública, popular y de calidad.
El hecho de haber logrado la sanción de una nueva Ley de Educación Nacional que
no sólo define a la Educación como un derecho, sino que además amplía la cantidad de
años de escolaridad obligatoria, generando más responsabilidad para el Estado, conmina a redefinir un nuevo presupuesto, más importante que el establecido hace diez
años, para que se puedan concretar los nuevos desafíos, como así también los puntos
que aún quedan pendientes y por cumplir en la Argentina.
A diez años de la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo nº 26.075, la Ctera
plantea la necesidad de una revisión y redefinición del tema para que la inversión esté
a la altura de los requerimientos, llevando la misma al 10% del PBI.
El desafío hoy se redobla, ya que nuestra batalla se despliega en un contexto en el
que las políticas neoliberales y neoconservadoras implementadas por el actual Gobierno
Nacional están llevando nuevamente a la Argentina al endeudamiento externo y al pago
de lo que, de manera inmoral, hoy nos exigen los llamados “fondos buitre”.
Desde Ctera estamos convencidos que este nuevo endeudamiento y los pagos de
capital y de intereses usurarios a los organismos internacionales de crédito condicionarán las posibilidades de atender a la necesidad de una mayor inversión educativa, la
defensa de los puestos de trabajo y de nuestra soberanía nacional.

76

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 75-84, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

La ley de financiamiento educativo: en la Argentina una lucha histórica

Desde este posicionamiento, la Ctera acompañó la propuesta de un proyecto de
Ley que fuera elaborado por la Diputa Nacional Adriana Puiggrós y que se presentara
en el Congreso Nacional en el mes de noviembre de 2015 para su tratamiento. Hoy nos
encontramos en plena campaña para que este proyecto sea Ley, a los efectos que se pueda
cumplir con lo que la educación pública, popular y democrática necesita en nuestro país.
En el presente artículo, vamos a presentar una serie de análisis enfocados en tres
puntos que nos parecen centrales: a) los alcances que tuvo de la ley vigente en estos diez
años; b) las características y planteos centrales del nuevo proyecto presentado y, por
último, c) los desafíos de nuestra organización en el contexto de un proyecto de país
gobernado bajo las directrices de la restauración conservadora.

Avances y asuntos pendientes de la Ley nº 26.075, de 2005
Para referirnos a los alcances vamos a considerar la relatividad de los mismos ya
que cualquier valoración que se haga va a resultar completa o incompleta de acuerdo a
los parámetros de análisis que se decidan considerar. Al respecto hay una verdad relativa, tanto en los números a tener en cuenta como en el impacto político-educativo que
cada sector le pueda asignar al alcance de esta ley.
De todos modos, la importancia de esta normativa está ya en el hecho de haber sido
sancionada como tal, porque si bien desde los orígenes de la legislación argentina se
estableció la obligatoriedad de la educación y, por lo tanto la responsabilidad del Estado
como garante de su financiamiento, fue recién en el año 2005, durante el gobierno de
Néstor Kirchner, que se pudo contar con un marco normativo que fijaba las metas, instrumentos y responsabilidades respectivas para garantizar el derecho social a la educación.
Es ese marco, desde Ctera siempre hemos considerado como una gran conquista el
hecho de, después de tantas luchas, haber logrado la sanción de una ley de este tipo en
la que se planteaba como meta llevar la inversión educativa al 6% del PBI. Y un triunfo
aún mayor, lograr que esa meta no quede sólo en el terreno del discurso sino que se
plasme en la realidad concreta consiguiendo que en el año 2010 se cumpla esa meta global llegando sobradamente a dicho porcentaje (6,47 %).
Un dato de la realidad que puede condicionar la veracidad de la afirmación del
“cumplimiento del 6%” es el hecho del cambio realizado en la fórmula para calcular el
PBI. Con ese nuevo cálculo, hoy se estima que la inversión en educación ha llegado al
5,3 % del PBI. De todos modos, lo que resulta indudable es el significativo crecimiento
del financiamiento educativo, aun punto tal, que en estos años se da “el mayor nivel de
inversión por alumno del que se tenga registro histórico”1.
Incluso, en términos comparativos a nivel mundial, la inversión fue tan importante que Argentina2 quedó como el séptimo país (entre los 108 países relevados por
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la UNESCO) que más avanzó en inversión educativa. Ocupando además, el segundo
lugar en América Latina, con un 64% de aumento en la inversión entre el 2004 y el 2011,
luego de Uruguay que registra un aumento del 80% en el mismo período; aunque ese
esfuerzo de Uruguay le permitió recién llegar al 4,5 % del PBI en 2011.
Este cumplimiento de la meta global del 6 % del PBI ha permitido avanzar con la
ampliación de la cobertura, especialmente en el nivel inicial y en la educación secundaria y en aquellas provincias que habían estado históricamente postergadas como las del
Noreste y del Noroeste argentino.
El otro punto importante del alcance de esta Ley puede observarse en el proceso
progresivo de recomposición salarial de los trabajadores de la educación de todo el país,
como así también en la ampliación de las plantas orgánicas funcionales de las escuelas
y en la creación de nuevos cargos y horas cátedra en los diversos niveles y modalidades de sistema educativo.
Esta ley, a través de su programa nacional de compensación salarial, también contribuyó con la igualación en un piso nacional de los salarios iniciales docentes en aquellas
provincias que permanecen bajo esa línea de la escala en los sueldos.
En todos estos años no sólo tuvo una evolución positiva la inversión del Estado
Nacional y Provincial en educación ciencia y tecnología, sino que ese aumento constante
también puede observarse, incluso con un mayor porcentaje, en el indicador “inversión
por alumno”. “Entre 2005 y 2012, la inversión por alumno del sector estatal aumentó
un 70% en términos reales y duplicó la que se mantenía a mediados de los noventa”.1
En los fundamentos del proyecto de ley, elaborado por la Dra. Adriana Puiggrós, se
expresa claramente que entre los logros de la Ley 26.075, “se cumplió con el propósito
de incluir al 100% de los niños/as de 5 años de edad y se superó el de escolarizar al 50%
de los niños de 3 y 4 años (en el año 2010 se alcanzó el 54 y el 81,5% respectivamente)”.
La legisladora también valora las “estrategias de asignación de recursos mediante programas universales (AUH, Progresar, Conectar igualdad, entre otros) y destinados al
compromiso de reducir el rezago educativo (Programa Fines y de capacitación laboral).
Se avanzó en el cumplimiento de la capacitación docente y la educación técnica recibió
la mayor inversión de la historia. También se crearon más de una decena de nuevas universidades nacionales, incorporando a miles de jóvenes a los estudios superiores, y se
fomentó el regreso al país de más de mil investigadores, para lo que también hubo que
invertir en infraestructura para el desarrollo de la ciencia y la tecnología”.
De todos modos, hay metas más puntuales que no se alcanzaron, o bien, se han
alcanzado parcialmente. Es el caso de la cantidad de escuelas con jornada escolar extendida o completa, como así también la cobertura real de la obligatoriedad en los niveles
inicial y secundario.
Parte del desfasaje entre el planteo teórico de las metas de la Ley de financiamiento
y su efectivo cumplimiento se debe a que dicha ley fue sancionada un año antes de la
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sanción de otra norma muy importante, como fue la Ley de Educación Nacional nº
26.206, en la que se siguieron desplegando y ampliando más derechos en el campo
social y educativo. Igualmente, en el proceso de aplicación de la norma se fueron corrigiendo de hecho las inversiones para cumplir, en las medidas de las posibilidades, con
los requerimientos legales vigentes.
El reconocimiento del relativo “incumplimiento”, más que una crítica, es un primer
paso para reabrir el debate hacia la construcción de un nuevo marco legal que regule en
financiamiento educativo, no solo para hacer lo que falta, sino para planificar de acuerdo
a los nuevos desafíos que se presentan.

Un nuevo Proyecto de Ley de Financiamiento Educativo
Tal como afirmamos en el punto anterior, hoy podemos ver que la definición de
aquel 6% del PBI fue muy significativa, sin embargo, a la luz de los avances en materia
de derechos sociales, y considerando tanto la expansión del sistema educativo como
la aspiración a la inclusión plena de la población en el mismo, ese número porcentual
necesita ser ampliado y redimensionado.
Es por ello que desde Ctera hemos acompañado la presentación de un proyecto
de Ley, que fuera elaborado por la Dra. Adriana Puiggrós luego de haber mantenido
sucesivas reuniones con dirigentes de nuestra organización, legisladores, especialistas
e investigadores sobre el tema, que analizaron las diversas situaciones, variables e indicadores que hoy necesitan ser tenidos en cuenta a los efectos de su replanteo.
Entre las cuestiones más importantes, este proyecto de ley propone un aumento
progresivo de la inversión en educación entre los años 2016 y 2021 hasta llegar al 10%
del PBI. Especificando que de ese total, un 8% vaya para la educación universal y obligatoria y un 2% para educación superior, ciencia y tecnología. Todo ello, “con el objetivo
de garantizar la igualdad de oportunidades, de acceso al aprendizaje y el conocimiento
y apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza, según lo establecido por
la Ley nº 26.206”.
Puntualmente, se propone garantizar la inclusión en el nivel inicial a la totalidad de
la población de 4 años de edad y asegurar la universalización del mismo para los niños y
niñas desde los 45 días a los 3 años de edad. Como así también garantizar un mínimo de
14 años de escolaridad obligatoria y un 30% de escuelas de educación básica que brinden
jornadas extendidas o completas, especialmente para los sectores sociales y las regiones
geográficas más desfavorecidas. Estos planteos de inclusión no solo prevén el acceso al
sistema, sino también las estrategias necesarias para sostener la asistencia, permanencia y egreso en los términos planificados por el sistema educativo nacional y provincial.
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La erradicación definitiva del analfabetismo en todos los grupos etarios, la incorporación de las nuevas tecnologías y la conectividad en todas las escuelas, la mejora de
las condiciones de enseñanza y de aprendizaje, la enseñanza de una segunda lengua, el
fortalecimiento de la escuela técnica y la formación profesional, la inversión en infraestructura y equipamiento, la organización escolar adecuada con máximo de 25 alumnos
por curso y la integración de los estudiantes con discapacidad, son algunas de las principales metas que se pretenden alcanzar con el financiamiento. Y uno de los principales
puntos que queremos resaltar desde nuestra organización es que el proyecto de ley también plantea: “Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de todos los
niveles del sistema educativo, la jerarquización de la carrera docentes y el mejoramiento
de la calidad en la formación docente”. A lo que se suma la consideración de crear los
cargos necesarios para cumplir con la cobertura, contemplando no solo el trabajo frente
a alumnos, sino también las actividades de índole institucional y otras acciones.
El otro punto importante que plantea este proyecto de ley es la definición de la participación del Gobierno Nacional con el 60% en el esfuerzo de inversión adicional para
el cumplimiento de la Meta de crecimiento anual. En la ley anterior este porcentaje era
del 40% quedando el 60% a cargo de las provincias lo que generaba mayores condiciones para ampliar las brechas y la desigualdad a nivel país. Con el nuevo proyecto, se
invierte la anterior proporción que fijaba 40 % para Nación y 60 % para las Provincias.
Este proyecto de ley también reconoce a las organizaciones gremiales, la posibilidad
de contar con la información para poder evaluar el funcionamiento del sistema tanto
en lo físico como en lo financiero y presupuestario, y verificar el estricto cumplimiento
de los compromisos asumidos por el Estado Nacional y provincial según corresponda
en cada caso.

Desafíos educativos bajo el gobierno conservador
Para nuestra organización sindical docente el principal desafío en todo este tiempo
sigue siendo lograr la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo que
permita alcanzar un conjunto de objetivos que estén definidos desde la perspectiva de
la inclusión socio-educativa plena y la constante ampliación del derecho a la educación
pública, popular y democrática.
A fines del año 2010, cuando se llegó a la meta global de un 6% del PBI para la inversión en educación, la Ctera definió la “campaña por una nueva ley de financiamiento”
como eje estratégico de la política sindical.
Desde entonces, batallamos por un marco normativo que resguarde lo ya alcanzado y que, a la vez, permita seguir profundizando aquellas políticas educativas que,
principalmente, garanticen:
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»» Cobertura plena con “educación pública” en aquellos niveles del sistema educativo en los que aún esta meta no se cumple como es el caso de la educación inicial
y secundaria, teniendo en cuenta no solo las condiciones de ingreso al sistema y
al nivel respectivo, sino también la permanencia y el egreso en las mejores condiciones de enseñanza y de aprendizaje que se pueda brindar, repetimos, con la
“educación pública”.
»» Creación de puestos de trabajo acordes a las necesidades de la extensión del sistema, contemplando una progresiva mutación de horas cátedras a cargos, que,
a su vez, incluya no solo el reconocimiento de las horas frente a alumnos, sino
también un tiempo suficiente para la formación permanente, la investigación educativa y demás acciones inherentes al trabajo docente.
»» Dignificación del salario docente, de las condiciones laborales y del ambiente de
trabajo, pugnando por terminar con las desigualdades existentes en las distintas regiones del país.
»» Definición de dispositivos pedagógicos democráticos que tiendan a una educación pública de calidad sin caer en los reduccionismos que plantean la “calidad
educativa” se alcanza con mecanismos de evaluación estandarizada, externa y
punitiva-correccional, enfocándose únicamente en el rendimiento de los alumnos y en el desempeño de los docentes, de manera individual.
»» Consolidación del Programa de Formación Permanente y en Ejercicio, poniendo
mayor énfasis en las instancias institucionales de formación colectiva, desmontando progresivamente los dispositivos meritocráticos que sólo focalizan al
individuo y fomentan la comercialización del conocimiento.
»» Continuidad del proceso de estabilidad para los trabajadores de la educación.
Generando las instancias concursales democráticas para seguir avanzando más
allá de las 370 mil titularizaciones docentes concretadas en todo el país durante
los último tres años. Como así también, regularizar la situación de los cargos que
se generan como consecuencia de la aplicación de programas nacionales y que
permanecen con contratos temporarios generando precarización. Tal es el caso
de los trabajadores del plan Fines, las orquestas juveniles, CAI, CAJ, y capacitadores del programa de formación docente permanente, entre otros.
Ahora bien, lo que cambió drásticamente desde la presentación del proyecto de ley
a la actualidad es el contexto político y social en el país; como consecuencia de ello, hoy
tenemos que la disputa por una nueva ley de financiamiento se da frente a un nuevo
Gobierno que clara y aceleradamente se encamina hacia una restauración conservadora. Esto se puede observar en las primeras medidas tomadas que han tendido limitar,
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restringir y ajustar todo lo que signifique condiciones de trabajo dignas y derechos conseguidos por los trabajadores en los últimos años.
Por esto, y hoy más que nunca, tienen vigencia las palabras de nuestra compañera
Stella Maldonado cuando afirmaba: “Este proyecto de ley es parte de un programa de
lucha”, y en el marco de ese plan de lucha, tenemos que estar alertas para redoblar los
esfuerzos porque la derecha entiende que la educación es un servicio diferenciado e
incluso un campo promisorio para el capital a la hora de hacer negocios.
Es preciso debatir fuertemente para poder profundizar el camino de las transformaciones tal como se venían dando y discutirle a la derecha no sólo los alcances de la
ley y el destino de los recursos del financiamiento, sino también y, fundamentalmente,
el contenido político y pedagógico de la misma.
Este también es el momento de cuestionar seriamente los sistemas de subsidios a la
educación privada que queda en manos de las empresas que operan en el campo educativo; empresas que no sólo buscan obtener ganancias sino que, de fondo, pretenden
ganar la batalla cultural que significaría, para ellos, el triunfo definitivo del modo de
vida capitalista, colonial y patriarcal.
Hugo Yasky planteaba que “la derecha, los sectores concentrados de poder, mienten con una profunda deshonestidad intelectual; dicen que la educación no mejoró en
estos doce años” y esa es la justificación última para dejar el sistema educativo en manos
de la iniciativa privada. La deslegitimación de todo lo estatal por lento, ineficiente, y la
reivindicación de todo lo que sea privado.
Nosotros nos oponemos a esto, y peleamos por una ley nacional que garantice el
Financiamiento del Estado para una educación pública de calidad, para una sociedad
justa, libre y soberana.

Recibido en abril de 2016 y aprobado en junio de 2016

Notas
1

Afirmación tomada del informe del Documento de Políticas Públicas, Análisis 135, elaborado por el CIPPEC, en junio de 2014, acerca del cumplimiento de la Ley de financiamiento Educativo.

2

Ibidem.
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The law on the funding of education
An historical struggle in Argentina
ABSTRACT: The article presents a series of analyses focused on the scope of the law that took effect ten
years ago; the characteristics and central plans of the new project; and the challenges for the Confederation of Education Workers of Argentina (CTERA) in the context of the country´s national project under
the guidelines of the conservative restoration.
Keywords: Education financing law. New educational project. The conservative restoration in education.

La loi de financement de l’éducation
Une lutte historique en Argentine
RÉSUMÉ: L’article présente une série d’analyses centrées sur la portée de la loi en vigueur depuis maintenant 10 ans; les carcactéristiques et les propositions du nouveau projet et les défis de la Confédération
des Travailleurs de l’Education de la République Argentine ( Ctera) dans le contexte d’un projet national
régi par les lignes directrives d’un retour du conservatisme.
Mots-clés: Loi de financement éducatif. Nouveau projet éducatif. Retour conservateur en éducation.

A lei de financiamento educacional
Na Argentina, uma luta histórica
RESUMO: O artigo apresenta uma série de análises com enfoque nas conquistas da lei vigente nos últimos dez anos, nas características e propostas centrais do novo projeto e nos desafios da Confederação
de Trabalhadores da Educação da República Argentina (CTERA) no contexto de um projeto de país
governado sob as diretrizes da restauração conservadora.
Palavras-chave: Lei de financiamento educacional. Novo projeto educacional. Restauração conservadora
na educação.
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Pagar bem os profissionais da EB
Construindo o sim e o como
João Antonio Cabral de Monlevade*

RESUMO: O artigo trata do piso salarial dos profissionais e
do mecanismo do “Custo-Aluno-Qualidade” (CAQ), ambos
presentes em nossas leis, especialmente no Plano Nacional
de Educação (PNE), a duras penas aprovados em 2014, e
fala sobre a capacidade de financiamento do ensino público
pelo Estado brasileiro.
Palavras-chave: Piso salarial profissional. Custo-Aluno-Qualidade. Financiamento do ensino.

A questão

M

uito imposto já foi pago, muita greve já foi feita, muita tinta já se derramou
sobre estes dois fatos persistentes no Brasil: professores são mal pagos e
educação não tem qualidade. Que dizer então dos funcionários das escolas, escravos até 1888 e ameaçados pela terceirização em 2016? Trabalhadores de terceira
categoria...
Ninguém provou que haja correlação perfeita entre baixo salário e baixa aprendizagem, mesmo porque educação, bem como ato de pai e mãe, é tão gratuita... E, como
fato social, é muito complexa. Manoel da Nóbrega e São José de Anchieta nem tinham
“honorários”, como os outros servidores de Tomé de Souza e de Mem de Sá. E ninguém
duvida da qualidade dos colégios jesuíticos. Mas os baixos salários, que levaram ao trabalho precário desde 1772 nas Aulas Régias e ao duplo emprego desde 1934, são fatos
que se instalaram nas escolas e corroeram a aprendizagem dos estudantes nos 250 anos
de assalariamento dos professores.

*
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da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) (1987/1991) e atualmente é consultor
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Se foi assim sempre – digamos, de 1772 para cá, de quando datam as primeiras
lamúrias –, não seria uma “sina” de nossa sociedade brasileira o remunerar mal seus
profissionais da educação básica? Pagar bem, principalmente agora, quando há crise de
caixa e a educação básica virou produto de consumo das massas, com valor aparentado
aos das farinhas e bananas, não seria missão impossível?
Ressalve-se uma “antiquestão”: os mestres das universidades federais e de algumas estaduais vivem em bairros de classe média, “quase alta”, por merecimento, mas,
reconheçamos, por obra e graça de salários de igual valor aos dos colegas canadenses e
suecos, desproporcionais às rendas per capita de seus países. O que lá é conquista histórica da maioria dos servidores públicos, aqui é seguramente privilégio.
Neste artigo, partindo das pegadas da história, vamos enfrentar a questão por meio
do exame de dois constructos recentes: o piso salarial dos profissionais e o mecanismo
do “Custo-Aluno-Qualidade” (CAQ), ambos presentes em nossas leis, especialmente
no Plano Nacional de Educação (PNE), que a duras penas aprovamos em 2014 e tentamos cumprir.

Dando um sentido à história do financiamento
Parto de um princípio que não é unanimidade: o de que a história não só propicia
lições, como também é campo de inserção e de compromisso em nossas ações pessoais
e sociais. Construímos a história e, para isso, devemos conhecer seus passos.
Por exemplo: a educação escolar, no Brasil, como fato social e político, seguiu as
seguintes fases: a da “não escola” (1500-1550); a da escola elitista, tanto a jesuítica quanto
a pombalina (1550-1827); a da escola seletiva (1827-1988); e a da escola democrática. Esta
é a lição. Lição que tento seguir, como professor e funcionário, na luta por construir a
democracia nas escolas públicas para a maioria do povo brasileiro.
Há mais lições na história da educação. O propalado “dualismo educacional” também evoluiu em três períodos recentes: de 1834 a 1910, entre os que eram matriculados e
os que estavam fora das escolas, fossem elas públicas ou privadas; de 1910 a 1961, entre
os que estavam em escolas com itinerário propedêutico, destinados a chegar ao ensino
superior, e os que se matriculavam em escolas profissionais, com terminalidade “antecipada” para garantir a subsistência no mercado de trabalho; de 1961 para cá, entre os
que, na educação básica, são matriculados em escolas privadas para garantir acesso
aos cursos superiores de alta concorrência (na maioria, públicos) e os que frequentam
escolas públicas de decrescente qualidade, na educação básica, transferindo-se depois
para cursos superiores em faculdades privadas.
Embora essas categorias da história da educação escolar se expliquem melhor por
análises de estrutura de classes e por variáveis de apropriação de renda pelas famílias
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brasileiras, uma visão da evolução do financiamento da educação escolar é muito didática para reconhecê-las; e, numa linha propositiva, para superá-las.
Aqui vão quatro exemplos, que extraio de minha tese de doutoramento na Unicamp: Valorização Salarial dos Professores da Educação Básica Pública.
A surpreendente qualidade das escolas jesuíticas foi possível não pela ínfima receita
da redízima a elas destinada pelos reis de Portugal. A abundância de insumos, que qualificaram seus 17 colégios e mais de 200 escolas de primeiras letras, adveio de oficinas e
fazendas, onde escravos e religiosos “coadjutores” labutavam na inserção de indígenas
catequizados na tecnologia europeia e na criação de milhares de cabeças de gado – o
“petróleo” da economia colonial. Para a educação escolar elitista não faltaram recursos
financeiros – ao contrário, sobraram, a ponto de propiciar sua própria ruina com o confisco ordenado pelo Marquês de Pombal em 1758.
O segundo exemplo se refere ao financiamento das Aulas Régias, criação “genial”
do mesmo Primeiro-Ministro português. A Coroa, pela nomeação dos mestres, exigia sua
fidelidade política e ideológica à Metrópole. Pela renda do tributo municipal chamado
“subsídio literário”, cobrado do abate dos bovinos nos açougues e da fabricação de
aguardente, vinho e vinagre, ficava livre de qualquer ônus financeiro, em especial da
folha de pagamentos. A pequena receita limitava ao mesmo tempo a expansão da oferta
de vagas e a valorização dos “honorários” dos educadores, obrigando-os a ter a docência como segundo emprego. Essa desvalorização, de tão extorsiva, ecoou nos debates
de nossa primeira Constituinte, de junho de 1822 até 1824.
O terceiro exemplo é o mais recente, que responde pela passagem do caráter limitado da oferta seletiva para a democrática. Desde 1834, pelo Ato Adicional à Constituição
do Império, as despesas com a educação escolar (concentradas sempre no pagamento
de pessoal) são oriundas dos impostos. Principalmente do tributo então criado sobre o
consumo e que deu origem ao ICM, hoje Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS). Ora, com a urbanização e o adensamento populacional, o ICM e outros
impostos, que durante 100 anos sustentaram a expansão das matrículas nos cursos primários e secundários, tornaram-se insuficientes e disputados por outras políticas públicas.
A solução foi instituir um percentual mínimo de sua receita vinculado à Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Público (MDE). Na Constituição de 1934, pelo art. 156, se
fixaram os três mínimos: 10% dos impostos federais e municipais e 20% dos estaduais.
De lá até 1988, com a última Constituição, por seu artigo 212, os mínimos evoluíram
para 18%, 25% e 25%, respectivamente. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), em seu artigo 69, não somente acresceu ao
preceito legal nacional que as constituições estaduais e as leis orgânicas municipais
poderiam aumentar esses mínimos vinculados à MDE, como também obrigou a que os
entes federados repassassem de dez em dez dias suas receitas de MDE “aos órgãos responsáveis pela educação”.

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 85-105, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

87

João Antonio Cabral de Monlevade

Em outras palavras: induziu para mais as receitas para a educação, do que resultou que dez estados e centenas de municípios ultrapassassem os 25%. Sem dúvida, a
evolução positiva do financiamento possibilitou a passagem da oferta seletiva para a
oferta democrática do ensino obrigatório, o qual, até 1967, correspondia aos quatro anos
do curso primário e que dali em diante foi fixado nos oito anos do 1º grau, implantado
realmente em 1972. Tais dispositivos institucionais, entretanto, longe de conciliar crescimento quantitativo de atendimento e qualidade do ensino, provocaram o deslocamento
do dualismo a que acima nos referimos: a massificação da oferta de ensino primário e
secundário das redes estaduais e municipais determinou a volta dos filhos das famílias
de classes médias para as escolas privadas. A fama da escola pública melhor foi substituída pelo critério mercantil: quanto mais alta a mensalidade, melhor a qualidade do
ensino e, graças a ela, maiores as chances de os alunos conquistarem vagas nos cursos
nobres da educação superior.
O quarto exemplo corresponde a um novo tempo do País, em que começa a diminuir a demanda de vagas na educação básica, em razão da redução drástica da natalidade
– o que possibilitou criativos arranjos de equidade entre as ofertas dos entes federados
e uma ousada expansão do ensino obrigatório, bem como das matrículas gratuitas na
educação superior. Data de 1997 a implantação do Fundef e de 2007 a do Fundeb: fundos de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e da educação básica,
respectivamente. De 2009, o ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos de idade.
O financiamento, teoricamente maior e mais equânime, possibilita a democratização da oferta, que ultrapassa a 50 milhões de matrículas nas três etapas da educação
básica pública, e a valorização maior e mais universal dos educadores. O Fundef possibilitou ganhos expressivos nos salários do “magistério”; e o Fundeb, reforçado pela
Lei do Piso Nacional do Magistério, de 2008, estende a valorização a todos os “profissionais da educação”. Os ganhos mais espetaculares se registram na educação superior.
De quatro milhões de matrículas em 2002 nos cursos de graduação, dos quais menos de
um milhão gratuito, se evolui para oito milhões de estudantes, dos quais dois milhões
em cursos públicos ou privados gratuitos e outros dois milhões em cursos com financiamento total ou parcial durante os estudos (FIES).
Essas conquistas se complementam por outras – das ditas “ações federais suplementares”: na educação básica, programas de transporte de estudantes, de alimentação
escolar, de material didático, de apoio à manutenção física das escolas e de formação
de trabalhadores da educação – possibilitados por tributos complementares, chamados
“contribuições sociais”, entre as quais, a do “Salário Educação” e a da Contribuição para
a Seguridade Social (Cofins) são as mais expressivas. Entretanto, esses mesmos avanços rumo à democratização e à qualidade estão eivados de contradições e limitações
– que, na educação básica, focada pelo presente artigo, se expressam pelo modelo de
financiamento, com duas políticas restritivas: uma que impede a real valorização dos
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profissionais da educação e outra que subordina estratégias de receita e investimento não
à desejada qualidade da educação pública para todos, mas aos interesses dos capitalistas.
Essas contradições e limitações tecem os fios da história. Repitamos: de uma história onde comparecemos não como expectadores, nem somente como críticos, mas como
sujeitos aptos a intervenções que aceleram seus rumos e transformam suas estruturas.
Nas seções seguintes vamos abordar dois campos de conflitos complexos. O primeiro de
pretensa unanimidade: a valorização dos educadores. O segundo da restrição de recursos financeiros, enfrentada pelo dispositivo do PNE que destina à educação recursos
públicos equivalentes a 10% do Produto Interno Bruto (PIB) – diante do que protestam
ou tergiversam empresários e rentistas.

Invertendo prioridades no pacto federativo
Comecemos esta seção com dois informes e uma reflexão.
A primeira informação é que a ideia do piso nacional de salário dos professores
nada tem de nova. Já constava da Lei Imperial de 1827, que “obrigava” as províncias a
pagarem salários entre 200 e 500 mil réis anuais a mestres e mestras do ensino primário. E mais: já no século XX, quando a ministra da educação Esther de Figueiredo Ferraz
tentou instituir um piso salarial para os professores de todo o Brasil (1982), com suplementação financeira federal para os da zona rural – que então constituíam cerca de 30%
do total de educadores.
A segunda informação, mais recente, é das manobras dos deputados do “centrão”
durante a Constituinte de 1987/1988. Aprovada a Carreira Nacional do Magistério na
Subcomissão de Educação, substituiu-se num primeiro momento a expressão por “piso
salarial nacional” e no texto final se escreveu “piso salarial profissional do magistério”
– dispositivo do art. 206 da Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988.
Isso impediu que, na LDB de 1996, se regulamentasse o piso salarial profissional nacional, reivindicado desde 1985 pela atual Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação (CNTE) – então no valor de três salários mínimos por 20 horas semanais de
trabalho. Mas em 2009, a Emenda Constitucional nº 59, fruto de mobilização da CNTE
e de atuação de parlamentares progressistas, restabeleceu a unicidade ou nacionalidade
do piso salarial profissional.
Nessas duas notícias se vê claramente as contradições dos discursos e das práticas,
bem como dos comandos das autoridades financeiras e dos partidos hegemônicos na
limitação dos gastos com salários dos professores da educação básica.
A reflexão que exponho a seguir é a contribuição mais radical deste texto para
o debate da valorização dos educadores e da política de piso nacional numa República Federativa. Quais são os educadores da educação básica que seriam beneficiados
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pelo piso? Desde 1550, nas nossas escolas, temos três categorias de trabalhadores: os
professores, os gestores e os funcionários, hoje conhecidos por “técnicos administrativos”. Entretanto, quando se falava em valorização, só os docentes eram lembrados. Por
várias razões, uma das quais era a da origem social dos não docentes – do estamento
escravizado que só superou sua condição legal em 1888. De lá até hoje, o número desses servidores só fez aumentar, dada a variedade de funções sociais que se agregaram
à tarefa que deu origem às escolas, à alfabetização e ao desenvolvimento do currículo
de ensino. Não somente cresceu seu número, estimado hoje em dois milhões, igual
ao dos professores, como aumentou sua escolaridade e consciência cidadã e sindical.
Pergunta-se: o dispositivo do art. 206 da Constituição inclui os funcionários diplomados
como técnicos em educação? Sem dúvida, pois o texto é claro: piso salarial nacional para
os “profissionais da educação”, não mais somente para o “magistério”. A CNTE reivindica para eles o mesmo valor do piso do magistério, no caso dos formados em nível
médio: R$ 2.650,00 por 40 horas semanais. Consequência óbvia: mais verbas públicas
para a educação básica pública.
Cabe agora voltar à crise salarial dos professores de um século atrás, que os levará
à conquista efetiva do piso salarial 90 anos depois.
A grita dos professores contra seus baixos salários foi uma constante desde 1822.
Mas as coisas se resolviam “naturalmente”. Durante 100 anos permaneceu pequena a
demanda por professores secundários, enquanto se feminizava o corpo docente nas
escolas primárias rurais e urbanas. Além disso, importa lembrar que as professoras provinham de famílias de extratos médios. Não dependiam do salário para a sobrevivência.
Da década de 1920 em diante, as coisas mudaram: explodiram as matrículas nas escolas primárias, multiplicaram-se as vagas de professoras primárias. As escolas normais
começaram a receber moças de famílias proletárias que passaram a ocupar os empregos
nos “grupos escolares” paulistas, mineiros, fluminenses e gaúchos – para citar os estados
mais urbanizados. Nas escolas rurais, arranjos conservadores prolongaram a vigência dos
baixos salários: as professoras eram na maioria filhas de fazendeiros ou comerciantes,
a que se juntavam docentes “leigas”, sem formação de magistério normal, que se contentavam com um pequeno salário que complementava outras fontes de sobrevivência.
Nas grandes e médias cidades, um expediente criativo dos gestores paulistas veio
para solucionar o problema mais agudo da falta de salas de aula e de professoras: a
duplicação de turnos para os alunos e de jornadas ou cargos para os mestres. Exemplificando. Uma professora trabalhava de seis a sete horas diárias, das 8h às 16h horas,
com intervalo para almoço, em uma turma de 30 alunos, fazendo jus a um salário. Premido pela demanda, o governo de São Paulo convidou essa professora a reger uma
turma de 30 alunos no turno matutino, das 7h às 11h, e outra no turno vespertino, das
13h às 17h. Não houve acréscimo de despesas de capital (prédio e equipamentos) e a
duplicação de salários favorecia “providencialmente” as novas professoras das classes
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populares. Mais contentes ainda ficaram as que continuaram a ganhar o mesmo salário
com metade de horas trabalhadas. Afastava-se, assim, o receio de os mestres se sindicalizarem, como aconteceu com os das escolas privadas, e de contestarem a situação com
greves que pipocavam nas outras categorias de trabalhadores. Os professores das escolas secundárias públicas ganhavam bons salários e, à medida que elas começaram a se
multiplicar, o sistema taylorista do currículo, com pagamento por horas/aula, permitiu
que aumentassem seus salários, acumulando trabalho em outras escolas públicas ou
privadas; ou, melhor ainda, em cursos superiores que proliferaram de 1930 em diante.
Assim, até os meados do século XX, o “mais trabalho”, em limites toleráveis, propiciou
a todos, inclusive ao Estado que financiava a educação, a solução pacífica do conflito,
embora com crescente prejuízo dos estudantes, como poderemos aprofundar na última
seção deste artigo, ao refletirmos sobre a qualidade da aprendizagem sob más condições de trabalho dos educadores.
Como se originou a ideia do piso salarial nacional, originalmente pensado para os
docentes?
Nos países unitários, sem a existência de entes federados autônomos, as carreiras
e salários dos servidores públicos são únicas, em razão da própria organização política
do Estado. Um professor no Uruguai ou na França tem o mesmo regime de trabalho e a
mesma remuneração: em Montevideo ou Rivera, em Paris ou Avignon. Numa República
Federativa como a do Brasil, principalmente quando os entes são autônomos, carreiras
e salários diferentes se multiplicam nos 26 estados e 5.570 municípios. Nem mesmo o
valor do salário mínimo foi respeitado, durante muitos anos. Mais complicado ainda:
embora os percentuais de impostos tenham um mínimo igual (25%), as receitas e as
demandas de matrículas, que regulam as despesas por aluno e os valores dos salários,
podem ser muito díspares entre si. O exemplo do rico município de Paulínia/SP, recordista de ICMS per capita no Brasil, remetia a condições de Primeiro Mundo. Em outro
extremo, municípios de economia primária tradicional exibiam disponibilidades de
recursos per capita até 30 vezes menores. Daí a necessidade de outro mecanismo de unificação, em nome da equidade.
O piso salarial já tinha sido aventado por cientistas da educação, como Anísio
Teixeira e Lourenço Filho, entre 1934 e 1950. Mas a diferenciação dos valores de arrecadação de impostos, tornada ainda mais complexa com a criação das transferências
constitucionais a partir de 1946 (Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios
no âmbito da União e Fundo de Distribuição do ICM no interior de cada estado) inibiu
a ideia de um Fundo Educacional Único e mais ainda de um piso salarial profissional
– este último também inviabilizado pela preponderância dos “leigos” na maioria dos
municípios menores. Em 1962, Anísio foi encarregado de elaborar um PNE, exigido pela
LDB de 1961 – Lei nº 4.024. Nele incluiu fundos equalizadores para o ensino primário,
secundário e superior, com preponderância de verbas federais, sem a ousadia de fazer
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circular entre os entes federados os frutos de suas respectivas arrecadações de impostos. Entretanto, o PNE de Anísio, mesmo que tímido, foi abortado pelo Golpe Militar
de 1964, que enquadrou a educação na subserviência dos projetos de desenvolvimento
da agricultura e da indústria.
A década de 1960 viu nascer a Confederação de Professores do Brasil (CPB), num
tempo de intensa efervescência política e de mobilizações trabalhistas. Os professores
ou já se tinham organizado em associações estaduais ou passaram a fazê-lo. Daí para
as greves foi um pulo rápido, mesmo na vigência do regime de exceção instaurado em
1964. A ideia do piso não tinha condições de vicejar, ainda mais que o mecanismo da
dupla jornada proliferou e se multiplicaram as oportunidades de ascensão interna em
carreiras estaduais de ensino de 1º e 2º graus, e de transmigração para novos postos de
trabalho em milhares de vagas das faculdades públicas e privadas criadas de 1970 em
diante. Em novo front de mobilização, as associações pressionaram o governo federal a
criar a “aposentadoria especial” dos professores, com menos cinco anos de serviço que
os outros trabalhadores, e os governos estaduais e municipais a instituírem gratificações
nos seus planos de carreira, de todos os tipos: trabalho em locais de difícil acesso, em
classes de deficientes, em turmas de alfabetização, em funções de coordenação e gestão,
e até mesmo o “adicional de pó de giz”, que se aplicava aos que não se enquadravam
nas situações anteriores.
Talvez a variável mais significativa que freou a reivindicação do piso foi os ganhos com progressão vertical nas carreiras, tornadas obrigatórias com a Lei nº 5.692, de
11 de agosto de 1971, que instituiu a Reforma de Ensino do 1º e 2º Graus. Aproveitando
da fragmentação do processo formativo, inúmeras carreiras estaduais e de municípios
maiores instituíram progressões “verticais”, do vencimento básico correspondente ao
diploma de magistério de 2º grau, até títulos de pós-graduação que, somadas a progressões “horizontais” por tempo de serviço e outros critérios, resultavam em salários-teto
até 500% maiores! Essas diferenças eram “palatáveis” aos governos que as concediam
em razão de somente uma minoria possuir os títulos maiores e maior tempo de serviço.
Mas os “crescimentos vegetativos” das folhas de pagamento, principalmente das redes
estaduais, impulsionaram dois movimentos: o de municipalização da educação infantil
e do ensino fundamental estaduais e o de arrocho do valor do vencimento-base, mesmo
corroído pela inflação. Nesse cenário, implantar piso nacional, como instrumento de
valorização dos educadores, era suicídio para os gestores e ameaça à necessidade premente de expansão das matrículas.
As associações e a CPB, em seus congressos, durante a Ditadura Militar, usavam a
diferenciação de tabelas salariais entre estados mais ricos e mais pobres para animar a
categoria a reivindicar maiores remunerações e “penduricalhos”, mas não se atreviam
a colocar em seu plano de lutas o piso salarial nacional unificado.
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O primeiro congresso da CPB que aprovou a reivindicação do piso nacional – três
salários mínimos para os professores com nível médio em regime de 20 horas semanais – foi o de Fortaleza, em 1985, sob a presidência do prof. Hermes Zanetti, que tinha
o mesmo cargo no CPERS, uma das mais ativas associações de professores do país. A
resposta do poder veio a galope: a Constituição de 1988 proibiu que houvesse qualquer
vinculação institucional, inclusive de remunerações de servidores públicos, com o valor
do salário mínimo, e retirou o caráter nacional do piso profissional do magistério, que
a CPB tinha alcançado na Constituinte, com o deputado Zanetti na presidência da Subcomissão de Educação e João Calmon como seu relator.
O mais duro golpe contra o piso, entretanto, ocorreu anos depois, em 1996, quando
o acúmulo das mobilizações sindicais dos trabalhadores da educação havia chegado ao
auge e se ultimava a aprovação da LDB e do esquema de “valorização do magistério”,
viabilizados pela maioria política conquistada pelo governo de Fernando H. Cardoso.
Dediquemos um parágrafo para o Acordo Nacional (1994) e outro para a Emenda
Constitucional nº 14.
Depois da unificação sindical dos educadores das redes públicas em congresso da
Confederação dos Professores do Brasil em Aracaju, em 1990, que deu origem à CNTE,
deu-se uma escalada sem precedentes na filiação de professores, especialistas e funcionários aos sindicatos no Distrito Federal e em todos os estados, o que alimentou
mobilizações e greves cada vez mais apoiadas pela população. A reivindicação pelo
piso nacional, que ficara a meio caminho no texto da Constituição de 1988, alimentava
os debates não somente nos congressos anuais da CNTE, como também na academia e
nas mobilizações cada vez mais frequentes, em protesto à falta de política de valorização do Governo Federal nos três anos de Collor. Na gestão de Itamar Franco, o ministro
da Educação, Murílio Hingel, abriu espaço para participação social na construção do
Plano Decenal de Educação. Nessa discussão, ficou claríssimo que a qualidade da educação básica pública dependia essencialmente da valorização salarial do magistério e
esta última só viria com uma política e com recursos federais. O argumento visível a
todos era a diferença entre salários de professores e desempenho dos estudantes nas
escolas federais e nas então chamadas “subnacionais” (estaduais e municipais). Daí para
um Acordo Nacional para implantação do piso nacional de R$ 300,00 para o professor com normal médio por 40 horas semanais, foi somente uma questão de discussão e
forte articulação entre MEC, Consed, Undime e CNTE: no dia 19 de outubro de 1994, o
Presidente Itamar assinou o termo do Acordo para vigência a partir de janeiro de 1995,
comprometendo 9% da receita dos impostos federais para sua viabilização – metade
dos 18% destinados à MDE pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Tudo combinado?
Na realidade, faltava o principal ator que tomaria posse em 1º de janeiro de 1995
como presidente, FHC. Seu ministro da Educação, Paulo Renato Sousa, economista e
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ex-secretário da maior rede estadual de educação básica da América Latina, então com
cinco milhões de estudantes e mais de 300 mil servidores da educação, tinha outra
ideia para valorizar a educação. Admitia, sim, uma leve complementação do MEC para
pagamento de salários de educadores estaduais e municipais, mas nada de soluções “sistêmicas”: o foco seria somente o ensino fundamental obrigatório de oito anos; e, para
conseguir elevar os salários, um arranjo simples, já estudado por seus auxiliares Barjas
Negri e Eunice Durham, que misturava 15% das receitas estaduais e municipais de MDE
(60% do total dos 25% vinculados constitucionalmente pelo art. 212) no âmbito de cada
estado e os redistribuía pelas respectivas redes de acordo com o número de matrículas
de cada uma. Não precisaria haver um piso nacional, porque eram instituídos fundos
estaduais amarrados por normas nacionais. Em cada estado se construiria uma “remuneração média potencial”, com valor mínimo garantido pela União. Era o Fundef. E os
funcionários da educação, para os quais a CNTE também reivindicava o piso? Nos corredores do MEC e nas reuniões do Conselho Nacional de Educação, se comentava: “Piso
nacional para todos os trabalhadores da educação, isso é coisa do PT, deixa para quando
o Lula ganhar a eleição... E os professores do ensino médio e da educação infantil, que
ficaram fora do Fundef, não serão ‘valorizados’ ”? O PSDB, hegemônico e respaldado
pelo PFL, respondia: “sobram 40% dos impostos vinculados e ainda mais a receita do
IPTU, ISS e ITBI municipais, que não entram na cesta do Fundef”.
Em 1998, depois de muitos arranjos e negociações (inclusive a de destinar 60%, no
mínimo, das receitas dos fundos para o pagamento dos professores em exercício em cada
rede pública de ensino fundamental), o Fundef foi plenamente implantado. Nove estados – o Pará e oito do Nordeste – foram aquinhoados com complementação da União,
que possibilitou ganhos reais significativos para os professores onde os salários eram
miseráveis, abaixo do salário mínimo nacional. Talvez essa fosse uma das razões pelas
quais FHC se reelegeu em outubro, não tanto com os votos dos professores, mas com a
influência dos prefeitos beneficiados. Em 1997, já na vigência da Emenda Constitucional nº 14, que, entre outras mudanças, criou o Fundef pela nova redação do art. 60 do
ADCT, somente o Pará se beneficiou, e muito, com o Fundef: ao final do ano publiquei
um estudo de suas consequências na capital, Belém, em Bragança e em Bonito. O título
é sintomático: O Fundef e seus Pecados Capitais.
Em 1999, deputados do PT protocolaram a Proposta de Emenda à Constituição nº
103, sugerindo a implantação do Fundeb, estendendo a política de fundos a toda a educação básica e a valorização dos profissionais da educação, que incluiria os funcionários
profissionalizados e o mecanismo do piso salarial nacional. Nem Comissão foi instaurada
para sua tramitação, enquanto a aliança PSDB-PFL governava o Brasil e a direita neoliberal era hegemônica no Congresso Nacional. Entretanto, nas ruas, foi se acumulando
uma tendência de mudança, de políticas alternativas às ideias neoliberais adotadas nos
oito anos de FHC. Em 2002, em ampla coligação, Lula foi eleito presidente. O MEC, em
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três anos, passou por três titulares: Cristovam Buarque, Tarso Genro e Fernando Haddad.
Em 2005, o presidente encaminhou ao Congresso a PEC que criava o Fundeb. Era outra
a correlação de forças partidárias. Num primeiro momento, não se incluía o mecanismo
do piso salarial no texto do art. 60 do ADCT emendado. Mas, como indica Juçara Vieira
em sua tese de doutorado, não havia como “não tomar partido” na questão do piso. Em
1996, o PSDB o vetou. Agora, o PT o adotou e falta ainda um estudo mais aprofundado
ou um tempo de contradições para explicar sua aprovação por unanimidade partidária.

Partindo de direitos e capacidades, não de privilégios e limitações
Esperamos que, pelas reflexões de caráter conceitual e histórico da seção anterior,
tenhamos lançado as bases para concluir que:
a. Numa educação escolar democrática não se pode priorizar um nível ou uma etapa
em detrimento de outro (a).
b. Num processo democrático de valorização de educadores, não se pode priorizar
profissionais do magistério às custas da exploração das outras categorias, que aqui
reunimos sob o nome de “funcionários da educação”.
c. Num processo de financiamento de educação, principalmente quando se pensa na
sua relação com a qualidade da educação pública socialmente referenciada, não
cabe alargar as desigualdades entre custos por aluno de um nível ou etapa em relação a outro.
d. Numa República Federativa, com autonomia dos entes em fixar orçamentos de receitas e despesas, se é impossível fechar questão sobre carreiras unificadas dos servidores da União, dos estados e dos municípios, é fundamental possuir leis e normas que minimizem as desigualdades salariais – o que justifica a criação de fundos
articulados e de mecanismos de garantia da equidade nas remunerações, como a
do piso salarial nacional.

Para dar prosseguimento e unidade aos argumentos, concluímos nesta seção a descrição dos fundos, pela criação e implementação do Fundeb, e a reflexão sobre o CAQ,
no prolongamento do piso salarial.
À emergência da PEC nº 103, em 1999, o Governo FHC deu uma resposta rápida.
O Fundef resolvia em grande parte as questões mais urgentes de financiamento do
ensino fundamental. Mas, desde 1998, ele havia criado um “reboliço geral”: a disputa
por matrículas, que passaram a ser o mecanismo de atração dos recursos de cada fundo
estadual e, mais ainda, das possíveis verbas de complementação federal. Nesse ajuste
de contas e de encargos, as finanças estaduais foram, em geral, drenadas para os cofres
dos municípios, onde era maior o número de matrículas e menor a receita de ICMS e
FPM/FPE. Assim nasceu o Fundebinho, socorro voluntário do MEC para financiar o
ensino médio dos estados que provavam insuficiência de seus recursos para a MDE.
Ajuda emergencial já havia ocorrido no Rio de Janeiro, onde metade do ICMS estadual
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em 1988 passava automaticamente para as redes municipais, com mais matrículas. Mais
do que “pecados”, o Fundef tinha limitações práticas insuperáveis, por seu caráter focal
que desconsiderava as desigualdades de arrecadação e de distribuição de matrículas
em cada estado. Foi Lula ganhar em 2002 e se começou a construir o Fundeb, dentro do
governo e do movimento sindical, mesmo porque o Fundef tinha esgotado suas virtudes e a União se limitava a complementações residuais, para três estados: Pará, Bahia e
Maranhão. Diga-se de passagem, com suspeitas de que por lá se inflava o número de
matrículas com alunos fantasmas ou “transferidos” da Educação de Jovens e Adultos
(EJA) para as turmas regulares diurnas.
O Fundeb foi fruto de uma PEC de iniciativa do Lula em 2005. Pontos positivos: a
abrangência passava do ensino fundamental “regular” para todas as etapas e modalidades da educação básica (com exceção dos cursos estritamente profissionais); a cesta de
impostos do fundo se ampliava para o ITR e o ITCD (imposto estadual sobre heranças);
a complementação da União se fixava em “no mínimo” 10% da receita total do fundo
(depois de três anos de gradualidade a partir de 2007 com R$ 2 bilhões); e as matrículas passaram a ter valores mais próximos dos custos reais, incluindo diferenças entre
tempo parcial e tempo integral, da creche ao ensino médio. O que aqui mais nos interessa: para a valorização, não mais do magistério, mas dos profissionais da educação, do
constructo do “salário médio potencial”, passou-se ao piso salarial nacional. Mas, atenção! Dos “profissionais do magistério”, não dos profissionais da educação.
Estas e outras questões agitaram entidades e parlamentares em memoráveis sessões
na tramitação da PEC, que se transformou na Emenda nº 53, de 2006, da Lei nº 11.494,
de 2007, que regularizou o novo fundo e da Lei do Piso, de nº 11.768, de 2008. Hoje, em
2016, podemos celebrar os avanços inegáveis, como a inclusão das creches públicas, a
destinação de até 15% da receita do fundo para a EJA e a democratização dos conselhos estaduais e municipais de controle, mas temos que ressaltar seus custos: inclusão
das creches e pré-escolas comunitárias gratuitas, a derrota da proposta da CNTE de
destinação de 80% da receita do fundo para pagamento dos profissionais da educação
e, principalmente, a manutenção de um critério de fixação de valor mínimo por aluno
pela União sem a prevalência do CAQ, conceito nascido na CNTE na década de 1990 e
que se difundiu em razão de esforços da Campanha Nacional pelos Direitos à Educação.
É sobre o CAQ que dedicaremos as próximas páginas deste artigo: só a implantação dele como critério de financiamento e de distribuição de recursos garantirá a
verdadeira qualidade da educação pública no Brasil, até hoje dependente das “limitações do Tesouro Nacional”.
Para fundamentar a compreensão orgânica e operacional do CAQ, comecemos por
algumas definições.
Capacidade contributiva – na Constituição Imperial, publicada em 25 de março
de 1824, escreveram-se estes dois incisos no art. 159: “XV – Ninguém será isento de
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contribuir para as despesas do Estado em proporção de seus haveres. [...] XXXII – A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos.”
Assim, fica claro: para fazer face às despesas do Estado, que, no âmbito da educação
evoluíram da “instrução primária” para todos os níveis (art. 205 da atual CF), as pessoas
físicas e jurídicas são obrigadas a contribuir com o pagamento de tributos, proporcionais às suas posses (impostos patrimoniais), às suas rendas e salários (IR) e ao volume
de seu consumo de bens e serviços (ICMS, IPI, ITBI e ISS). É óbvio que a expansão dos
investimentos e gastos do Estado deve ser feita com ampliação da receita dos tributos,
arrecadados proporcionalmente à capacidade contributiva dos cidadãos e empresas.
Não é isso que ocorre: em relação a suas posses, rendas e salários, os pobres pagam
muito mais tributos do que os ricos. Por isso, a reivindicação histórica da CNTE de uma
Reforma Tributária, que passa por redução de impostos sobre consumo e elevação das
alíquotas do Imposto sobre a Renda e/ou a implantação do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), já constante da atual Constituição.
Capacidade de arrecadação – os tributos se classificam em impostos, taxas e contribuições sociais. No caso do financiamento da educação, a legislação prevê receitas de
impostos federais, estaduais e municipais para a MDE (no mínimo 18% da União e 25%
dos estados, municípios e Distrito Federal); de contribuições sociais (100% do Salário
Educação) e percentuais voluntários de outras contribuições (por exemplo, da Cofins)
derivam as despesas da União com o Programa Nacional de Alimentação Escolar; e
de taxas, desde que não firam o princípio da gratuidade do ensino em estabelecimentos públicos (art. 208 da CF) – taxas de vestibulares e concursos, por exemplo. Assim,
cabe à União, ao Distrito Federal, aos 26 estados e 5.570 municípios arrecadar os tributos para a educação. Desde o “subsídio literário” das Aulas Régias, regulamentado em
1772, há uma visível subarrecadação dos tributos que se destinam orçamentariamente
à educação, em todas as esferas administrativas. Um exemplo patético atual é a receita
de Imposto Territorial Rural que foi de cerca de R$ 1 bilhão em 2015 e corresponde a 600
milhões de hectares tributáveis: ou seja, menos de R$ 2,00 por hectare/ano. No financiamento, o grande avanço se deu a partir de 1934, quando se criou a vinculação obrigatória
de percentuais de impostos federais, estaduais e municipais à MDE até se chegar, em
1988, aos mínimos acima registrados. Registre-se que na Ditadura Vargas e na Militar
o percentual da União foi temporariamente abolido pelas Emendas Constitucionais de
1937 e de 1967. Atente-se, portanto, que há uma relação direta entre democracia e vinculação de impostos à MDE.
Direito à educação escolar – também é óbvio que a expansão de gastos e investimentos em educação se relaciona à ampliação dos direitos aos cidadãos: para se prover
ensino obrigatório gratuito de quatro anos, que vigorou de 1824 até 1967, requereu-se
muito menos recursos financeiros do que atualmente, quando a gratuidade é garantida
pelo ensino obrigatório de 4 a 17 anos, além do opcional nas creches (0 a 3), na EJA e
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nas universidades públicas. Ora, quanto maiores forem os direitos à educação escolar,
maior deve ser a arrecadação de tributos e o percentual do PIB aplicado à educação.
Na prática, estamos longe de resolver essa equação: além de a arrecadação ser
insuficiente, os beneficiários das verbas da educação, especialmente nas universidades
federais, são os integrantes das famílias de melhor condição financeira. Daí a importância
da política de equidade da Lei de Cotas para ingresso na graduação e pós-graduação. E
da oferta urgente de cursos de EJA na modalidade profissional: basta lembrar que são
mais de 70 milhões os jovens, adultos e idosos sem a educação básica concluída. Assim,
atingir os 10% do PIB em educação a curto prazo é urgência constitucional para pagarmos uma imensa dívida histórica com os menos instruídos dos brasileiros. Isso supõe
luta sem trégua à imunidade, sonegação e isenções fiscais. Imunidade no caso da não
cobrança do ICMS dos produtos exportados (art. 155 da CF); sonegação em especial do
IR e outros tributos onde se difundiu essa cultura anticívica; e isenções, que podem ser
por renúncia legal com o argumento de incentivos a empresários ou por subarrecadação, que ocorre com o ITR, IPI, IR, IPTU, ITCD e ITBI – estas últimas de responsabilidade
dos próprios governos, muitas vezes como atitudes clientelistas que configuram comércio de votos.
Qualidade do investimento – tem-se argumentado muito atualmente que as receitas de tributos para a educação são suficientes e que os problemas são de má gestão
ou mesmo de corrupção no uso das verbas públicas. Não se pode “tapar o sol com a
peneira” quando escutamos na mídia casos de desvios de verbas da merenda e até do
Fundeb, destinado na maior parte (ou na totalidade, em muitos municípios) ao pagamento de trabalhadores da educação básica. Mas, além de se afirmar que os recursos
financeiros são insuficientes quantitativa e qualitativamente para efetivar os direitos
de mais de 100 milhões de brasileiros à educação básica, há que se fazer uma distinção conceitual na questão das despesas. Primeiro, refutar a tese difundida por muitos
de que quaisquer gastos em educação são investimentos. Não é verdade: além dos desvios de finalidade, que desobedecem, por exemplo, ao disposto nos arts. 70 e 71 da
LDB que definem o que se pode considerar ou não como MDE, temos que ter presente
que “investimento” tem a ver essencialmente com despesas que assegurem o alcance
do objetivo, ou seja, que se fazem em vista de um bem futuro inscrito como finalidade
legal da educação ou dos projetos político-pedagógicos das escolas. Damos dois exemplos de gastos que não são investimentos e poderiam até ser considerados desperdícios
ou mesmo crimes: primeiro os R$ 3 bilhões anuais que estados e municípios usam para
pagamento de professores de inglês durante quatro anos do ensino fundamental e três
do médio, que resultam em quase nenhuma aprendizagem dos estudantes (o que, por
sua vez, alimenta a indústria dos cursos de idioma, que faturam mais de R$ 7 bilhões
anuais); segundo, os gastos com concursos públicos para professores alfabetizadores e
muito mais com os pagamentos dos aprovados (por não se sabe quantos anos...) que não
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tiveram suas competências devidamente apuradas nas provas de ingresso nas respectivas carreiras. Aqui vale duas reflexões: é plausível admitir a um concurso para anos
iniciais do ensino fundamental alguém com o “título” de pedagogia, que nunca alfabetizou uma criança ou adulto e não cumpriu em seu curso as 300 horas obrigatórias de
prática de ensino? A quem interessou a privatização da formação das professoras em
nível superior que antes era feita nos cursos normais, na maioria das redes estaduais e
até municipais? Raciocinando agora em sentido inverso: todos os recursos despendidos
na formação pública de qualidade dos professores (que se dá inicialmente nos cursos
normais) e dos funcionários da educação (nos institutos federais de Educação, Ciência
e Tecnologia e em escolas de ensino médio estaduais) – estes sim são investimentos no
futuro da qualidade de todas as etapas da educação básica.
Custo-aluno-qualidade (CAQ) – definição legal da LDB, art. 3º, IX: a qualidade é
a soma de insumos que concorrem com a aprendizagem dos estudantes. Prédios bem
construídos em espaços amplos e ecologicamente ocupados, salas arejadas e com temperatura adequada, biblioteca e videotecas articuladas com os currículos, alimentação
saudável, jornada de pelo menos sete horas, turmas com número de estudantes pedagogicamente coerentes com o processo de ensino-aprendizagem, conteúdos curriculares
compatíveis com a cultura dos estudantes e objetivos dos cursos e, principalmente, profissionais da educação (gestores, professores e funcionários) bem formados e bem pagos.
Ora, esses insumos se traduzem em custos para quem “mantém” a escola. Aqui é
útil continuar a reflexão comparando custos, presentes na educação pública e na privada,
com preços, que funcionam somente nas escolas particulares, sob forma de “mensalidades” ou “anuidades”. Na escola privada, de certa forma, os custos dos insumos
podem aumentar com total elasticidade: os preços das mensalidades não têm limites, a
não ser os do mercado, que refletem o poder de compra das famílias e o valor que setores delas dão ao produto “educação”. Já nas escolas públicas os recursos do Estado são
orçamentariamente finitos e disputados por várias políticas públicas. Daí a importância
da capacidade de arrecadação e da vinculação dos impostos à MDE, como garantia de
orçamentos mínimos para a educação e de “valores-mínimos-por-aluno”. Daí ainda a
opção fundamental de uma sociedade democrática em combinar a universalização do
atendimento educacional a todos os que a ele têm direito numa média de “gasto-por-aluno” que leve ao aprendizado e à sua qualidade.
Pode-se perfeitamente analisar a evolução das matrículas combinada com a evolução do “gasto-real-por-aluno” e do salário médio dos professores e dos funcionários.
Na perspectiva de uma educação pública de qualidade, o CAQ é o elemento de tensão
entre a demanda de direitos por educação escolar, a capacidade de poupança pública e
investimento das receitas em educação pública e as opções políticas que levam a maior
ou menor qualidade, reflexo da correlação de forças numa sociedade de classes que se
acostumou a ter o duplo privilégio de pagar menos tributos (atente-se à redução das
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alíquotas de IR de 45% na Ditadura Militar para 25% na CF de 1988) e a gozar da universidade estadual e federal gratuita onde os custos-reais-por-aluno costumam ser de
cinco a dez vezes maiores que na educação básica pública.
O que aconteceu na LDB, no Fundef e no Fundeb em relação ao CAQ?
Na LDB, o art. 75 previa uma distribuição de recursos entre as três esferas segundo
uma suposta “capacidade de atendimento” de cada rede estadual ou municipal: que
deveria ser a divisão entre os recursos arrecadados de impostos vinculados à MDE por
um valor-mínimo-qualidade, que nunca chegou a existir. Por quê? Em 1997, 12 dias
depois da sanção da Lei nº 9.394 (LDB, de 20 de dezembro de 1996), o Governo FHC
lançou o “experimento” do Fundef do Pará, arbitrando um suposto valor-mínimo-nacional-anual de R$ 300,00 que definiu a complementação federal para aquele único estado
(coincidentemente do PSDB). Estes R$ 300,00 por aluno não representavam um valor de
soma de insumos que garantissem qualidade (MONLEVADE, 1997), muito menos refletiam uma comparação honesta com a média das anuidades de mercado praticadas nas
escolas privadas naquele ano (estimadas em R$ 600,00), mas tão somente uma decisão
política do ministro Malan, da Fazenda, que pudesse resultar numa complementação
pífia para os nove estados que a receberiam em 1998, ano da reeleição de FHC como
presidente do Brasil, que ocorreu com vitória em especial nesses estados beneficiados.
Já a tramitação do Fundeb teve o bombardeio da CNTE e da Campanha pelos Direitos
à Educação que encamparam o conceito de CAQ (mitigado pelo de Custo-Aluno-Qualidade-Inicial – CAQI) e provocaram um significativo avanço da complementação da
União para os fundos estaduais, gradativamente crescente até “no mínimo” 10% da
receita total do Fundeb.
Registrem-se três problemas enfrentados de 2010 para cá: primeiro, a rigidez das
autoridades financeiras do PT no Ministério da Fazenda em considerar o mínimo de 10%
como máximo, obedecendo ainda ao critério de liberação no ano fiscal de somente 85%
da dotação anual; segundo, de 2014 para cá, a diminuição, em valores reais, da receita
total do Fundeb, como consequência da contração econômica e decréscimo geral de
arrecadação de impostos (com exceção do IPVA e ITCD); terceiro, a consequência trágica, apontada por poucos, mas sentida por muitos, tem sido que o valor mínimo anual
por aluno (versão tímida atual do CAQ) e o valor do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério só têm tido aumento porque as matrículas nas
escolas públicas têm diminuído.
Não compete a este texto investigar as causas dessa “deflação de matrículas”,
embora três fenômenos sejam óbvios e devam ser registrados: a diminuição do número
de nascimentos (de 4 milhões no início do Fundef para 2,8 milhões em 2015), a procura
maior pelas escolas privadas (no caso da educação superior acelerada por programas
federais como o Prouni e FIES) e a “inação” de estados e municípios na oferta de vagas
na EJA, onde, mesmo com uma demanda potencial de 70 milhões de jovens, adultos
100

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 85-105, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

Pagar bem os profissionais da EB: construindo o sim e o como

e idosos, as matrículas públicas desabaram de cinco para dois milhões nos últimos 15
anos, em dados aproximados.
Pergunta-se: o que se faria com um eventual aumento geral de matrículas nas redes
públicas, que timidamente ocorreu em 2015 nas creches e cursos profissionais médios
integrados? Sem uma retomada no crescimento da arrecadação, que de certa forma independe da volta do crescimento do PIB, o valor mínimo do Fundeb e o do piso salarial
profissional nacional pelas regras legais diminuiriam! Com o quadro atual de inflação,
a consequência imediata seria a desvalorização salarial, a menos que...

Conclusões nem tanto conclusivas
Estamos às vésperas de um momento crucial na política brasileira e na política de
financiamento. De um lado, ou ocorre o impedimento definitivo da presidenta Dilma
ou ela dificilmente terá aprovados no Congresso seus projetos até o fim do segundo
mandato, com quase dois terços de parlamentares na oposição. De outro lado, a CNTE
pressiona o governo para cumprir o art. 206 da Constituição, que prevê o piso salarial
nacional para todos os profissionais da educação, que no anteprojeto da CNTE é de
R$ 2.650,00 por 40 horas semanais de quem tem formação técnico-pedagógica em nível
médio. Esse valor corresponde aproximadamente ao que prevê o CAQI – um custo-aluno-qualidade não ideal, mas inicial, em vista de aproximação gradativa de investimento
no insumo – salário que possibilitasse a dedicação de todos os professores e funcionários técnicos a uma única jornada de 40 horas semanais. Para isso, são imprescindíveis
mudanças na Constituição, para assegurar 90% dos recursos do Fundeb para os profissionais da educação e isentar esses pagamentos do cômputo dos mínimos de gastos
com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
O Brasil nasceu dividido, desde 22 de abril de 1500. Trezentos e mais anos de colonização e de escravidão deram origem a dois campos distintos: os que têm bens de
produção e os que vendem sua força de trabalho. Mais recentemente, também os que
têm bons salários (digamos, bem acima da média de R$ 3 mil líquidos) estão num campo
e os que ganham até três salários mínimos estão em outro campo. Entre os funcionários
públicos, existe quase a mesma divisão, com a diferença de que as progressões de carreira dão esperança aos de baixo para passar para o grupo dos de cima. Qual é a reação
do capitalismo? Terceirização de funcionários, processo já avançado, dos corredores
do MEC até as escolas municipais; e transformação das escolas públicas em organizações sociais, com terceirização também dos professores, como ocorre “tranquilamente”
nos 100 centros de educação infantil inaugurados pelo PT e PSB no Distrito Federal,
em 2014 e 2015, respectivamente. Enquanto isso, na educação superior, tem-se a conquista inédita de dois milhões de alunos de universidades públicas e institutos federais
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gratuitos, mais dois milhões de estudantes com bolsas integrais do Prouni e FIES nas
instituições privadas.
Como se vê, o princípio da universalização do acesso evolui rapidamente no sentido
vertical, com a população conquistando mais e mais títulos de graduação e pós-graduação. De outro, o acesso à cultura de massas pelas populações adultas e pobres se resume
aos programas de TV, mais de entretenimento do que de aprendizagem crítica. Em todos
os níveis, etapas e modalidades de ensino, a qualidade do desempenho dos estudantes,
medida pelos critérios tradicionais (travestidos de pseudocientificidade), estaciona ou
diminui, inclusive nos cursos superiores. A falta geral de criatividade tecnológica, escancarada pela falta de marcas brasileiras de automóveis, eletrônicos e eletrodomésticos,
denuncia a fragilidade de nossas instituições de pesquisa, inclusive das universidades
públicas, onde os salários dos professores no topo da tabela são os maiores da América
Latina. Ou seja, em que apartheid nos meteram: nas universidades e institutos federais
nem se fala em “piso salarial”, tido como “coisa de pobre”, estratégia de sindicalistas
de porão. No Governo Sarney, a Andes conseguiu a isonomia dos salários dos docentes pelas remunerações mais altas em cada classe...
Esta é a educação e o Brasil que a CNTE tenta transformar. Conseguirá? As lutas e
o tempo responderão. A implantação de um CAQI médio na educação básica no valor
de R$ 5 mil, para financiar 100 milhões de matrículas, metade das quais em tempo integral, custar-nos-ia hoje, no mínimo R$ 500 bilhões, cerca de 8,5% do PIB, a que se devem
somar no mínimo 2,5% do PIB para a educação superior e profissional pública. Conseguiremos uma receita de R$ 660 bilhões para se chegar aos 11% do PIB? Impossível não
é, principalmente porque nas 100 milhões de matrículas se incluem 40 milhões de EJA,
sabidamente um número de esforço passageiro. Mas as forças privatizantes, que prevalecem no cenário da crise, certamente se insurgirão contra qualquer aumento expressivo
de carga tributária. Mas temos que insistir: a função do CAQ é deslocar a política para
o rumo certo: não partir de privilégios, limitações e divisões, mas de direitos, capacidades e qualidades. Somos 200 milhões que vivem uma dura realidade, temperada por
esperança. Outros cinco milhões se esbaldam e defendem seus privilégios. O CAQ é um
divisor de propostas de educação pública, entre a esperança de emancipação e qualidade no futuro e a teimosia do Brasil dividido do passado, eleito pesadelo do presente.

Recebido em dezembro de 2015 e aprovado em fevereiro de 2016
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Pay and professionals in EB*
Building the yes and the how
ABSTRACT: The article deals with the salary of professionals and the mechanism of “Cost-StudentQuality” (CAQ), both present in our laws, especially in the National Education Plan (PNE), hard-approved in 2014, and talks of the capacity to finance public education by the Brazilian state.
Keywords: Professional salary floor. Cost-student-quality (CAQ). Financing of education.
* Basic Education

Bien rémunéner les professionnels de l’ EB*
Comment le faire effectivement
RÉSUMÉ: L’article traite du revenu minimum des professionnels et du mécanisme du“Coût-Eléve-Qualité” (CAQ), tous deux présents dans nos lois, spécialement dans le Plan National de l’Education (PNE),
approuvés avec difficulté en 2014, et discute la capacité de financement de l’enseignement public par
l’Etat Brésilien.
Mots-clés: Revenu Minimum Professionnel. Coût-ELéve-Qualité (CAQ). Financement de l’enseignement.
* Éducation Basique

Pagar bien a los profesionales de la EB*
Construyendo el sí y el cómo
RESUMEN: El artículo trata del mínimo salarial de los profesionales y del mecanismo del “coste alumno/calidad” (CAC), ambos presentes en las leyes brasileñas, especialmente en el Plan Nacional de Educación (PNE), a duras penas aprobado en 2014, y habla sobre la capacidad de financiación de la enseñanza pública por parte del Estado brasileño.
Palabras clave: Mínimo salarial profesional. Coste alumno/calidad. Financiación de la enseñanza.
* Educación Básica
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Carreira e progressão
Processos de avaliação
Heleno M. G. de Araújo Filho*
Horácio F. dos Reis Filho**

RESUMO: O artigo busca resgatar os trabalhos de uma das
entidades filiadas à CNTE, o Sindicato dos Trabalhadores e
das Trabalhadoras em Educação do Estado de Pernambuco
(Sintepe), e mostrar a situação atual, dentro desta conjuntura
econômica, política e social, como contribuição para pressionar o Poder Executivo a enviar ao Congresso os projetos de
Lei sobre o Piso Salarial Profissional Nacional aos/às profissionais da educação e as Diretrizes de Carreira Unificada.
Palavras-chave: Progressão na carreira. Piso Salarial Profissional Nacional. Avaliação de desempenho.
Plano de cargos e carreiras.

Processo nacional de mobilização e avanços

C

ostuma-se dizer que fulano fez sucesso em pouco tempo ou demorou a fazer
sucesso na carreira. Essas afirmações estão vinculadas a categorias profissionais que nem sempre dependem de uma formação inicial e o desempenho
profissional dispensa qualquer tipo de titulação acadêmica. Os profissionais de educação estejam eles, em atuação, no setor público ou privado, necessitam de mecanismos
de valorização para a efetivação do desenvolvimento na carreira. Esses mecanismos
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vêm sendo, ao longo dos anos, aperfeiçoados em consequência dos acordos e contratos
coletivos de trabalho. Podemos afirmar sem medo de errar que, hoje no Brasil, os sistemas e redes de ensino, bem como, instituições de ensino isoladas, têm como referência
para a carreira de seus profissionais, instrumentos que se apresentam como uma simples tabela salarial ou como um conjunto de critérios e normas articulados num plano,
recebendo diversas denominações, tais como: plano de cargos; plano de cargos e salários; plano de carreira; plano de cargos e carreira; plano de cargos e remuneração; plano
de cargos, carreira e salários; plano de cargos, carreira e remuneração e até plano de cargos, carreira, remuneração e valorização profissional.
Na década iniciada no ano de 1990, a educação básica brasileira foi provocada,
positivamente, na perspectiva de um grande acordo nacional focado na valorização do
magistério, com a participação de órgãos governamentais, instituições educacionais e
entidades da sociedade civil. Esta pactuação apresentava na sua essência a definição de
um piso salarial vinculado a uma jornada de trabalho para o professor, tendo como referência uma política de financiamento inserida no contexto de toda a educação básica.
No entanto, o início do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardozo (PSDB – 45)
à frente do governo brasileiro, foi marcado pelo desrespeito aos acordos firmados pelo
governo anterior, do qual ele era ministro da economia. A prática de desmonte das
construções coletivas não admitiu que a referida pactuação ganhasse contornos, legais e
administrativos, suficientes para o início de uma relação federativa de cooperação mútua,
na perspectiva da valorização profissional. Posteriormente, em 1996, foram definidos critérios de financiamento dirigidos a uma etapa de ensino (fundamental), que, no máximo,
consolidou um ciclo de acesso à educação, desprovido da participação efetiva dos estudantes com resultados positivos em termos de aprendizagem. A Lei nº 9.424, de 1996 foi
o resultado de uma posição unilateral do Poder Executivo federal, com amplo apoio do
Congresso Nacional, instituindo o denominado Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Apesar das
restrições contidas na sua essência, o fundo financeiro deixou heranças importantes,
a exemplo do conceito de posse e distribuição de recursos e a intervenção da sociedade
no controle, além da obrigatoriedade de estados, do Distrito Federal e dos municípios
disporem de planos de carreira e remuneração, na tentativa de assegurar a remuneração condigna dos professores do ensino fundamental público em efetivo exercício no
magistério, o estímulo ao trabalho em sala de aula e a melhoria da qualidade do ensino.
Indiferença, morosidade e desobrigação em nome de uma “autonomia federativa”
foram as atitudes dos gestores públicos, na grande maioria dos estados e municípios,
no cumprimento desse dispositivo legal.
Num país federativo como o Brasil, esses procedimentos poderiam ser observados como consequência da articulação sistêmica que se deseja para a organização da
educação brasileira. O que exige sistemas de ensino organizados e articulados numa
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cooperação recíproca e que expressem a certeza de que jamais sua qualidade excederá
à de seus profissionais.
A valorização profissional se constitui em uma temática significativa com desdobramentos na remuneração, na formação e na carreira do educador. Um dos principais
caminhos a ser seguido na perspectiva de qualificar a educação ofertada pelos sistemas
públicos de ensino é a dinamização do processo de valorização e profissionalização dos
educadores. Isso requer compromissos pactuados que expressem a recuperação da dignidade profissional; a articulação da formação continuada com o desenvolvimento do
projeto político-pedagógico e o envolvimento dos segmentos que compõem a comunidade escolar na ação educativa desenvolvida na escola.
A prática avaliativa, tendo como referência a valorização profissional, tem sido
complexa e muito polêmica nas estruturas educacionais do País - até pela falta de harmonia e de organização dos nossos sistemas de ensino. Um exemplo disso foi a discussão
sobre avaliação de desempenho do professor retomada pelo Ministério de Educação, em
2003, por meio de um Programa de Formação e Certificação, que envolvia uma aferição
de competências para a bonificação federalizada. O programa não teve consequências
institucionais, mas, foi importante para expandir um debate sobre as necessidades, já
explicitadas, há décadas, pelas entidades representativas vinculadas à educação, do
redimensionamento da política de financiamento da educação acompanhada de instrumentos de valorização profissional que apontassem para a qualificação da formação
inicial, com piso salarial e desenvolvimento na carreira. Essas necessidades se transformaram em dispositivos constitucionais, se constituindo em reformas educacionais
importantes e em conquistas significativas com a marca e a intervenção dos movimentos sociais. Este novo ciclo político educacional tem pautado novos debates nos sistemas
de ensino, com destaque na melhoria da qualidade da educação e na valorização dos
profissionais. A avaliação de desempenho, portanto, tem- se caracterizado, nos dias atuais, como parte integrante dos planos de carreira, a partir de conquistas firmadas em
mesa de negociação ou tem sido rechaçada pela representação sindical, principalmente
quando a concepção norteadora do debate envolve características impositivas, com desdobramentos em políticas que expressam ranking e premiação.
A vivência de uma carreira profissional requer que o trabalhador percorra alguns
caminhos, observando as condições específicas exigidas para o ritmo e o desenvolvimento do seu trabalho. Basicamente, essas exigências estão diretamente relacionadas
com a formação, com a capacidade do desempenho da função e com a temporalidade
do serviço a ser prestado, no contexto definido pelo plano.
A ausência de um conjunto de diretrizes nacionais para a carreira dos profissionais da educação, referencial importante para a elaboração dos planos de cargos,
carreira e remuneração, tem colocado os entes federativos diante de uma grande diversificação desse instrumento de valorização profissional, que desde a última década do

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 107-120, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

109

Heleno M. G. de Araújo Filho e Horácio F. dos Reis Filho

século passado tem ganhado contornos variados, sem critérios bem definidos, capazes de ampliar o leque de dificuldades diante da adequação a outros instrumentos de
valorização, a exemplo do piso salarial profissional nacional. Este cenário tem sido trabalhado sem considerar a percepção clara de alguns aspectos, que são fundamentais,
como: ingresso na carreira, obrigatoriamente, por meio de concurso público de provas e títulos; evolução na carreira em mais de um sentido, implicando diferenciação de
remunerações; níveis de titulação correspondentes às habilitações mínimas exigidas pela
legislação em vigor e procedimentos objetivos que ofereçam as condições para identificar o desempenho profissional, fator importante para um pleno desenvolvimento na
carreira. Simultaneamente a este quadro, observa-se que a avaliação tem ocupado lugar
central nas políticas educacionais em curso no País, assumindo-se como uma estratégia
capaz de propiciar o alcance dos objetivos, em função da melhoria da proficiência e da
qualidade da educação, os quais têm sido declarados em planos e propostas governamentais, direcionadas às várias instâncias e instituições dos sistemas de ensino.
A série histórica de resultados do Ideb que se inicia em 2005, a partir de onde
foram estabelecidas metas bienais de qualidade a serem atingidas não apenas pelo País,
mas também por unidades federativas e unidades escolares, demonstra, claramente, a
necessidade de uma intervenção mais própria dos sistemas de ensino na identificação
do desenvolvimento educacional. Alguns sistemas têm experimentado a avaliação de
desempenho dos profissionais de forma integrada aos planos de carreira. Essas experiências podem lograr êxito, na medida em que o processo se desenvolva, tendo como
referência as condições de trabalho para a prática educativa, o desempenho do estudante
em todas as áreas do conhecimento e a qualificação da formação identificada pelo nível
de desempenho profissional. Esta modalidade, portanto, não pode estar desvinculada
das novas metodologias de ensino, considerando as especificidades de cada componente
curricular, com ênfase na formação continuada, articulada com a construção coletiva
do projeto político pedagógico e com a construção coletiva da democratização da gestão educacional.
Observa-se, portanto, a necessidade de se aprofundar as políticas de valorização, a
exemplo da implantação do Piso Salarial Profissional, do Plano de Cargos e Carreira e
de um efetivo processo de formação continuada, estabelecendo um compromisso dos
poderes executivos, de comum acordo com os profissionais de educação, de reverter
os indicadores atuais, na perspectiva de garantir o desenvolvimento na carreira para
os profissionais, vinculado ao seu desempenho profissional e à evolução positiva da
aprendizagem no município. É imprescindível que, nesse contexto, haja um consistente plano de investimentos nas escolas públicas municipais, tornando-as com plenas
condições estruturais para a prática pedagógica, podendo ser contempladas com investimentos extras, sob o controle e monitoramento dos conselhos escolares na aplicação
dos novos investimentos, conforme a evolução do desenvolvimento educacional. Esse
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compromisso não pode estar desagregado à promoção da igualdade nas condições de
acesso e permanência e à consideração das condições socioeconômicas e culturais dos
estudantes, num controle efetivo dos fatores externos, para que se permita, de forma
adequada, atribuir méritos aos fatores internos.
Uma experiência bem recente é a criação da Rede de Assistência Técnica para elaboração ou adequação dos planos de carreira e remuneração dos profissionais da educação.
Trata-se de um trabalho cooperativo entre MEC/Consed/Undime que visa “apoiar estados, Distrito Federal e municípios para que organizem a gestão de suas redes, com
resultados positivos no cumprimento do piso e na valorização dos profissionais, por
intermédio da construção de carreiras que sejam ao mesmo tempo atrativas e sustentáveis do ponto de vista orçamentário”. Essa iniciativa consta como uma das estratégias do
Plano Nacional de Educação e conta, em alguns estados, com a participação de representantes das entidades sindicais nas comissões municipais responsáveis pela coordenação
local do processo. A ação é importante porque, sem pretender formular planos de carreira, desenvolve nos sistemas de ensino as condições para um diagnóstico preciso da
realidade financeira e das relações nas redes escolares, considerando a quantidade de
profissionais, a jornada de trabalho à qual estão ou não submetidos e a remuneração
existente. É um trabalho desafiador que coloca em evidência a possibilidade de construções coletivas na perspectiva da reformulação e adequações dos planos de cargos carreira
e remuneração existentes. É fundamental a preservação dessa assistência técnica que,
além da orientação adequada, impede o crescimento do número de consultores, pouco
qualificados, pagos com recursos públicos, que produzem planos padronizados, sem a
participação da entidade representativa dos profissionais de educação.
Não menos preocupante é o novo contexto político vigente no País, fruto de um
processo de negação ao estado de direito e aos princípios democráticos da Constituição brasileira. Isso tem levado as relações entre Governo e movimentos sociais, e em
particular o movimento sindical, para um patamar de distanciamento cada vez maior,
podendo significar, a curto e médio prazo, o desmonte de conquistas fundamentais na
área da educação, a exemplo da vinculação de recurso, além da desconfiguração do que
está sendo construído de regulamentação de questões estruturais, contidas no Plano
Nacional de Educação, como o Custo Aluno Qualidade, a Base Nacional Comum Curricular e o Sistema Nacional de Educação. Neste cenário, os trabalhadores em educação
se veem diante de novos desafios, que passam pela cobrança permanente dos prazos
legais estabelecidos e pela preservação dos instrumentos já consolidados, na perspectiva de qualificar a formação, a carreira e, consequentemente, a valorização profissional.

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 107-120, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

111

Heleno M. G. de Araújo Filho e Horácio F. dos Reis Filho

O caso de Pernambuco
A organização da carreira docente no Estado de Pernambuco foi estruturada em lei
no ano de 1996, após 12 anos de debate com sucessivos governos de plantão. A composição da carreira do quadro de pessoal do magistério público tem início na pré-escola, passa
por todo ensino fundamental e vai até o ensino médio. Admitiu-se a formação normal
médio para ingresso na carreira, durante os anos 90, para atuação na pré-escola e nos anos
iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª série na época) e a exigência da licenciatura para
ministrar aulas nos anos finais do ensino fundamental (5ª a 8ª série) e no ensino médio.
O exercício da regência de classe e as atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino, com formação específica, são as funções do
cargo da carreira do magistério público estadual. As funções técnico-pedagógicas serão
exercidas nas escolas, centros de ensino, de reabilitação e de educação especial, e em
equipes centrais ou regionais da Secretaria de Educação.
A composição do cargo exige atribuições. Em Pernambuco são indicadas atribuições para as funções do magistério público, sendo que, na regência de classe, o cargo de
professor deve planejar e ministrar aulas, coordenando o processo de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis de ensino; elaborar e executar programas educacionais;
selecionar e elaborar o material didático utilizado no processo ensino-aprendizagem;
organizar a sua prática pedagógica, observando o desenvolvimento do conhecimento
nas diversas áreas, as características sociais e culturais do aluno e da comunidade em
que a unidade de ensino se insere, bem como as demandas sociais conjunturais; elaborar, acompanhar e avaliar projetos pedagógicos e propostas curriculares; participar
do processo de planejamento, implementação e avaliação da prática pedagógica e das
oportunidades de capacitação; organizar e divulgar produções científicas, socializando
conhecimentos, saberes e tecnologias; desenvolver atividades de pesquisa relacionadas
à prática pedagógica; contribuir para a interação e articulação da escola com a comunidade; acompanhar e orientar estágios curriculares.
As atribuições do professor e da professora no exercício de atividades técnico-pedagógicas são de acompanhar e apoiar a prática pedagógica desenvolvida na escola;
estimular atividades artísticas, culturais e esportivas na escola; localizar demandas de
capacitação em serviço e de formação continuada; programar e executar capacitação em
serviço; participar da formulação e aplicação do processo de avaliação escolar; acompanhar a dinâmica escolar e coordenar ações entre as escolares; supervisionar a vida
escolar do aluno; zelar pelo funcionamento regular da escola; assessorar o processo de
definição do planejamento de políticas educacionais, realizando diagnóstico, produzindo,
organizando e analisando informações; promover a divulgação, monitorar e avaliar a
implementação das políticas educacionais; realizar avaliação psico-pedagógica e prestar atendimento aos alunos portadores de deficiência.
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A forma de acesso ao cargo do magistério público é outro indicador necessário na
carreira docente e dos demais profissionais da educação. A exigência legal no Estado de
Pernambuco, se deu com a Lei nº 11.329, de 1996, que definiu o ingresso no quadro de
pessoal de magistério público por meio de concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a habilitação, e o ingresso se fez sempre através das respectivas
classes iniciais de cada cargo e, obrigatoriamente, na atribuição de regência de classe.
Só passaria a exercer as funções técnico-pedagógicas o professor ou a professora com
titulação pós-graduada lato sensu ou stricto sensu e com cinco anos na regência de classe.
Outro indicador necessário na carreira do magistério público é o tempo destinado,
na jornada de trabalho, às atividades fora da sala de aula para desenvolver ações de
preparação, acompanhamento e avaliação de prática pedagógica e inclui: elaboração de
planos de atividades curriculares, provas e correção de trabalhos escolares; participação em eventos, reflexão da prática pedagógica, estudos, debates, avaliações, pesquisas
e trocas de experiências; aprofundamento da formação docente; participação em reuniões de pais e mestres e da comunidade escolar e atendimento pedagógico a alunos e
alunas, aos pais e mães.
Nos dispositivos da progressão na carreira, onde as regras estabelecidas nas leis
dos estatutos do servidor público e do magistério público de Pernambuco foram colocadas em prática até o ano de 1997 apenas para os professores e as professoras, os outros
profissionais da educação não tinham direito à progressão funcional, que contemplava
a progressão por titulação, desempenho profissional e tempo de serviço.
A carreira docente era composta por nove faixas salariais, o ingresso na carreira
com a formação normal médio se dava na faixa salarial 1, com a formação de licenciatura curta, o ingresso se dava na faixa salarial 6 e, com a licenciatura plena, o ingresso se
dava na faixa salarial 7. A progressão funcional por titulação ocorria através da obtenção de títulos em cursos de licenciaturas curta ou plena e em cursos da pós-graduação
lato sensu ou stricto sensu, reconhecidos ou credenciados pelo poder público. O dispositivo do desempenho profissional para progressão na carreira foi parcialmente aplicado.
A legislação determinava que a produção científica dos professores e das professoras
seria objeto de pontuação para fins de progressão, mas este critério nunca saiu do papel.
Na prática a progressão por desempenho funcional que foi aplicada até 1997 passava
pelo processo de avaliação dos colegas no local de trabalho e, de certo modo, pela auto
avaliação. Uma vez que preenchíamos uma ficha de avaliação sobre a conduta do professor e da professora na sala de aula, a relação com os alunos e as alunas, a relação
com os/as colegas de trabalho e o envolvimento com as tarefas de que participava toda
a comunidade escolar, cada item com nota de zero a dez, na sequencia, era aplicada a
média aritmética. Para ser progredido na carreira o/a docente teria que ter no mínimo
70 pontos e ficar entre os 10% do quadro de professores e professoras da escola com as
maiores notas.
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O terceiro dispositivo de progressão na carreira é o do tempo de serviço, aplicado
até hoje, com base legal na Lei nº 6.123, de 1968, que instituiu o estatuto dos servidores
públicos do Estado de Pernambuco, referendado e ampliado o direito para todos/as os/as
profissionais da educação pela Lei nº 11.559, de 1998, que instituiu o plano de cargos e carreira dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação da rede estadual de ensino. De
acordo com estas leis, a cada dez anos de serviço prestados, o trabalhador e a trabalhadora
em educação têm o direito de progredir na carreira, aumentando o valor do seu salário.
O Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação do Estado de Pernambuco (Sintepe) comemorou a conquista da Lei nº 11.559, de 10 de junho de 1998,
que instituiu o plano de cargos e carreiras (PCC) da categoria, após 14 anos de debate
- o segundo plano de cargos e carreiras do País que contemplou toda a categoria, professores/professoras, administrativos/administrativas e especialistas da educação ativos e
aposentados.
Com a lei do PCC o quadro permanente de pessoal do sistema público estadual de
educação passou a ser oficialmente composto pelos servidores que exercem as funções
dos cargos de carreiras dos níveis básico, médio e superior, dos grupos ocupacionais voltados ao atendimento direto dos objetivos da Secretaria de Educação. O objetivo geral é
a profissionalização e valorização do servidor, bem como a melhoria do desempenho e
da qualidade dos serviços de educação prestados ao conjunto da população do Estado
de Pernambuco.
A Lei do PCC também tem que atender aos seguintes objetivos específicos: restabelecer a carreira no serviço público de educação, dotando a Secretaria de Educação de uma
estrutura de cargos compatível com a sua estrutura organizacional e de mecanismos e
instrumentos que regulem a progressão funcional e salarial do servidor; adotar os princípios da habilitação, do mérito, da avaliação do desempenho e do tempo de serviço para o
desenvolvimento na carreira; manter corpo profissional de alto nível, dotado de conhecimentos, valores e habilidades compatíveis com a responsabilidade politico-institucional
da Secretaria de educação; integrar o desenvolvimento profissional de seus servidores ao
desenvolvimento da educação, no Estado.
O quadro permanente de pessoal do sistema público estadual de educação passou
a ser composto pelos grupos ocupacionais de magistério, de apoio técnico cientifico e de
apoio administrativo e de serviços auxiliares, com suas respectivas carreiras. Os conceitos
fundamentais da estrutura da carreira dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação foram definidos no artigo 5º da Lei nº 11.559, de 1998.
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - Grade - É o conjunto de matrizes de vencimento referente a cada cargo.
II - Matriz - É o conjunto de classes seqüenciais e faixas, segundo a formação,
habilitação, titulação e qualificação profissional.
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III - Grupo Ocupacional - os Grupos ocupacionais contemplam conjuntos de
cargos de acordo com a natureza da atividade, possuem carreiras especificas e
representam as funções relacionadas com o atendimento dos objetivos do Sistema Publico Estadual de educação.
IV - Carreira - É a organização estruturada de Cargos ou de serie de Classes do
mesmo nível que define a evolução funcional dos servidores e os níveis de retribuição remuneratória correspondente.
V - Atividade de Magistério - por atividade de magistério entende-se o exercício
da docência e de atividades tecnico-pedagogicas que dão, diretamente, suporte
às atividades de ensino.
VI - Atividade de Apoio Tecnico-Cientifico - por atividade de apoio tecnico-cientifico entende-se o trabalho relativo a orientação e acompanhamento
psico-pedagogico a professores e alunos.
VII - Atividade de Apoio Administrativo - por atividade de apoio administrativo entende-se o trabalho relativo ao apoio operacional, especializado ou não e
apoio tecnico-administrativo.
VIII - Professor I - Professor do Ensino Fundamental de 1ª a 4a Série.
IX - Professor II - Professor do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª Série e do Ensino
médio.

Em 2004, a Lei nº 12.642, de 15 de julho, alterou dispositivos da Lei do PCC de
1998, voltando ao cargo único de professor e professora, na forma que era antes da Lei
nº 11.559, de 1998, e criou o cargo de Técnico Educacional de Nível Superior, que a partir de 2014 passou a se chamar Analista Educacional.
Na estrutura da carreira os cargos efetivos são distribuídos em classes, designadas
pelos numerais romanos I, II, III e IV, às quais estão associados critérios de habilitação
ou qualificação profissional. Cada classe é formada por quatro faixas salariais, designadas pelas letras a, b, c, d. Os dispositivos para o desenvolvimento na carreira foram
ampliados para toda a categoria, com as formas de progressões horizontal, vertical e
por elevação de nível profissional.
A progressão horizontal ocorre com a passagem do servidor de uma faixa salarial
para a seguinte, dentro de uma mesma classe, obedecendo aos critérios especificados
para a avaliação de desempenho e o tempo de efetiva permanência na faixa salarial. A
progressão horizontal ocorrerá, apos o cumprimento do estagio probatório, para o servidor que alcançar, no mínimo, 70%) da pontuação máxima definida no processo de
avaliação de desempenho. O servidor concorrerá à progressão horizontal quando se
encontrar na faixa salarial inicial ou em faixa salarial intermediária de sua classe, desde
que cumpra o interstício de um ano e esteja entre os 10% do contingente dos servidores
por cargo, habilitados por ordem de classificação no final do ano letivo pelo processo
de avaliação de desempenho, efetuado em cada unidade administrativa.
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A progressão vertical ocorre com a passagem do servidor de uma classe para a
imediatamente superior, obedecidos os critérios de desempenho e de tempo de serviço, observado para o desempenho o cumprimento da exigência de participação em
programas de desenvolvimento para a carreira, assegurados pela instituição. A progressão vertical por desempenho será mediante processo de avaliação e ocorrerá quando o
servidor se encontrar na ultima faixa salarial da classe a que pertence, desde que cumpra o interstício de um ano, passando a primeira faixa salarial da classe imediatamente
superior. A avaliação do desempenho profissional será no final do ano letivo, para 10%
dos servidores por cargo de cada unidade administrativa, que obtiver no mínimo 70%
dos pontos possíveis no processo de avaliação a que for submetido. A progressão vertical por tempo de serviço será atribuída ao servidor que permanecer por dez anos, em
efetivo exercício, numa mesma classe, passando a primeira faixa salarial da classe imediatamente superior, de acordo com os requisitos estabelecidos na Constituição Estadual.
A progressão por elevação de nível profissional ocorre com a passagem do servidor de uma matriz para outra, conforme a exigência de titulação, independente da
classe onde se encontra. Esta progressão ocorrerá a qualquer tempo, após cumprimento
do estágio probatório, para o servidor que adquirir a graduação ou a titulação em área
relacionada ao desempenho das atividades específicas ao seu cargo ou a qualificação
profissional. Neste último caso, respeitando o interstício de dois anos de permanência na matriz anterior. A progressão por elevação de nível profissional será efetivada
a partir do deferimento de requerimento do servidor, desde que atenda aos requisitos
estabelecidos, mediante apresentação de certificado ou diploma devidamente instruído.
A partir do ano de 1998, o dispositivo da avaliação do desempenho, em cada unidade administrativa da secretaria estadual de educação, para o desenvolvimento na
carreira, não foi aplicado. As diversas intervenções do Sintepe para elaborar os critérios
do processo de avaliação e colocar em ação este dispositivo não surtiram os efeitos esperados. Chegamos a elaborar uma proposta, em um grupo de trabalho com o governo,
mas, não houve avanço. Os dispositivos da titulação e do tempo de serviço foram aplicados, conforme a legislação do plano de cargos e carreiras.

O desmonte da carreira em Pernambuco
A alegria pela conquista da lei do piso salarial profissional nacional, Lei nº 11.738,
de 16 de julho de 2008, uma conquista histórica para os e as profissionais da educação
do magistério público brasileiro, durou pouco para os professores e as professoras com
licenciatura em Pernambuco. Nesse mesmo ano a lei complementar estadual nº 112, de
06 de junho, instituiu o piso profissional para os servidores do grupo ocupacional magistério, do quadro de pessoal permanente da Secretaria de Educação do estado, mas, para
116

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 107-120, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

Carreira e progressão: processos de avaliação

isso, tomou outras providências, responsáveis pelo início do desmonte da lei estadual
do plano de cargos e carreiras da categoria.
A Lei Complementar nº 112, de 2008 colocou em quadro de extinção as professoras
e os professores que ocupavam a matriz de formação em magistério (normal médio) e
a matriz de formação em magistério com aperfeiçoamento ou especialização. Com esta
providência, o governo reduziu a diferença salarial da professora e do professor com
formação normal médio para com o de formação superior de 34% para 7%.
Além disso, promoveu uma redução, também, nos percentuais de progressão da
carreira de 3% para 2,5%, entre as faixas salariais e de 12% para 10% entre as classes da
grade de vencimentos. Com esse movimento os/as professores/as aposentados/as tiveram descenso remuneratório. Dizendo de outra forma, tiveram seus salários reduzidos.
Como esse procedimento é proibido pela Constituição Federal, o governo criou a figura
da Parcela Complementar Compensatória (por ironia do destino ou maldade governamental esta parcela tem a sigla PCC), ou seja, um abono para completar o salário que já
recebiam e, o pior, o abono passou a ser incorporado ao salário base a cada reajuste do
piso salarial profissional nacional.
Logo, uma parte significativa dos/as aposentados/as ficou até três anos sem reajuste salarial de fato, já que o aumento do seu salário base era advindo do abono que
recebia. Outra providência da lei foi de tornar extinta, por incorporação para compor
o valor do piso salarial profissional nacional, a gratificação adicional por tempo de serviço (quinquênio).
A descaracterização da carreira dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação do Estado de Pernambuco teve continuidade com a Lei Complementar nº 154, de
26 de março de 2010, imposta pelo Governo do Partido Socialista Brasileiro (PSB - 40).
Sem negociação com o sindicato, o Governo enviou à Assembleia Legislativa um projeto
de lei, que foi aprovado, extinguindo, por incorporação, para compor o valor do piso
salarial profissional nacional, as gratificações pelo exercício do magistério e de função
técnico-pedagógica. Alterou a forma de pagamento das gratificações de difícil acesso e
de localização, de percentuais sobre o salário base para valores nominais, congelando
o valor até os dias atuais.
Reduziu os percentuais da progressão na carreira: a diferença salarial dos professores e das professoras com formação normal médio para com a formação em nível
superior caiu para 0,97%. Em valores nominais, a diferença após quatro anos de estudos e após obter a licenciatura foi para R$ 10,00.
Reduziu os percentuais da grade de vencimentos dos funcionários e das funcionárias da educação e dos técnicos e técnicas educacionais de nível superior de 2,5% entre
as faixas salariais para 2%, de 10% entre as classes para 6% e de 15% para 8% a progressão por titulação ou qualificação profissional destes profissionais.
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Para os professores e professoras, as reduções foram de 2,5% para 2% entre as faixas
salariais, de 15% para 13% para a progressão na carreira com especialização, de 15% para
14% para progressão com mestrado e de 19% para 15% para progressão com doutorado.
Com as reduções nos percentuais da carreira, houve redução salarial para muitos trabalhadores e trabalhadoras em educação e, mais uma vez, a Lei criou um abono,
desta vez com outra denominação, Parcela de Irredutibilidade Remuneratória (PIR),
com as mesmas características descritas anteriormente sobre a Parcela Complementar
Compensatória (PCC).
Na Campanha Salarial Educacional de 2015 do Sintepe, sete anos após a aprovação da Lei do Piso Salarial Profissional Nacional, já no processo de negociação com o
governo do Partido Socialista Brasileiro (PSB – 40), chegamos ao achatamento total na
carreira dos/as docentes, ou seja, foi aplicado o percentual do reajuste do piso de 13,01%
apenas para as professoras e os professores com formação normal médio, que são em
torno de dois mil profissionais (ativos/as e aposentados/as). A maioria dos/as profissionais do magistério (em torno de 50 mil – ativos/as e aposentados/as) tiveram reajuste
menor 0,89%.
Com isso, o Governo de Pernambuco passou a pagar o mesmo valor (R$ 1.917,78) à
professora com normal médio e ao professor com nível superior. Desmontou a carreira
docente, quebrou a perspectiva de progressão na carreira por titulação da graduação.
Inibiu os dispositivos de progressão na carreira. Desestimulou os atuais servidores e
servidoras da educação. Afastou a juventude da profissão de professor e professora.
Deixou de cumprir o direito à educação, por não aplicar políticas que garantam a qualidade social da educação e deixou, também, de cumprir as metas 15, 16, 17 e 18 do Plano
Nacional de Educação (PNE 2014/2024).
As resistências e as construções coletivas promoveram avanços nas políticas educacionais, principalmente, nos últimos 13 anos. Sigamos firmes nas lutas necessárias para
barrar qualquer golpe que ataque a democracia, que retire direitos da classe trabalhadora, que favoreça a implantação de uma pauta conservadora para a educação brasileira.

Recebido em janeiro de 2016 e aprovado em abril de 2016
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Career and progression
Evaluation processes
ABSTRACT: This article seeks to recover the work of one of the entities affiliated to the CNTE, the
Union of Workers in Education in the State of Pernambuco (Sintepe), and show the current situation
within the present economic, political and social context, as a contribution to pressurize the Executive
Power to submit to Congress the proposed law on the National Professional Minimum Wage for professionals in education and the Unified Career Guidelines.
Keywords: Career development. National professional minimum wage. Performance evaluation. Jobs
and careers paths.

Carrière et Progression
Processus d’évaluation
RÉSUMÉ: L’article cherche à sauver les travaux d’une des entités affiliées à la CNTE, le Syndicat des
Travailleurs et Travailleuses en Education de l’Etat de Pernambuco ( Sintepe) et à montrer la situation actuelle, dans cette conjoncture économique, politique et sociale, dans le but de contribuer à faire
pression sur le Pouvoir Exécutif afin qu’il fasse parvenir au Congrés les projets de Loi sur le Revenu
minimum Salarial Professionnel National pour les professionnels de l’éducation ainsi que les Lignes
Directrices de Carrière Unifiée.
Mots-clés: Progression de carrière. Revenu minimum Salarial Professionnel National. Evaluation de la
performance. Plan de charges et de carrières.

Carrera y promoción
procesos de evaluación
RESUMEN: El artículo busca rescatar los trabajos de una de las entidades afiliadas a la CNTE, el Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación del Estado de Pernambuco (Sintepe), y presentar
la situación actual, dentro de esa coyuntura económica, política y social, como aportación para ayudar a
presionar al Poder Ejecutivo a que tramite en el Congreso los proyectos de Ley sobre el Mínimo Salarial
Profesional Nacional de los y las profesionales de la educación y las Directrices de Carrera Unificada.
Palabras clave: Promoción en la carrera. Mínimo Salarial Profesional Nacional. Evaluación del rendimiento. Plan de cargos y carreras.
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Carreira e piso nacional salarial para os
profissionais da educação básica
Dalila Andrade Oliveira*
RESUMO: Criar ou revisar os planos de carreira dos profissionais da educação é uma demanda urgente. Este texto traz
informações, oriundas de pesquisas, sobre aspectos pouco
explorados do contexto escolar e dedica especial atenção aos
funcionários de escola. Assim, dedica a última parte à descrição e discussão de dados de um survey com funcionários
de escola em um estado brasileiro.
Palavras-chave: Carreira docente. Profissionais da educação.
Funcionários de escola.

Introdução

O

s dirigentes municipais e estaduais de educação encontram-se nos dias atuais
diante da tarefa de criar ou revisar os planos de carreira dos profissionais da
educação que atuam em suas redes. Muitos esforços devem ser concentrados no sentido de buscar cumprir essa determinação legal que acarreta muitos desafios
considerando a realidade brasileira no seu conjunto. Este texto busca contribuir com
essa discussão trazendo informações oriundas de pesquisas que lançam luzes sobre
aspectos pouco explorados do contexto escolar. O artigo busca inicialmente situar a
problemática na atualidade, referenciando-se em estudos nacionais e internacionais que
abordam a questão, recorrendo posteriormente a dados de pesquisas sobre os docentes
para demonstrar alguns dos desafios apontados na literatura específica e identificados
nas pesquisas sobre a realidade escolar que devem ser considerados, apesar de pouco
lembrados, na elaboração dos planos de carreira. O texto dedica especial atenção aos
funcionários de escola como sujeitos desse processo, justamente por compreender que
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muito pouco se sabe sobre a realidade desses trabalhadores. Para tanto, destina a última
parte da discussão à apresentação e análise de dados de recente survey realizado com
funcionários de escola no estado de Pernambuco.
Apesar de ser uma exigência antiga, prevista no Artigo 206 da Constituição Federal
de 1988 e reforçada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9.394) de 1996, a
aprovação do atual Plano Nacional de Educação (PNE), em junho de 2014, Lei nº 13.005,
de 2014, coloca certa urgência nessa tarefa ao determinar, na sua Meta 18, que devem ser
asseguradas, “no prazo de 2 (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” (BRASIL, 2014)
Essa determinação legal, a rigor, implica que, até o final de junho deste ano (2016),
os estados e municípios brasileiros tenham que implementar seus planos, que todas as
redes públicas de ensino, incluindo a educação superior, devem estabelecer carreiras adequadas às diretrizes nacionais. No caso da educação básica, esses planos devem garantir
o valor do piso salarial nacional como vencimento básico inicial para esses profissionais
e, ao mesmo tempo, promover a equiparação salarial destes com os demais trabalhadores com mesmo nível de formação. Considerando que são os recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb) que têm garantido o pagamento do Piso Nacional Salarial Profissional aos que atuam na educação básica em redes públicas e que sua vigência é por
tempo determinado, a discussão sobre os planos de carreira e salários de profissionais
da educação nos remete necessariamente a um debate muito mais amplo sobre o financiamento da educação brasileira.

Situando a problemática
Considerando ser o Brasil um país federativo que conta com 26 estados, um Distrito
Federal e 5570 municípios, distribuídos em cinco regiões geográficas que apresentam
entre si significativas diferenças econômicas, sociais, culturais e políticas, e que cada ente
federado tem relativa autonomia, inclusive em matéria educacional, a regulamentação
de planos de carreira para a educação básica apresenta-se como questão bastante complexa e dependente da capacidade de negociação e acertos entre os envolvidos, o que é
variável com a correlação de forças do momento. Os profissionais da educação básica
no Brasil são contratados e remunerados pelos estados e municípios, o que resulta em
grande desigualdade salarial e de condições de trabalho entre professores das diferentes
regiões do país, pois, além de variar com a capacidade de financiamento de cada ente,
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cada um tem liberdade para criar e definir suas próprias carreiras e planos salariais, a
despeito da legislação federal definir diretrizes de carreira docente em nível nacional
(CNE. Res. nº 2, de 2009) e Piso Salarial Profissional Nacional (Lei nº 11.738, de 2008).
Isso se reflete também na infraestrutura dos estabelecimentos de ensino, ou seja, as condições de acolhimento das crianças e jovens nas creches e escolas públicas brasileiras
variam muito no que se refere às condições oferecidas.
Por tais razões, constata-se uma grande variedade de carreiras nas redes públicas
de ensino brasileiras, o que não seria um problema grave se o país apresentasse maior
equilíbrio entre seus municípios e estados. Da totalidade dos municípios brasileiros,
71% têm até 20 mil habitantes e reúnem 17,6% (ou 32,5 milhões de pessoas) da população total. Na outra ponta, apenas 36 municípios (0,6%) têm mais de 500 mil habitantes
e reúnem 28,0% (51,6 milhões de pessoas) da população. Aliado ao fator distribuição
desigual da população, observa-se a desigualdade da capacidade de arrecadação desses municípios e estados, o que faz com que tenhamos um país extremamente desigual
e com grande fragmentação social e educativa (Oliveira, 2011: p. 27).
Portanto, a Meta 18 do PNE é bastante audaciosa para um país com as dimensões e discrepâncias do Brasil. Se considerarmos ainda as distâncias existentes entre as
condições de trabalho, carreira e salários dos profissionais da educação básica e superior e também as contradições próprias da organização federativa do país, a Meta fica
ainda mais difícil de ser alcançada na sua integralidade. Essa diversidade de situações
impõe a exigência de diagnósticos claros e de metodologia compatível para lidar com
os diferentes casos e possibilitar o monitoramento por parte do Estado e da sociedade
do cumprimento da lei.
Contudo, essa não é uma discussão técnica, ela é antes de tudo política e exige o
empenho dos diferentes níveis de governo e o acerto em torno de condições objetivas
que assegurem uma consequente planificação.
A despeito de que essa meta do PNE tenha vindo como resposta às exigências de
maior valorização dos profissionais da educação básica, com o estabelecimento de carreiras mais atrativas e equilibradas em âmbito nacional, dada a grande disparidade de
oferta de condições de trabalho, carreira e salários entre municípios e estados brasileiros, como já comentado, não podemos concebê-la apenas como uma pauta imposta pelo
movimento sindical, ela é uma exigência comprovada por pesquisas acadêmicas para
se obter a realização de uma educação que possa atender às expectativas da sociedade.
Lamentavelmente essa discussão ganha destaque na agenda nacional justamente no
momento em que o país passa por um período de instabilidade política, o que dificulta
em muito o processo. O governo interino que assumiu o comando do poder executivo,
por um período de até 180 dias, apesar de seu caráter interino e de ter como chefe de
Estado o vice-presidente eleito na mesma candidatura encabeçada pela presidenta da
república Dilma Rousseff (2014-2018), tem promovido uma brusca reorganização do
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Estado extinguindo ministérios e órgãos públicos já consolidados e anunciando medidas
que vão na contramão do programa de governo que o elegeu. Essas medidas podem não
só pôr em risco a discussão sobre a Meta 18 do PNE como comprometer o conjunto da
Lei nº 13.005, de 2014, pois o que vem sendo articulado no Congresso Nacional, principal promotor do processo de Impeachment da presidenta Dilma, já nos indica retrocessos
em pontos importantes das políticas sociais e da agenda educacional.
O PMDB, partido do presidente interino Michel Temer, lançou em outubro de 2015
um programa intitulado “Uma ponte para o futuro” que, partindo de uma análise da
situação econômica com ênfase alarmista dada à “estagnação econômica e ao esgotamento fiscal do Estado”, busca justificar a defesa dos cortes públicos em políticas sociais.
O referido programa põe em risco importantes conquistas sociais, ao defender a necessidade de “acabar com as vinculações constitucionais estabelecidas como nos gastos com
saúde e educação”1. Ao defender medidas dessa natureza, o Programa afronta a Carta
Magna brasileira, retira dela sua autoridade, garantida pelo princípio da supremacia da
Constituição, e confere todo o poder ao Congresso Nacional. Aponta para um estado de
grande instabilidade, em que a sociedade fica à mercê das decisões do Congresso. Não
só desrespeita a Constituição da República como a própria ordem constitucional, atribuindo poderes extremos ao Congresso Nacional, para além daqueles para os quais foi
eleito - não nos esqueçamos de que não se trata de um congresso constituinte -, como
se pode observar na seguinte passagem do Programa:
“O fim de todas as indexações inclusive para salários e benefícios previdenciários e tudo o mais (...) A cada ano, na votação do orçamento, o Congresso em
conjunto com o Executivo decidirá sobre os reajustes”.

Particularmente, essa “medida” põe em risco o piso salarial dos profissionais da
educação básica e dos servidores públicos em geral, além de apresentar sérias ameaças às suas carreiras.
Alguns acontecimentos recentes no Congresso Nacional sinalizam nessa direção.
O Senado já aprovou em 1º turno a PEC nº 438, de 2016, que reedita a Desvinculação
de Receitas da União (DRU) na educação e que cria as Desvinculações de Receitas dos
Estados e Municípios (DRE e DRM), representando cortes nos recursos públicos dedicados à educação.
Somam-se a isso os riscos colocados à Lei nº 12.858, de 2012, que dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde de parcela da participação no resultado ou
da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, com a aprovação
do PLS nº 131, de 2015, que revoga a participação obrigatória da Petrobras na exploração do petróleo da camada do pré-sal, propondo alterações na Lei nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, que rege o tema. A proposta original é de autoria do senador José
Serra (PSDB-SP), atual ministro de Relações Exteriores do governo interino, e contou
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com o substitutivo do senador Romero Jucá (PMDB-RR), que foi ministro do planejamento desse mesmo governo, mas obrigado a deixar o cargo por envolvimento em
escândalo de corrupção.
Esses cortes orçamentários podem comprometer na sua origem o PNE, pois sem a
garantia do financiamento, prevista na sua Meta 20, as outras dezenove metas podem
não se efetivar. As condições para a implantação na totalidade dos estados e municípios
brasileiros de planos de carreira para os profissionais de educação dependem de uma
distribuição orçamentária melhor e mais justa, que possa capacitar os municípios e estados a responderem com eficiência às exigências de dotar as creches e escolas públicas de
profissionais com formação compatível, com condições de trabalho adequadas, salários
minimamente atraentes e com possibilidades de se desenvolver na carreira. Portanto,
esta não é em definitivo uma discussão técnica que poderá ser resolvida independente
do contexto político mais amplo.
De todo modo, mesmo reconhecendo as dificuldades do momento, este artigo se
propõe a discutir alguns desafios específicos e imediatos para o cumprimento da Meta
18 na educação básica, ancorando-se em dados de pesquisas realizadas no contexto educacional brasileiro.

Desafios para a organização dos planos de carreira
A discussão sobre as mudanças nas carreiras tradicionais tem sido objeto de vários
campos do conhecimento. A Sociologia das Profissões tem se dedicado à compreensão de como processos mais amplos, tais como a reestruturação produtiva e o emprego
de novas tecnologias, as mudanças culturais, entre outros fatores, têm interferido nas
formas tradicionais de se conceber as carreiras profissionais e como isso tem afetado
as identidades docentes. (Rodrigues, 2002; Dubar, 1997). No campo da administração
empresarial, esse é um tema recorrente, já que traz mudanças que afetam diretamente
seu objeto central.
Balassiano; Ventura e Fontes Filho (2004), discutindo a evolução do conceito de carreira segundo Chanlat (1995), vão afirmar que a abordagem moderna de carreira surge
em decorrência de mudanças sociais, tais como a feminização do mercado de trabalho,
a elevação dos graus de instrução, a cosmopolitização do tecido social, a afirmação dos
direitos dos indivíduos, a globalização da economia e a flexibilização do trabalho, entre
outros. Para os autores, apesar de mais democrático, o moderno modelo de carreira se
caracteriza pela instabilidade, descontinuidade e horizontalidade, em contraposição
ao modelo tradicional baseado na carreira preponderantemente feita por um homem
pertencente aos grupos socialmente dominantes, marcada por certa estabilidade e progressão linear vertical, com relativa estabilidade no emprego (Chanlat, 1995, p. 72). Nessa
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perspectiva tradicional, os benefícios são direitos assegurados e as organizações empregadoras devem assumir a responsabilidade pelas carreiras de seus empregados. Em
síntese, a carreira é da empresa, pois é ela que permite os acessos e gerencia o desenvolvimento. E o sucesso na carreira tradicional pode ser medido pelo quão alto se chegou
à hierarquia da organização.
Os mesmos autores constatam que essa mudança necessariamente não significou
progresso e bem-estar para as pessoas, que se tornam as responsáveis por suas próprias
carreiras. E afirmam ainda que, apesar de persistirem em organizações de grande porte
a carreira do tipo burocrático, a tendência é de que essas organizações flexibilizem cada
dia mais suas estruturas e a forma de ascensão, passando a valorizar atributos como o
saber, a criatividade e o capital de relações.
As concepções de carreira e formas de remuneração, no caso específico da educação, podem refletir posições e interesses conflitantes. Observa-se, por exemplo, certa
tendência, em alguns municípios e estados brasileiros, de adoção de políticas de gestão
que levam em consideração o mérito pessoal, a produtividade e a responsalibilização
dos professores pelo seu próprio desenvolvimento profissional e defendem abertamente
pagamentos diferenciados. Essa tendência, já posta em prática em algumas redes públicas no País, estão ancoradas no modelo de Nova Gestão Pública (NGP) que defendem a
chamada modernização das profissões, fundamentadas nas políticas de accountability,
em contraposição às formas tradicionais, baseadas na estabilidade, na progressão hierárquica e na valorização dos títulos e da experiência.
Como já afirmado, dada a organização federativa do Estado brasileiro e seus desequilíbrios, sobretudo regionais, a organização dos planos de carreira dos profissionais
da educação básica na atualidade é bastante dispersa e variada. Encontrando-se desde
planos que contemplam o conjunto dos profissionais da educação quanto aqueles que
apenas referem-se aos profissionais do magistério.
A partir da demanda provocada pela necessidade do cumprimento da Meta 18
do PNE, o Ministério da Educação (MEC), nos últimos anos, veio desenvolvendo algumas ações para amparar tecnicamente a discussão, sobretudo através da sua Diretoria
de Valorização dos Profissionais da Educação da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino do MEC (Divap/Sase). Por meio de estudo dos planos de carreira dos
26 estados, do Distrito Federal e das 26 capitais brasileiras, promovido pela Divap/
Sase, foi evidenciada uma grande diversidade de critérios e formatos de planos. Com
esses estudos, o MEC desenvolveu o Sistema de Apoio à Gestão dos Planos de Carreira
e Remuneração2 que se dirige a prestar assistência técnica aos dirigentes municipais e
estaduais de educação básica.
O que se espera em termos gerais com a organização da carreira dos profissionais
da educação básica em nível nacional é melhorar as condições de trabalho e remuneração desses profissionais e com isso aumentar a atratividade da profissão docente no País.
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O desinteresse dos jovens pelos cursos de licenciatura tem sido evidenciado em estudos
mais recentes e o pouco interesse pela profissão docente tem sido uma preocupação em
âmbito internacional. Em 2005, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) publicou um estudo intitulado “O papel crucial dos docentes: atrair,
formar e reter professores de qualidade”, que retrata muito bem essa preocupação em âmbito
mundial. Notam-se também, na literatura acadêmica, pesquisas em diferentes contextos
nacionais que revelam preocupações baseadas na percepção, por parte dos professores,
do seu estatuto e sua condição, como profissionais desmoralizados, sofrendo pelo não
reconhecimento do seu trabalho e com a deterioração de suas condições de realização.
(Esteve, 1995; Tenti-Fanfani, 2005; Demailly, 2009; Malet, 2009)
A preocupação com a atratividade aparece intimamente vinculada à percepção de
baixa valorização da profissão por diferentes fatores, desde a pouca procura pelos cursos de licenciatura (FCC, 2009; Gatti & Barreto, 2009; Gatti, Barreto e André, 2011; Leme,
2012; Duarte, 2013) até o abandono da carreira (Esteves, 1995: Codo, 2002). Em geral,
esses estudos fazem referência ao sentimento dos professores de que possuem uma imagem depreciada da profissão e de suas atividades, atribuídas ao tratamento que recebem
dos governantes, aos seus baixos salários, às condições pouco adequadas em que trabalham, ao pouco apoio vindo das famílias e ao desrespeito dos alunos. Esses são fatores
que têm levado a desgastes prematuros desses profissionais (Gonçalves, 2003; Jardim,
Barreto & Assunção, 2007) e ao declínio do entusiasmo com a carreira escolhida, bem
como ao abandono da profissão.
Sendo assim, podemos compreender a Meta 18 do PNE como uma conquista legal
que reflete uma preocupação generalizada com a crise de atratividade sofrida pela profissão docente e a busca de certa recuperação do reconhecimento social desta, como
resultante de políticas de valorização de suas condições de trabalho e remuneração.
Outros fatores convergem na mesma direção, ou seja, da urgência de se estabelecer planos de carreira mais atrativos para os profissionais da educação. São eles: a necessidade
de renovação dos quadros das redes públicas de educação básica e as mudanças na
organização do trabalho escolar que fizeram emergir novos docentes que não são contemplados nos tradicionais planos de carreira.
A partir de dados de pesquisa, este texto procura explorar um pouco mais a discussão, buscando evidenciar aspectos pouco conhecidos (ou considerados) no cotidiano
dos que trabalham nas creches e escolas públicas brasileiras.
A pesquisa Trabalho docente na educação básica no Brasil (TDEBB)3, nas suas fase 1 e
2, coordenada pelo Grupo de pesquisa sobre política educacional e trabalho docente da
Universidade Federal de Minas Gerais (Gestrado/UFMG), constituiu-se de uma iniciativa de conhecer a realidade de quem trabalha nas creches e escolas de redes públicas
estaduais e municipais do País, sendo a primeira grande enquete a pesquisar os docentes
das três etapas constitutivas da educação básica: educação infantil, ensino fundamental
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e ensino médio4. Para tanto, foram realizados dois surveys, sendo o primeiro nos anos de
2009 e 2010, com 8.795 entrevistas a sujeitos docentes5 da educação básica de sete estados brasileiros: Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte
e Santa Catarina e o segundo, a partir da pesquisa realizada no estado de Pernambuco,
no ano de 2013, tendo sido entrevistados 981 professores e 612 funcionários de escola.
Esses dados nos ajudam a compreender um pouco melhor o que vem ocorrendo
nas creches e escolas de diferentes redes públicas no Brasil, levando em consideração a
percepção de seus próprios profissionais.
A pesquisa teve como uma de suas hipóteses orientadoras a constatação da emergência de uma nova divisão técnica do trabalho na escola. Tendo como categoria central
o trabalho docente, abarcando tanto os sujeitos nas suas complexas dimensões, experiências e identidades, quanto as condições em que as atividades são realizadas nesses
estabelecimentos, buscou compreender as atividades e relações que envolvem o cotidiano escolar.
A partir de estudos anteriores (Oliveira, 2004; Tenti Fanfani, 2005), a pesquisa partiu da premissa de que os professores se sentem muito demandados no seu trabalho
e, com frequência, veem-se como responsáveis pelo desempenho de seus alunos e da
escola. Estudos precedentes (Oliveira, 2000) permitiram saber que as escolas públicas,
especialmente aquelas situadas em regiões mais vulneráveis socialmente, passaram a
responder por importantes políticas sociais que atendem aos alunos e suas famílias,
e, por tal razão, tiveram de se adequar a novas realidades que foram repercutindo em
mudanças nos seus papéis tradicionais. À medida que se tornam mais complexas as
demandas às quais as escolas devem responder, também se tornam mais complexas as
atividades dos docentes.
O sistema espera preparo, formação e estímulo do sujeito docente para exercer o
pleno domínio da sala de aula e para responder às exigências que chegam à escola no
grau de diversidade que apresentam e na urgência que reclamam. (Oliveira, 2004)
Como se pode observar, no estudo anteriormente citado, realizado pela OCDE
(2005), a sociedade contemporânea demanda que os estabelecimentos e os seus docentes
estejam em condições de responder de forma eficaz às necessidades dos alunos oriundos de meios sociais e linguísticos diferentes, de lutar contra o fracasso escolar, de ser
sensíveis às questões culturais, de igualdade de sexo, de estimular a tolerância e a coesão social, entre outras demandas. Para responder a essas exigências da sociedade e da
economia, os docentes devem também estar em condições de desenvolver a autonomia
dos alunos e o interesse de perseguir sua aprendizagem ao longo da vida. (Lessard,
Kamanzi et Larochelle, 2013/2)
No caso brasileiro, a Constituição Federal de 1988, ao estabelecer como princípio
no seu Artigo 206, Inciso VI, a gestão democrática do ensino público, respondendo aos
anseios dos movimentos sociais no campo educacional, reforça novas exigências para
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a escola e para os docentes. Eles devem participar da gestão escolar, tanto na condição
de gestores eleitos por seus pares como na representação junto aos conselhos e na elaboração da proposta pedagógica. O trabalho docente passa a contemplar, a partir das
mudanças na legislação oriundas desse princípio, além das atividades em sala de aula, as
reuniões pedagógicas, a participação na gestão e no planejamento pedagógico, o envolvimento com a comunidade, entre outras atividades.
Acresce-se a isso as iniciativas de educação inclusiva na escola regular, a ampliação recente da cobertura da educação infantil no sistema educacional, os programas de
educação de tempo integral, entre outros, que acabam por demandar e inserir no contexto escolar novos sujeitos docentes. Tais mudanças têm resultado em reorganização do
trabalho escolar, fazendo emergir nova divisão técnica do trabalho nas unidades educacionais; o que é flagrante nos milhares de estabelecimentos que adotam o Programa
Mais Educação (PME) e repercutido diretamente sobre a identidade docente.
Entretanto, esses novos docentes permanecem invísiveis para as estatísticas oficiais
e as políticas públicas para a educação e não estão na maioria das vezes contemplados
nos planos de carreira e salários dos profissionais da educação. Esses novos docentes
clamam por maior profissionalização, tanto no que se refere às oportunidades de formação e titulação quanto no que se relaciona ao reconhecimento legal de sua condição.
Nos dois surveys realizados na TDEBB, aproximadamente 30% dos respondentes
docentes não são nomeadamente professores. Nos oito estados em que a pesquisa se
realizou, identificamos uma grande diversidade de outras funções docentes que variam
de acordo com a dependência administrativa e com a etapa de atendimento. Especialmente na educação infantil, são muitas as denominações dadas aos docentes, as mais
frequentes são educadores infantis, auxiliares de creches, auxiliares de ensino, assistente
de educação infantil , entre outros.
Nas escolas que adotam programas de educação em tempo integral, os novos
docentes são contratados como oficineiros, estagiários, apoio ou, às vezes, os próprios
professores são renomeados nas suas novas funções, como, por exemplo, o professor
comunitário (Clementino, 2013).
Outra questão que demanda atenção é a renovação geracional dos profissionais
que atuam nas redes públicas. Nos dados relativos aos perfis de nossos respondentes,
observou-se que a média de idade dos docentes entrevistados estava entre 39 e 41 anos,
(40,6 anos no conjunto dos sete estados e 39,7 anos em Pernambuco), sendo estes , na sua
maioria, do sexo feminino (82%). Considerando que os docentes iniciam, em média, sua
vida profissional por volta dos 20 anos de idade, temos então quase metade da população docente com, aproximadamente, 20 anos de trabalho, ou seja, já muito perto de
se aposentar. A legislação vigente permite a aposentadoria de professoras de educação
básica com 25 anos de contribuição social e idade mínima de 50 anos de idade e de professores de educação básica com 30 anos de contribuição e idade mínima de 55 anos de
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idade. Então, a questão da atratividade se torna mais preocupante quando consideramos esta dimensão geracional da profissão.
Por outro lado, é necessário ponderar que a Meta 18 se refere a planos de carreira
para os profissionais da educação e não para os profissionais do magistério. Esta amplitude dada aos planos exige que sejam contemplados todos os profissionais da educação
previstos em lei, isto é, aqueles que são acolhidos pela Lei nº 12.014, de 2009, que altera
o artigo 61 da LDB nº 9.394, de 1996, discriminando as categorias de trabalhadores que
se devem considerar profissionais da educação, definindo ainda as exigências de formação para seu exercício, como se pode observar:
Art. 61: Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela
estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação
educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim.
Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender
às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das
diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos:
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e
capacitação em serviço;
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de
ensino e em outras atividades. (BRASIL, 2009)

A Lei atribui à formação específica o critério fundamental na definição dos que
podem ser considerados profissionais da educação, sendo assim, a formação deverá ter
centralidade como um dos componentes orientadores dos planos de carreira.
A maioria dos entrevistados no primeiro survey da TDEBB possui nível de escolaridade superior, a maior parte é constituída por aqueles que fizeram curso de licenciatura
(55%), seguida pelos que cursaram pedagogia (35%). Os que fizeram curso normal superior e outros tipos de graduação equivalem a 5% da categoria. Importante observar que
52% informaram ter realizado algum curso em nível de pós-graduação.
Apesar de a formação ser um importante critério para a progressão na carreira,
ela não deve ser o único, pois a experiência refletida no tempo de serviço também
deve contar como um estímulo à permanência. Nos dois surveys realizados na TDEBB,
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constatou-se que as redes públicas contam com professores com bastante experiência,
na sua maioria com mais de 5 anos de serviço. Quando perguntados sobre os aspectos
mais valorizados no plano de cargos e salários, para aqueles contemplados por um, eles
informaram ser a titulação e o tempo de serviço, atingindo 83% e 73% dos entrevistados, respectivamente.
Outra variável importante a ser considerada nos planos de carreira dos profissionais
da educação básica é a exclusividade a uma unidade educacional. Estudos e pesquisas
têm demonstrado que os professores trabalham em mais de uma unidade educacional.
A pesquisa Talis6 (2013) que se refere aos professores do 6° ao 9° ano do ensino fundamental constatou que 25% deles trabalham em mais de uma escola, sendo cerca de 20%
em duas escolas e 5% em três ou mais escolas. Na TDEBB, que pesquisou docentes das
três etapas da educação básica - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio,
essa proporção é de 46% que trabalham em mais de uma unidade educacional, sendo
que 37% afirmaram atuar em duas unidades, 7% em três e 3% em quatro ou mais.
O vínculo com a instituição é muito importante para a continuidade do trabalho,
o amadurecimento do coletivo e para o desenvolvimento de laços com a comunidade.
A dedicação exclusiva a uma mesma unidade educacional é sem dúvida um fator de
enriquecimento da condição profissional docente.
Ainda é muito importante considerar o vínculo empregatício, pois, apesar de a EC
nº 53, de 2006 prever o ingresso na carreira mediante concurso público, as redes públicas
de ensino contam com elevado número de professores contratados por tempo determinado. Mais de dois terços dos respondentes do primeiro survey da TDEBB não prestaram
concurso para o desempenho de suas atividades.

Os funcionários da educação básica pública nos planos de carreira
A Meta 18 se refere à obrigatoriedade de criação ou reorganização dos planos de carreira dos profissionais da educação básica, logo tais planos deverão incorporar todos os
profissionais da educação considerados na Lei nº 12.014, de 2009 já citada. Isso significa
um grande desafio para muitas redes de ensino que, até o momento, apenas contemplam nos seus planos de carreira os profissionais do magistério, basicamente professores
e especialistas, deixando de fora funcionários administrativos e de apoio.
Os funcionários de escola tiveram importantes conquistas nos últimos anos em relação ao reconhecimento de sua condição profissional e de garantias de certos direitos.
Destaca-se entre essas conquistas o Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público (Profuncionário). Criado a
partir dos desdobramentos da Resolução nº 5, de 22 de novembro de 2005, do Conselho
Nacional de Educação que institui 21ª Área de Educação Profissional (Área Profissional
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de Serviços de Apoio Escolar), o Profuncionário foi instituído por meio da Portaria normativa nº 25, de 31 de maio de 2007. Ele tem por objetivo formar os funcionários de
escola, em efetivo exercício, em competências compatíveis com as atividades por eles
desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino.
O Decreto nº 7.415, de 30 de dezembro de 2010, institui a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica e dispõe sobre o Profuncionário. Dentre
seus objetivos, tal política visa à valorização do trabalho dos profissionais da educação,
por meio da oferta de cursos de formação inicial em nível técnico proporcionados pelo
programa. Essa foi uma conquista importante para a profissionalização dos funcionários
de escola, porém, como afirmam Boudon e Bourricaud (1993: 453), “a palavra profissionalização é muito ambígua. Num primeiro sentido, pode-se tomá-la como sinônimo de
qualificação. Mas essa qualificação está longe de estar sempre associada a uma competência técnica fundamentada num saber mínimo institucionalmente garantido”.
Poucos são os estudos que lançam seus olhares sobre os funcionários de escola. Na
realidade brasileira, carecemos de pesquisas mais amplas que possam contribuir para
uma apreciação geral do que vivem esses funcionários nas distintas redes de ensino.
Em estudo exploratório realizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação (CNTE), em 2009, procurou-se, dentre outros objetivos, traçar um perfil
do segmento de funcionários de escola, a partir da necessidade de se buscar um mínimo
de conhecimento sobre a categoria, uma vez que não eram identificados censos específicos ou base de dados consistente nas estatísticas oficiais (Dourado e Moraes, 2009). De
acordo com esse estudo, a distribuição dos funcionários de escola por sexo apresentou-se equitativa, sendo 50% dos entrevistados do sexo masculino e os demais, feminino.
A pesquisa TDEBB realizou, em Pernambuco, em 2013, um survey específico com os
funcionários das unidades educacionais (creches e escolas) da rede estadual e 17 redes
municipais, sendo entrevistados 612 funcionários das unidades de educação básica7.
As redes de ensino investigadas em Pernambuco apresentaram um quadro bem distinto daquele observado no estudo exploratório realizado pela CNTE em 2009. No geral,
três quartos (3/4) dos funcionários entrevistados afirmaram ser do sexo feminino. Ressalta-se que, na educação infantil e, consequentemente, na rede conveniada, da mesma
forma que no grupo de docentes, o percentual de entrevistados do sexo feminino é superior, sendo 80% e 85%, respectivamente.
A média de idade apresentada pelos funcionários das unidades educacionais em
Pernambuco foi de 41 anos e meio, com metade dos indivíduos afirmando ter até 42 anos.
Tal média corrobora o perfil traçado pelo estudo realizado pela CNTE em 2009, o qual
indica que os funcionários de escola concentram-se, majoritariamente, nas faixas etárias
acima dos 40 anos (Dourado e Moraes, 2009). As maiores médias de idade são observadas
entre os funcionários que atuam em unidades educacionais que ofertam prioritariamente
o ensino médio e, consequentemente, sob a jurisdição da rede estadual de ensino. E são
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percebidas, ainda, entre os indivíduos que atuam em municípios e estabelecimentos de
ensino considerados de grande porte (neste último, são registradas médias de idade de
47 anos, com metade dos indivíduos afirmando ter até 49 anos)8.
Com relação aos aspectos socioeconômicos, observamos que, no que se refere ao
salário bruto advindo da atividade exercida, metade dos entrevistados afirmaram ter
um rendimento de até um salário mínimo (R$ 678,00 em 2013), ainda que mais de 80%
desses indivíduos tenham uma carga horária de trabalho semanal acima de 30 horas.
As menores médias salariais são observadas entre os funcionários lotados em unidades educacionais conveniadas com a rede pública de ensino (R$ 589,36) e que atuam
em instituições que ofertam a educação infantil (R$ 737,96). As menores médias salariais são encontradas, ainda, entre os funcionários que atuam em unidades educacionais
consideradas de pequeno porte (R$ 882,97), localizadas em municípios de igual tamanho (R$ 832,48). Contudo, ao considerar os diversos cenários, é importante ressaltar que,
embora se observe os menores rendimentos entre os grupos de funcionários de unidades
educacionais localizados nestes contextos, não pode ser considerada uma discrepância
sua situação com a dos sujeitos inseridos nas outras. Analisando a mediana do salário bruto, observamos que a diferença não varia significativamente. Isto é, metade dos
indivíduos entrevistados afirmou ter um rendimento mensal aproximado nos diversos
contextos analisados.
Ainda que apresente percentual elevado de indivíduos concentrados nas menores faixas salariais, o número de funcionários de escola que se declararam o principal
provedor de rendimentos do grupo familiar é cerca de dois terços (2/3) do público entrevistado. Nos cenários que agregam menores médias salariais e de rendimento familiar,
mais da metade dos entrevistados informou que seus ganhos são tidos como a principal fonte de renda do grupo familiar, chegando esse percentual a representar mais de
2/3 em alguns desses contextos.
Os dados socioeconômicos dos funcionários das unidades educacionais obtidos na
pesquisa mostram que, embora os cenários analisados apontem para uma desvantagem
para o grupo de profissionais que atua nas unidades educacionais da rede conveniada,
que concentra, majoritariamente, matrículas na educação infantil, consideradas de
pequeno porte e localizadas em municípios com uma população de até 30 mil habitantes, trata-se de um público com um perfil bem homogêneo, além de muito distinto do
corpo docente dessas unidades educacionais.
Quanto à sua formação profissional, o nível de escolaridade dos funcionários das
redes de ensino pesquisadas apresentou-se concentrado na educação básica, sobretudo
no ensino médio (incluindo aí o ensino médio normal e a educação profissional técnica
de nível médio). Desse universo, apenas 15% informaram ter concluído a graduação,
sendo que 6,9% afirmam, ainda, possuir cursos de pós-graduação.
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De acordo com os dados da pesquisa, embora o estado de Pernambuco seja considerado como um dos pioneiros na implantação do Profuncionário, a participação dos
funcionários no programa tem sido baixa. Dentre os entrevistados, apenas 12% informaram participar ou ter participado dessa formação.
Sobre o tempo médio de trabalho dos entrevistados na área educacional, isto é,
como funcionário das unidades educacionais (independente do tipo de vínculo ou contrato de trabalho e dependência administrativa dos estabelecimentos de ensino), é de 11
anos. No entanto, observa-se que metade desses profissionais informou ter, no máximo,
seis anos de atuação na área.
Nos recortes aqui propostos, o grupo que atua em unidades educacionais que ofertam o ensino médio, apesar de não revelar um valor médio de tempo de trabalho muito
acima dos grupos que atuam nas unidades educacionais que ofertam as demais etapas
de ensino, apresentou um maior percentual de indivíduos nas faixas de tempo de serviço na área educacional superior a 20 anos. Nos demais cenários, as maiores médias de
tempo de serviço concentram-se entre os profissionais que atuam em unidades educacionais sob a jurisdição do governo estadual, consideradas de grande porte e localizadas
em municípios considerados de médio porte.
Considerando o tempo de atuação em uma mesma rede de ensino, os funcionários
das unidades educacionais atreladas ao poder público estadual apresentam uma média
superior aos profissionais que atuam nas demais redes (11 anos e meio).
O tempo de trabalho em uma mesma unidade educacional apresentou-se baixo no
conjunto dos entrevistados em comparação à experiência profissional na área educacional e em uma mesma rede de ensino. Em média, os funcionários de escola apresentaram
um tempo de trabalho no mesmo estabelecimento de ensino de seis anos e quatro meses,
sendo que metade desse público afirmou ter até três anos de atuação na mesma unidade
educacional. Sob este prisma, as maiores médias concentram-se entre os funcionários
que atuam em unidades educacionais que ofertam o ensino médio e estão sob jurisdição do governo estadual pernambucano, localizadas em municípios considerados de
grande porte e com um número de matrículas superior a 1.600.
Ao analisar o fato de os funcionários trabalharem em outra unidade educacional, fica evidente que a vinculação daqueles que trabalham nas redes estadual (94%) e
municipal (96%) é quase em sua totalidade exclusiva. Entre aqueles que atuam na rede
conveniada de ensino, o contrato com uma única unidade educacional é exclusivo, isto
é, 100% dos entrevistados dessa rede informaram não atuar em outro estabelecimento de
ensino. A taxa mais baixa de profissionais que trabalham em outras unidades educacionais é encontrada na educação infantil (4%), quando comparada ao ensino fundamental
(6%) e ensino médio (6%). Proporção maior (11%) de funcionários que trabalham em
outra instituição é obtida junto àqueles de unidades educacionais de grande porte (11%).
Também quando se considera o porte do município em que se encontram as unidades
134

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 121-140, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

Carreira e piso nacional salarial para os profissionais da educação básica

educacionais pesquisadas, funcionários de municípios grandes apresentam maior valor
relativo (7%) de profissionais que trabalham em outra instituição.
A função desenvolvida pelos funcionários é outra variável analisada no estudo e é
classificada em três grupos: o primeiro constituído pelos auxiliares de serviços gerais, o
segundo pelas merendeiras e o terceiro pelas demais funções. Os entrevistados da rede
estadual são constituídos em 22%, cada, por auxiliares de serviços gerais e merendeiras
e 56% por funcionários das demais funções. Já na rede conveniada, observa-se a maior
parcela de funcionários que atuam com serviços gerais (38%). Proporções semelhantes
de funcionários que atuam como auxiliar de serviços gerais, variando de 18% a 22%,
são verificadas nas três etapas de ensino. A categoria que se relaciona a outras funções
é mais recorrente em unidades educacionais de grande porte (78%) do que naquelas de
médio porte (57%) e de pequeno porte (50%). Já quanto ao porte do município em que se
encontram, há taxas semelhantes de auxiliares de serviços gerais, oscilando de 18% a 32%.
Quando se observa o vínculo do funcionário em relação à dependência administrativa de que fazem parte, temos que 50% da rede municipal são concursados contra
apenas 17% da rede estadual. Especificamente sobre a rede conveniada, o maior grupo
(46%) é de profissionais com carteira assinada (CLT), seguido por 15% que são temporários ou substitutos e 23% que possuem outros vínculos. Levando em consideração a
etapa de atendimento, os estatutários compreendem 47% dos entrevistados do ensino
médio, 17% da educação infantil e 25% do ensino fundamental. Os estagiários com
remuneração representam 11% dos profissionais da educação infantil e do ensino fundamental e 9% do ensino médio.
A relação entre o tipo de vínculo e o porte da unidade educacional dos funcionários
aponta taxas de concursados equivalentes a 22%, 23% e 39%, respectivamente, para os
entrevistados de unidades educacionais de grande, médio e pequeno porte. Já os temporários ou substitutos representam 7% dos profissionais de unidades educacionais
consideradas de pequeno e grande porte e de apenas 2% de unidades educacionais de
médio porte. Ao considerar o porte do município, verifica-se que os estatutários totalizam
47% dos entrevistados de municípios pequenos, 46% de médios e 19% de grande porte.
Já os voluntários não chegam a 1% dos entrevistados de municípios pequenos e médios,
enquanto essa categoria representa 5% dos profissionais de municípios de grande porte.
A carga horária semanal do funcionário na unidade educacional em que foi entrevistado é outra variável utilizada para caracterizar as condições de trabalho desses
profissionais. Aqueles que trabalham de 20 a 39 horas semanais nas instituições contabilizam 40% dos entrevistados da rede estadual, 68% da municipal e 52% da conveniada.
Já os que possuem carga acima de 40 horas por semana representam 57% dos sujeitos
da rede estadual, 24% da rede municipal e 43% da conveniada. Por sua vez, quando se
relativiza pela etapa de atendimento, os percentuais daqueles que trabalham 40 horas
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ou mais por semana nas unidades educacionais se equivalem a 26% para a educação
infantil e o ensino fundamental e 59% para o ensino médio.
Os funcionários de unidades educacionais de pequeno porte que possuem carga
horária semanal de 20 a 39 horas representam 57% dos entrevistados, aqueles de instituições de médio porte 51% e os de instituições de grande porte 47%. As taxas de
entrevistados que trabalham 40 horas ou mais por semana representam 37%, 41% e
53% dos funcionários de instituições pequenas, médias e grandes, respectivamente. Já
quando se considera o porte do município em que eles se encontram lotados, 5% dos
entrevistados de municípios pequenos trabalham até 19 horas nas unidades educacionais contra 7% daqueles de municípios médios e 6% de municípios grandes que se
encontram nessa mesma situação.

Comentários finais
Diante da constatação dos estudos da Divap/Sase/MEC de que a organização dos
planos de carreira dos profissionais da educação básica na atualidade é bastante dispersa e variada, evidenciando grande diversidade de critérios e formatos de planos,
encontrando-se desde aqueles que contemplam o conjunto dos profissionais da educação quanto os que apenas referem-se aos profissionais do magistério, o desafio deve
concentrar-se antes de tudo na interpretação mais ampla da lei, ou seja, incorporar o
conjunto desses profissionais nos planos que serão criados ou reorganizados.
Contudo, incorporar o conjunto mais amplo deve significar também buscar
compreender e dar visibilidade e concretude aos sujeitos que chegam às unidades educacionais na condição de novos docentes. A educação infantil não pode permanecer como
o espaço do improviso, a extensão do espaço doméstico, o entre-lugar da educação. É
necessário enfrentar as dificuldades orçamentárias, romper os preconceitos e superar a
ignorância que têm predominado em muitas gestões e que acabam por considerar que
para a educação das crianças não é necessário o rigor profissional e, portanto, é possível
realizá-la em padrão mais baixo que a escola regular. A educação infantil, como primeira
etapa da educação básica, precisa receber a mesma atenção que as demais e isso passa
antes de tudo pelo reconhecimento de que os que atuam nela devem ser profissionalizados, formados e preparados para este fim. Semelhante observação podemos fazer com
relação às unidades educacionais que adotam programas de tempo integral. Os docentes
que atuam nesses programas ou nos chamados contraturnos precisam ser preparados e
remunerados de forma adequada. Esses docentes ressentem-se do desprezo que sofrem
dentro das próprias escolas em que atuam, evidenciando uma separação entre os que
atuam no turno regular e os do contraturno. (Clementino, 2013).
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Esses novos docentes que permanecem invisíveis nas estatísticas oficiais e nas políticas públicas para educação não sendo, portanto, contemplados nos planos de carreira
e salários dos profissionais da educação, também, muitas vezes, não são lembrados nas
pautas sindicais.
O caráter de emergência trazido pela Meta 18 do PNE para uma exigência já bastante conhecida e reiterada em diferentes instrumentos na legislação vigente não deve
ser menosprezado e impõe compromissos e responsabilidades que envolvem diferentes
setores. A obrigação é dos gestores públicos, porém os sindicatos de trabalhadores da
educação e especialmente a CNTE desempenham papel crucial nesse processo.
As tendências à flexibilização das carreiras não podem resultar em perda de
direitos. As críticas que se fazem à carreira do tipo burocrático estão sempre associadas à propensão a que as organizações flexibilizem cada dia mais suas estruturas e
a forma de ascensão, recorrendo sempre ao modelo da organização da empresa privada e sua eficiência. Esses modelos tendem a valorizar atributos pessoais, tais
como criatividade, iniciativa, compromisso. É necessário desvelar o que está por
trás dessas críticas, resistir à sedução do discurso motivacional e buscar construir alternativas que realmente rompam com as formas tradicionais já superadas,
mas que apresentem adequações que são compatíveis com os sentidos do público.
Nesse sentido, o acúmulo produzido pelas pesquisas acadêmicas em nossas universidades poderá ser um grande subsídio à discussão.

Recebido em março de 2016 e aprovado em maio de 2016

Notas
1

Ver: http://pmdb.org.br/wp-content/uploads/2015/10/RELEASE-TEMER_A4-28.10.15-on-line.pdf

2

http://planodecarreira.mec.gov.br/index.php

3

Esta pesquisa contou com o apoio da SEB/MEC, por meio de um Plano de Cooperação com a UFMG.

4

Na educação infantil, a pesquisa considerou, na sua amostra, além das instituições públicas, aquelas conveniadas com o poder público.

5

Os sujeitos docentes foram definidos na pesquisa TDEBB como “os profissionais que desenvolvem algum
tipo de atividade de ensino ou docência, sendo compreendidos pelos professores e por outros profissionais
que exercem atividade de docência” (Oliveira e Vieira, 2010).

6

Pesquisa com docentes do 6° ao 9° ano realizada pela OCDE em mais de 30 países. No Brasil, o Inep é o
responsável por sua aplicação.

7

Descrição mais completa desses dados bem como algumas análises podem ser encontradas em Oliveira e
Vieira (2014).
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8

Além da dependência administrativa e da etapa de atuação na educação básica, o survey levou em consideração, na sua amostra, o porte do município: de 20.000 até 50.000 habitantes, de 50.001 até 100.000 habitantes e acima de 100.000, e, nas suas análises, o porte da instituição educacional (pequena, média e grande).
Conferir: Oliveira e Vieira (2014).
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Careers and a National Salary base for professionals in
basic education
ABSTRACT: To create or revise the career plans of education professionals is an urgent demand. This
text provides information, derived from research on aspects underexplored in a school context and pays
special attention to school employees. Thus, the last part is devoted to a description and discussion of
data from a survey with school employees in a Brazilian state.
Keywords: Teaching career. Education professionals. School employees.

Carrière et revenu minimum national pour les
professionnels de l’éducation basique
RÉSUMÉ: Créer ou revoir les plans de carriére des professionnels de l’éducation est une demande urgente. Ce texte fournit des informations, issues de recherches, sur des aspects peu étudiés du contexte
scolaire et consacre une attention particulière aux fonctionnaires de l’école. Ainsi, la dernière partie est
consacrée à la description et la discussion d’une enquête auprés de fonctionnaires d’école d’un état
brésilien.
Mots-clés: Carrière des enseignants. Professionnels de l’éducation. Fonctionnaires de l’école.

Carrera y mínimo salarial nacional para los profesionales
de la educación básica
RESUMEN: Crear o revisar los planes de carrera de los profesionales de la educación es una demanda
urgente. Este texto presenta datos derivados de encuestas sobre aspectos poco analizados del contexto
escolar y dedica especial atención a los empleados de escuelas. Así, dedica la última parte a la descripción y discusión de los datos de una encuesta realizada a empleados de escuelas en un estado brasileño.
Palabras clave: Carrera docente. Profesionales de la educación. Empleados de escuelas.
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A intensificação do trabalho docente nas
representações sociais de professores
Ademir José Rosso*

RESUMO: O artigo analisa as representações sociais sobre
a intensificação do trabalho docente sobre as situações de
desgaste, suas formas de apropriação e tradução a partir
da experiência vivida por professores na escola. As representações recaem sobretudo no tempo insuficiente e na
intensidade no montante de tarefas a serem cumpridas.
Palavras-chave: Intensificação da docência. Representação
social do trabalho. Condição do trabalho
docente.

Introdução

A

intensificação do trabalho é descrita nas origens do capitalismo como uma
forma de exploração para escapar das críticas sociais feitas à jornada de trabalho (DAL ROSSO, 2006a). O mecanismo, inicialmente descrito na indústria, é
ampliado para o trabalho intelectual e o trabalho de serviços (DAL ROSSO, 2006b), entre eles
a educação (OLIVEIRA, 2007). Se no passado as estratégias foram de acelerar a maquinaria,
remunerar por tarefas e alocar etapas fabris ao espaço doméstico, no presente elas incorporam os mecanismos das tecnologias de comunicação e informação, organizações produtivas
e relações trabalhistas que impactam na “vida pessoal e familiar de todos os trabalhadores;
sejam eles empregados ou desempregados.” (NAVARRO; PADILHA, 2007, p. 19).
Com o mecanismo, o empregador solicita do trabalhador a elevação da quantidade e da qualidade do produto ou serviço. Assim, a intensidade expressa o dispêndio
das capacidades dos trabalhadores, sua energia física, inteligência em conceber, criar e

*
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analisar, e da afetividade nas relações interpessoais, cultura e socialização (DAL ROSSO,
2006a). Essa crescente demanda de energia intelectual não substitui o gasto de energia
física, mas se soma a ela, tornando o trabalho cada vez mais intenso (CARDOSO, 2013).
As pesquisas sobre a intensificação contemplam diferentes formas e condicionantes
do trabalho que se expressam e repercutem na vida do trabalhador. A quantidade do
trabalho e a sua intensificação passam pela descrição da relação entre as exigências do
posto de trabalho e as capacidades e possibilidades de ação num determinado ambiente
de trabalho, bem como no contexto macroeconômico e social (ALVES, 2009). Esse olhar
rompe com a percepção da intensidade, vinculada apenas à extensão do tempo, ritmo
e cadência da produção, acrescentando-lhe novos condicionantes (CARDOSO, 2013).
Como condicionantes que promovem a intensificação, podem-se listar, entre outros:
a função ou especificidade (CARDOSO, 2013), a gestão (OLIVEIRA, 2004), o aparato tecnológico, a ergonomia associada à epidemiologia (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009) e a
subjetividade tomada pelo trabalho (NAVARRO; PADILHA, 2007). Trata-se de elementos imbricados, mas que serão descritos em separado por didatismo.
Na escola pública, os professores têm ampliado o atendimento de funções que
ultrapassam a sua formação e cargo, desempenhando “funções de agente público, assistente social, enfermeiro, psicólogo, entre outras.” (OLIVEIRA, 2004, p. 1132). Com essas
exigências, a especificidade do ensino é secundada (LELIS, 2012), sumindo-se as peculiaridades das atividades fins e meio, e de hierarquia na execução. Além da quantidade
e heterogeneidade das demandas dos alunos e comunidades que aportam à escola, as
funções de auxiliar de ensino, bibliotecária, ajudante de secretaria e pedagogo geralmente são exercidas por apenas um profissional, tornando-se comum a ausência de todo
esse pessoal de apoio no cotidiano escolar. Esse acréscimo de demanda aos professores
pode ser interpretado como perda de controle sobre o seu próprio trabalho e atendimento de expectativas externas ao contexto educativo (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009).
Os dispositivos de gestão por objetivos e metas (FORTINO, 2012), gestão escolar
partilhada (GARCIA; ANADON, 2009), constroem exigências numéricas que, além da
intensificação no trabalho, tendem a proteger a divisão capitalista do trabalho e da luta
de classes (PINA; STOLTZ, 2011), vigiar e reprimir a docência, forçar a cumprir metas
em condições desfavoráveis, promover a concorrência, diminuir os postos de trabalho
(SILVA; VERÇOSA; BUENO, 2013), criar burocracias para prestação de contas do ensino
(SILVA; VERÇOSA; BUENO, 2013), responsabilizar os professores pelo desempenho discente (OLIVEIRA, 2004), fragilizar os docentes objetiva e subjetivamente, empobrecer,
desqualificar a docência, bloquear a criatividade dos professores e interferir até mesmo
na aprendizagem do aluno (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009). A incorporação da cultura do gerencialismo (RAICHELIS, 2013) esvazia os conteúdos reflexivos e criativos da
docência, enquadrando processos e dinâmicas institucionais às metas de controle de
qualidade e produtividade.
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O aparato tecnológico advindo da revolução da informática é comparável à revolução industrial (DAL ROSSO, 2006a). Esse aparato poderia aliviar e facilitar as tarefas
docentes, mas traz novas imposições e pressões mentais e físicas (FERNANDES, 2011).
As tecnologias da informação servem tanto para acionar quanto para controlar os docentes com demandas de trabalho durante o tempo livre, fora da escola. Isso desterritorializa
o trabalho docente, aproximando-o do não trabalho (RAICHELIS, 2013), colonizando o
espaço e tempo mortos.
As condições fisiológicas e biomecânicas do trabalho em sala de aula expõem fatores de risco enfrentados pelos docentes e traduzem a sua ergonomia. Entre esses fatores
está o uso necessário, constante e intensivo da voz, impedindo a recuperação das estruturas fonoarticulatórias. Ainda, o ambiente físico das escolas é “ruidoso, empoeirado,
com acústica insatisfatória, de tamanho inadequado, com limpeza precária e realizada
com produtos irritativos”, com tempos escassos de descanso que tornam trabalho e
ambientes estressantes (KARMANN; LANCMAN, 2013).
A percepção do trabalho crescente com a falta de tempo para desenvolver as atividades escolares, obrigando os professores a levarem tarefas para casa. É a captura da
subjetividade, a colonização do espaço do não trabalho (RAICHELIS, 2013), do recuo do
espaço pessoal e da convivência com grupos de trabalho nos tempos livres (FORTINO,
2012), retroalimentando os estilos de vida e de subjetivação do trabalho (GRISCI, 2003), e
subordinando ao trabalho inteligência, capacidades criativas e analíticas, afeto nas relações
interpessoais, cultura, socialização e experiências pessoais (CARDOSO, 2013). A subjetividade torna-se, assim, controlada mediante expectativas, pressões, culpas e frustrações
impelidas sobre o ser e o fazer na escola e fora dela. Essas práticas burocráticas e discursivas têm autorresponsabilizado e culpado os docentes (OLIVEIRA, 2007) pelas tarefas,
desempenho, formação e atualização, e até mesmo pelo sucesso ou fracasso do aluno e
da escola (GARCIA; ANADON, 2009).
A intensificação do trabalho é complexa em função da variedade de causas e consequências (CARDOSO, 2013), altera as relações temporais, espaciais, gerenciais, funcionais
e subjetivas, pressionando e constrangendo os trabalhadores. A comunidade científica
tem produzido uma explicação e detalhamento crescentes, mas os trabalhadores, a partir da vivência da carga de trabalho e da agregação de demandas, produzem e partilham
conhecimentos que em alguns textos são chamados de percepção ou, simplesmente, de
representação. Essa representação não é mera alienação: ela possui um papel ativo sobre
as práticas dos indivíduos e das classes sociais; representa uma construção positiva que
não se curva ao controle e que não pode ser tomada como reflexo da realidade, ilusão ou
“falsa consciência” (PINA; STOLTZ, 2014), pois há um conhecimento associado aos pertencimentos sociais (LOMBARDI, 1997), articulado aos aspectos simbólicos da realidade.
Esses conhecimentos produzidos pelos trabalhadores são representações sociais (RS)
porque reapresentam, atualizam e renovam os significados do trabalho que explora o
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trabalhador. São conhecimentos partilhados, circulantes, não de trabalhadores isolados,
mas de categorias que enfrentam a carga de trabalho, as condições que determinam a
fadiga e a percepção de ser explorado (MOSCOVICI, 2012). Dessa forma, as representações
da intensificação do trabalho são sociais pela cognição dos sujeitos imersos no contexto
social e pelos pensamentos entranhados nesse contexto (JODELET, 2007).
As RS sobre a intensificação fazem parte da vida dos docentes. Por se apoiarem na
experiência pessoal e na experiência dos trabalhadores contemporâneos (PRAZERES;
NAVARRO, 2011), essas representações constituem uma experiência vivida nas esferas subjetiva, intersubjetiva e transubjetiva, sendo, com isso, socialmente construídas
(JODELET, 2005, 2007). Dessa forma, a intensificação e seus desdobramentos não são
apenas um objeto da ciência, mas de trabalhadores que, no espaço da vida concreta, se
debruçam e falam sobre ele, com olhares e validades diversas; buscam o entendimento
e o consenso numa alquimia que tenta destilar as verdades. A formação de RS passa
pelo mecanismo da ancoragem e da objetivação, e consta das dimensões dos conhecimentos, imagens e atitudes (MOSCOVICI, 2012).
A ancoragem contempla a categorização, comparação, generalização e diferenciação das cognições associadas aos aspectos afetivos, simbólicos e às atitudes. Dessa
forma, a intensificação liga-se aos conhecimentos circulantes sobre o trabalho, os quais
a traduzem e se aproximam dela, reeditam e transformam, enriquecendo-a de novos
elementos que favorecem o entendimento e o consenso na comunicação. A ancoragem
permite que o desconhecido seja incorporado às cognições anteriores. Já na objetivação o sujeito busca materializar uma ideia abstrata em algo concreto, traduzindo seus
pensamentos em algo existente na natureza. É a conversão de um conceito em imagem,
com a visualização do antes disforme. O filme Tempos Modernos, de Chaplin, pode ser
uma imagem da intensificação. Nesse processo, corporificam-se as ideias, podendo-se
recorrer a metáforas e imagens na descrição do objeto. As metáforas condensam e coordenam significados, operando os núcleos das RS, agenciando os predicados e lugares
comuns. O próprio Marx recorreu à imagem de poros para explicitar o não trabalho e a
intensificação como diminuição desses poros.
O conhecimento presente numa RS está ligado à experiência e “a um sistema de valores, de noções e de práticas que dão aos indivíduos os meios necessários para se orientar
no ambiente social e material.” (MOSCOVICI, 2012, p. 28). As imagens manifestam tanto
os conhecimentos interiores quanto os conhecimentos do exterior dos sujeitos, servindo
para filtrar as mensagens e direcionar a interpretação dos conhecimentos e experiências.
O papel das imagens busca reproduzir uma teoria “percorrendo o caminho inverso” ao
da ciência, concretizando os conteúdos sem intermediações ou rodeios (MOSCOVICI,
2012, p. 61). As atitudes expressam os posicionamentos em relação a um objeto, acontecimento ou experiências associadas às RS; a predisposição para a ação, prevendo o
que o sujeito vai fazer e dizer dentro do contexto social em que o objeto é aprendido; a
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orientação psíquica favorável ou desfavorável “revelada por um comportamento global
ou por uma série de reações cuja significação é comum.” (MOSCOVICI, 2012, p. 445).
As três dimensões da RS da intensificação do trabalho docente – conhecimento,
imagens e atitudes – fornecem uma visão de conjunto do seu conteúdo e sentido. Os
elementos que intensificam o fazer pedagógico são convertidos em relação aos valores
e imagens que se fixam na realidade social como um corpo natural de conhecimentos.
Assim, analisar a intensificação da docência como RS significa buscar as formas da sua
apropriação, transformação e tradução a partir da experiência vivida na escola.

Informações coletadas e análises
As informações analisadas derivam de pesquisa sobre a intensificação do trabalho
docente, que foi desenvolvida em duas etapas: em 2010, com a realização de 38 entrevistas;
e em 2012, com mais 42 entrevistas. As entrevistas foram semiestruturadas, antecedidas
de triagens sucessivas sobre as situações que desgastam os docentes. Do total das entrevistas, 35 informantes comentaram situações promotoras da intensificação do trabalho
docente, entre as quais estavam os problemas das salas lotadas, o excesso de atividades e
carga horária. A partir desse recorte formou-se o corpus intensificação.
Dos informantes, oito foram homens e 27 mulheres; nove tinham menos de 30 anos,
14 tinham de 31 a 40 anos, a idade de outros nove estava entre 41 a 50 anos, e havia três
professores com mais de 51 anos; dez docentes eram contratados temporários e 25 eram
efetivos; 12 possuíam filiação sindical e 23 não; dez professores estavam a menos de cinco
anos no magistério, nove tinham de seis a dez anos na profissão, oito tinham de 11 a 15
anos e outros oito estavam no magistério há mais de 15 anos; três professores não eram
licenciados, os demais tinham licenciatura e, entre eles, havia cinco com pós-graduação
strito senso; um professor declarou ter menos de 20 alunos em sala, quatro professores
tinham até 30 alunos, 23 tinham até 40 e sete afirmaram ter mais de 40 alunos em sala; desses professores, oito tiravam licença para tratamentos de saúde decorrentes da docência.
O corpus intensificação foi processado pelo software Alceste, promovendo a análise
lexical do conjunto de segmentos com uma dimensão quantitativa dos elementos textuais. O referido corpus originou cinco classes. As classes 1 e 2 descrevem elementos de
intensificação associados ao processo de ensino e aprendizagem – salas lotadas e sua
organização; e as demais classes falam sobre o tempo para execução das atividades
associadas ao salário. A apresentação das classes a partir das suas localizações no dendograma parte da esquerda para a direita (Figura 1).
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Figura 1 – Corpus intensificação
Corpus Intensificação, 35 UCIs, 432 UCEs, 70% analisadas.

Classe 3, Hora
atividade, 68 UCE,
22,67 %.
Palavra
prova+
hora+
corrig+
atividade+
prepar+
livr+
materi+
lev+
casa
trabalhos
tempo+
tenh+
segunda
descans+
aula+
art+
consegui
corrigindo
sobr+
correc+
avaliacoes
caderno+
elabor+
texto+
vou
estud+
sej+
dedic+
ide+
minuto+
tivess+
faz+
avaliativa+
bimestre+
excesso
precis+
exemplo
cham+
planej+
nota+
utiliz+

Freq
27
44
24
37
19
11
11
14
22
9
21
21
4
7
32
3
3
3
3
6
4
4
4
4
7
5
5
4
4
4
4
29
3
3
3
14
8
6
7
3
3

X2
74,01
61,83
59,13
41,87
41,27
26,18
26,18
24,94
24,6
19,53
15,41
15,41
13,83
13,22
12,75
10,34
10,34
10,34
10,34
10,25
9,54
9,54
9,54
9,54
7,54
7,44
7,44
6,76
6,76
6,76
6,76
6,7
6,33
6,33
6,33
6,14
6,12
5,33
5,19
4,04
4,04

Classe 4, Acúmulo de
tarefas, 24 UCE, 8,00%.
Palavra
acumul+
coisa+
tarefa+
vence
acab+
deix+
muita
feit+
cumpr+
pesso+
vej+
fac+
vir+
vai
diss+
fic+

Freq
13
18
12
5
10
6
6
5
3
3
4
4
3
7
3
7

X2
107,3
71,54
62,52
58,47
32,23
26,88
26,88
21,76
11,83
11,83
9,57
8,44
8,09
5,31
4,20
4,11

Classe 5, Carga horária,
31 UCE, 10,33 %
Palavra
carga
horar+
cento
salario+
sint+
situac+
poder+
dobr+
ach+
vez+
desgast+
jeito
relac+
quest+
excessivo+
vej+
desenvolver
trabalh+

Freq
9
10
4
5
6
6
7
3
9
9
7
3
3
6
4
4
3
16

X2
62,98
45,73
26,63
24,14
21,23
21,23
18,5
18,3
15,85
13,05
11,83
10,4
10,4
9,88
7,14
6,12
4,32
4,19

Classe 1, Salas lotadas,
131 UCE, 43,67 %.
Palavra
sala+
aluno+
lotada+
turma+
dev+
acompanh+
control+
particip+
par+
voz
indisciplin+
angusti+
experi+
dificuldade+
disciplin+
fic+
bat+
dificulta
diz+
funcion+
grit+
rend+
sinal
convers+
problema+
fal+
adot+
atendimento
chav+
cont+
mant+
pont+
preocup+
torn+
atencao
pedagog+
consegu+
aument+
carteira+
fisico+
mand+
tir+
apoi+
baix+
consider+
desinteresse
direito+
discut+
port+
respond+
sensacao
cheg+

Freq
66
80
31
35
17
9
9
8
7
7
9
6
6
13
8
28
5
5
5
5
5
5
5
7
18
12
4
4
4
4
4
4
4
4
7
11
21
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
14

X2
51,63
40,12
29,96
19,87
12,76
11,97
11,97
10,60
9,25
9,25
9,03
7,90
7,90
7,88
7,71
7,41
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,56
6,42
6,38
5,31
5,23
5,23
5,23
5,23
5,23
5,23
5,23
5,23
4,39
4,32
4,30
3,92
3,92
3,92
3,92
3,92
3,91
3,91
3,91
3,91
3,91
3,91
3,91
3,91
3,91
3,85

Classe 2, Sistema de
ensino, 46 UCE, 15,33%.
Palavra
Freq X2
conteudo+
8
33,3
estrutura
7
33
entend+
5
28,1
gost+
4
22,4
sistema
4
22,4
aprendiz+
5
21,8
individu+
6
18,8
boa+
3
16,7
aprend+
5
14,1
maior+
8
14
melhor+
6
13,5
pod+
8
12,5
procur+
4
12,4
form+
7
11,9
avali+
6
11,6
coloc+
5
11,6
processo+
5
11,6
qualidade
5
11,6
escrev+
3
11,1
esper+
3
11,1
quantidade
3
11,1
soci+
3
11,1
dess+
4
9,65
curso+
3
7,81
pela+
3
7,81
pequen+
3
7,81
profissional+ 3
7,81
receb+
3
7,81
aluno+
27 7,32
escol+
13 6,52
ensin+
7
6,38
governo+
4
4,85
dupla+
3
4,18
frente+
3
4,18
espaco+
4
3,89
interess+
4
3,89

Fonte: O autor.
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A classe 3, hora atividade, recebeu contribuição diferenciada dos licenciados que
não tiravam licença de saúde, homens e faixa etária de até 30 anos. Os objetos da classe
são provas, materiais didáticos, trabalhos de alunos, cadernos de chamada, notas bimestrais, planejamento e estudo. As atividades a eles associadas são corrigir, preparar, levar
para casa como obrigação – tenho que, é preciso (o dever); e as dificuldades dos docentes estão relacionadas, sobretudo, à utilização do tempo doméstico para a realização das
tarefas complementares às aulas, frente à falta de tempo e infraestrutura, na escola, para
isso. Os entrevistados listaram algumas atividades essenciais que a hora atividade não
cobre, como o estudo, a preparação de aulas, a elaboração de material didático e avaliações, a correção das atividades de sala de aula, trabalhos e provas, o preenchimento
dos cadernos de chamada e, ainda, o atendimento das demandas de atualização e formação continuada.
Para contornar as limitações, os professores levavam trabalho para casa, a fim de
fazer “depois [...] [de] atender os filhos, descansar um pouco e preparar a janta.” Também, elaboravam provas de fácil correção, aplicadas em duplas ou grupos, organizavam atividades
para serem avaliadas pro forma e usavam os finais de semana para fazer as atualizações. Dois depoimentos traduzem a situação da hora atividade: “Não tenho tempo para
preparar aulas, [...] material [didático], nem para elaborar prova, no máximo [tempo] para
corrigir e para atualizar livro de chamada”; “Não posso fazer tudo aqui na escola [...], preciso
levar trabalhos para corrigir em casa, aos sábados e domingos.” Dessa forma, a hora atividade
configura-se numa falsa melhoria das condições de trabalho, pois mantém os professores presos ao trabalho e sem condições de executar o que deles é cobrado nesse horário
(PINA; STOLTZ, 2011).
A classe 4, acúmulo de tarefas, recebeu contribuições dos informantes com mais de
50 anos de idade e mais de 15 anos de magistério; efetivos; especialistas; do sexo feminino
e, com menor peso, do sexo masculino; e atuantes em turmas de até 40 alunos. A classe
destaca as dificuldades encontradas na docência, focalizando o montante de atividades
e o esforço necessário para vencê-las. Algumas expressões provam essa relação, como,
por exemplo: “são muitas tarefas num determinado tempo” ou “mais coisas para fazer do que
condições e tempo para fazê-las”, e novamente as atividades excedentes tornavam-se “trabalho a ser feito em casa, [pois] a hora atividade não cobre.” Como consequência, os professores
acabavam “deixando de lado os compromissos de casa”, o que redundava em arrependimento.
Assim a intensificação, percebida no acúmulo de atividades, aumenta a degradação e a
exploração do trabalho, expressando a adoção pelo empregador da redução “do trabalho pago e ampliação do trabalho excedente.” (RAICHELIS, 2013, p. 623).
Essa pressão gerava um débito permanente, pois “por mais que faça tudo certinho, [...]
ainda alguma coisa fica para fazer”; “algumas delas serão malfeitas, [...] gerando insatisfação”.
Nos termos de uma informante, o acúmulo de atividades causava “estresse, [por] estar
correndo atrás e vendo as coisas”; outra depoente afirmou: “fico ansiosa, com falta de ar, me
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sinto péssima”. Professores com mais tempo de magistério falaram sobre “problemas de
saúde que vão surgindo”. Quando chegava o final do ano ou bimestre, “dói tudo, as costas,
o pescoço, a cabeça, não tem o que não doa”. Situações vivenciadas pelos docentes são comparadas com algumas apresentadas no citado filme Tempos Modernos, em que se tem
“um planejamento e um tempo para executar e tem que acelerar, pois tem muita coisa para ser
feita.” Desprendem-se da classe os efeitos do aumento de demandas físicas e psicossociais pelo aumento e ritmo de atividades na docência (LOMBARDI, 1997; GRISCI, 2003;
FERNANDES, 2011).
A classe 5, carga horária, recebeu contribuições de professores que tiraram licença
para tratamento de saúde, com carga horária elevada, efetivos, sindicalizados e que
declararam ter em média mais de 30 alunos em sala de aula. O foco dessa classe é a carga
horária e os desgastes correspondentes, contrapostos ao salário recebido. A primeira percepção está na falta de tempo, ou de que não se é ágil e organizado o suficiente. Na fala
de uma informante, “você sempre está atrasada em relação ao que você gostaria de desenvolver.”
O contraponto do salário é expresso na fala: “O governo cobra [...], enfia [...] carga
horária em um salário pequeno [...]. Se trabalhar vinte horas ganha pouquinho [...], então para
melhorar o salário tem que dobrar a carga horária.” Mais uma fala reforça esse argumento:
“Se aceito a pressão de uma carga horária é por necessidade, não pela convicção de estar executando um trabalho de qualidade.” Assim, o trabalho excessivo é uma escolha constrangida,
feita no início da carreira pela pressão salarial, que só melhora depois de muito tempo
(ALVES, 2009). Declarou um informante: “A minha situação é de trabalho escravo mesmo,
ou trabalho tudo isso ou não como.” Se não bastasse os docentes se sentirem culpados e
declararem que poderiam fazer muito mais, eles afirmaram, contraditoriamente, que
trabalhar mais de 40 horas é “uma questão particular”.
Tanto o fenômeno da simplificação didática e de ignorar as demandas dos discentes para poderem se manter na rotina, como outras situações de cunho defensivo com
modulação do esforço foram relatados pelos professores. O livro didático foi justificado como estratégia, pois se “não conseguir preparar uma aula do jeito que desejaria, tem
exercício no livro.” A situação foi justificada por outro informante: “Não é malandragem,
é para chegar ao final do semestre e poder respirar, sem cair num estresse violento.” Se
nas classes anteriores os elementos promotores da intensificação do trabalho estavam
na insuficiência da hora atividade, a pressão foi do salário que submetia os docentes a
uma carga horária que desqualifica a docência. Na fala de um professor: “Meu sonho é
[...] que pagassem salários dignos para que pudéssemos desenvolver um trabalho de qualidade.”
A classe 1, salas lotadas, refere-se às salas ou turmas com grande quantidade de
alunos, destacando os problemas daí decorrentes para o desenvolvimento das atividades docentes. A intensificação sobressaiu pela sua associação com o número de alunos a
serem atendidos e as demandas decorrentes. A origem das informações da classe ficou
associada aos elementos que descrevem os informantes, em ordem decrescente: número
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de alunos (mais de 40 por sala de aula), mais de 15 anos de atuação no magistério, idade
entre 31 a 40 anos, sexo feminino, trabalho em escolas da rede estadual e particular.
Segundo os informantes, as salas lotadas interferiam nos procedimentos didáticos,
os quais se tornavam verticalizados; as atividades eram realizadas apressadamente, sem
os feedbacks necessários; evitavam-se atividades em grupo, dispondo-se os alunos em
fileiras. Nas palavras de um informante, “o professor se torna centralizador e chato, porque
está sempre chamando atenção.” Como as salas lotadas favoreciam a dispersão e o murmúrio, a condução disciplinar aliava-se a procedimentos de controle. Sobre essa situação,
depôs um professor: “Em salas lotadas são comuns as conversas paralelas, a falta de atenção;
quando os professores falam, os alunos não escutam.” No atendimento dos alunos que necessitavam de atenção diferenciada era difícil de identificá-los e acompanhá-los durante
as aulas, deslocar-se entre as carteiras e até trazê-los à frente para apoiá-los. Disse uma
professora que o problema “está na angústia enfrentada de não conseguir atender aqueles
alunos que precisariam mais.” A saúde dos professores que necessitavam de um esforço
adicional de voz, falando muito alto, ficava comprometida. Nas palavras de uma professora, “é terrível [...] devemos falar muito alto”; e ela completou: “perco com facilidade a
voz, já tenho um problema grave, de gritar muito.”
Assim como a carga horária foi a via adotada pelos professores para falar dos baixos salários, as salas lotadas aumentavam a taxa de “exploração do trabalho docente,
tendo em vista a intensificação do trabalho a ser realizado no mesmo período.” (KARMANN; LANCMAN, 2013, p. 169). A consequência disso pode ser sintetizada na fala
de um professor: “[...] porque você deve retroceder no que você pensa de prática pedagógica
para ter o controle da turma e fazer atividades extremamente conservadoras e tradicionais como
questionários e ditar textos.” Depreende-se dessa classe que com o aumento de alunos
em sala de aula crescem os sistemas de controle didático. Um dos informantes relatou
a junção de turmas, que numa única operação promoveu a dispensa dos professores
não concursados, sobrecarregou os demais professores e gerou descontentamento dos
alunos. Enfim, o discurso do melhor aproveitamento de recursos materiais e humanos
em proveito da intensificação do trabalho docente pressupõe resistências e adoecimentos (DAL ROSSO, 2006a).
A classe 2, sistema de ensino, recebeu contribuição diferenciada, em ordem decrescente, de professores que atendiam turmas de até 30 alunos, possuíam mestrado e eram
sindicalizados. Essa classe traz produções discursivas sobre a escolarização, o que os alunos
aprendem e o que se cobra dos docentes nas práticas formativas e discursivas do sistema
de ensino – o ensino como um processo individualizado. No contraponto da classe, destacam-se os conflitos advindos do sistema com suas normas e discursos, da formação
docente e teorias educativas, da infraestrutura da escola e recursos materiais disponíveis,
das rotinas de trabalho e mecanismos de controle estabelecidos frente às funções que os
professores devem executar.
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Um informante chamou a atenção para o conflito de classes, em que o professor
“não tem noção do espaço em que trabalha e se coloca acima de todos [...], [culpa o aluno] pelo
fracasso sem pensar no sistema em que vive e na estrutura social a que estamos sujeitos.” Esse
depoimento retrata a contradição entre a formação docente do tipo liberal e o exercício
profissional assalariado (MARTINS, 2008). No sistema educacional o maior conflito,
ou ideologia (ALVES, 2009), está em exigir “uma formação complexa, humana [...] [e avaliar dentro de] uma lógica quantitativa, estritamente matemática, exata.” Contrapõem-se a
essas exigências as questões estruturais que dificultavam a gestão disciplinar, atividades pedagógicas diferenciadas e em locais alternativos pelo número elevado de alunos
e espaços reduzidos. Nas palavras de um docente, “o sistema insiste em pedir números
[desempenho], [sem] dar estrutura [...], construir escolas.” Em relação ao princípio de
incluir na escola regular alunos com necessidades especiais, teve a seguinte manifestação: “Até consigo entender que o aluno está aqui na escola, o objetivo maior é que ele fique aqui
[...], porém deveríamos receber os recursos.” Juntam-se a ideologia da educação humanizadora e os resultados e funcionamento em padrões gerenciais para responsabilizar os
educadores pela qualidade do serviço prestado (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009). Nessas
condições e nas ligadas à pressão do tempo, os professores ajustavam os mecanismos
de avaliação para “dar conta da correção [...] e não para melhorar o aprendizado dos alunos.”
As informações processadas sobre o conhecimento prático da intensificação manifestaram uma cisão entre a duração temporal da docência – carga horária e hora atividade
–, correspondendo a 33% do corpus analisado, e a dimensão da intensidade – acúmulo de
tarefas, salas lotadas e sistema de ensino –, correspondendo a 67% do corpus analisado.
Tais informações e os resultados delas decorrentes implicam um posicionamento, um
ponto de vista contrário ao de Cardoso (2013), que relata ser a dimensão temporal a mais
esperada dos informantes, e a de intensificação a menos reconhecida. Os componentes
da intensificação formulados pelos pesquisadores sobre as relações que os sujeitos estabelecem com o trabalho diferem das “dimensões reconhecidas na vida cotidiana”. Os
conhecimentos da experiência cotidiana satisfazem a necessidade de promover “comportamentos ou visões socialmente adaptados ao estado dos conhecimentos sobre o
real.” (MOSCOVICI, 2012 p. 72). Esses conhecimentos e confabulações atravessam o cotidiano e associam-se a estudos, à participação em mobilizações da categoria e da mídia.
Dos 80 entrevistados, 35 apresentaram elementos de intensificação sem serem questionados diretamente sobre o tema, elementos estes que atestam a sua vivência pulsante.
A compreensão dimensional das RS compreende a integração dos conhecimentos,
imagens e atitudes (MOSCOVICI, 2012). Os conhecimentos circulantes foram analisados
a partir dos relatórios emitidos pelo Alceste e apontaram as classes que apresentamos.
Agora nos detemos nos elementos que escapam à análise lexical e necessitam da análise de conteúdos, pois aparecem ao longo das informações como sinalizadores do que
extrapola a linguagem convencional. São as atitudes e as imagens.
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Entre as atitudes estão as de revolta, conformismo, arrependimento, débito, voluntarismo e sacrifício. Revolta em ter que submeter o espaço e o tempo privado em favor
do trabalho, e ver que a condução do processo educativo está muito longe do que se
propõe e submetida a princípios de gestão (OLIVEIRA, 2007). Associado à revolta está
o conformismo de, pelo menos, conseguir controlar a turma, com menos eficiência, ou
só executando o mínimo diante das turmas lotadas ou da diversidade encontrada na
escola, e adotar um modelo pedagógico controlador. Arrependimento em sacrificar o
convívio familiar e o descanso em favor de um trabalho que nem sempre tem retorno
financeiro e satisfação pessoal (HIRATA, 2009). Sentimento de permanente débito por
não conseguir atender todos os alunos e suas especificidades, controlar o tempo, cumprir
o planejamento, estudar e atualizar-se, executar as tarefas e dar um retorno adequado
aos alunos (KARMANN; LANCMAN, 2013). Para fazer frente às crescentes exigências
sobressai o voluntarismo (OLIVEIRA, 2004) de “dar conta”, “custe o que custar”, situação
que remete ao sacrifício do professor ao assumir uma jornada que ultrapassa as suas
condições em troca de um salário razoável. Como disse um entrevistado, “não é para
bonito, [mas] porque eu preciso.” Uma atitude declarada é a de impotência (PINA; STOTZ,
2014; ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009), “porque sobram tarefas e falta tempo”, e o que advém
disso, segundo um informante, são “os sentimentos de fracasso”. Ante as estratégias defensivas, um professor afirmou: “Não é malandragem, é para chegar ao final do semestre e
poder respirar, se cair num estresse violento eles não terão nem professor.”
A experiência pessoal da intensificação é expressa na imagem de asfixia, de perder o ar, sentir-se sufocado. Com “menos horas e mais alunos, acaba sufocando, exigindo um
trabalho mais acelerado que gera sofrimento porque o tempo passa sem a gente sentir” (grifo
nosso). Passar o tempo sem sentir é uma das causas diretas da alienação ou estranhamento frente ao ritmo acelerado e demandas crescentes (NAVARRO; PADILHA, 2007).
A captura da subjetividade (ALVES, 2009; GARCIA; ANADON, 2009) é expressa nas
imagens de invisibilidade, manifestada da seguinte forma: o trabalho da escola “não
termina quando bate o sinal [...], vai junto para casa”, “misturando as coisas”. E o sofrimento está em “executar um trabalho invisível que não recebo para fazer”.
Sobre o trabalho docente (excessivo!), o autorretrato é de “uma pessoa [...] com uma
carga pesada nos ombros para sobreviver”, pois o “trabalho excessivo acaba com a vida do professor.” O professor é um “coitado no meio de um monte de tarefas para fazer e não sabe por
onde começar”. Sobre a condução do seu trabalho, um informante recorreu à imagem de
estar “em um barco, remando contra o vento e você não [...] ir para onde você quer.” “É vida
de escravo puro, cobranças mil [...] você trabalha tudo isso ou não come.” São imagens da
perda de segurança, autonomia; da corrosão da autoestima e realização pessoal e profissional (KARMANN; LANCMAN, 2013).
A compreensão sobre a relação temporal é diferenciada (GRISCI, 2003; FERNANDES, 2011), com imagens materiais de fluidez, como “um relógio muito acelerado, uma
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ampulheta com o último grãozinho de areia”, chegar atrasado ao ponto de ônibus em que
“você viu ele te deixando para trás, e você sabe que você tem que chegar no horário no trabalho
[...]. Você sempre está atrasada em relação ao que você gostaria de desenvolver.” Outro informante se reportou a Salvador Dali, importante pintor catalão: “Naquela paisagem dele,
calor excessivo, os relógios derretendo como se o tempo sempre estivesse escoando. Eu sempre
tenho que estar correndo atrás, sempre está acabando e sempre fica alguma coisa.”
Sobre a gestão e a escola e seus mecanismos de controle, usou-se a expressão “sem
pé e nem cabeça [...] e não tem nada a ver”; sobre as iniciativas improvisadas (ASSUNÇÃO;
OLIVEIRA, 2009) utilizou-se a “filosofia da gambiara”, que não possibilita “boas condições
de trabalho”. Na mesma direção, a hora atividade considerada como benefício aos professores “é aquele refresco momentâneo”, que “passa num abrir e piscar de olhos”. A forma
de avaliação feita pela gestão da escola é comparada a de um supermercado: “Você tem
que medir uma escola pela quantidade de clientes aos quais ela atende.”

Considerações finais
A intensificação do trabalho foi representada pelos professores em cognições que
reconhecem o desgaste enfrentado, a possibilidade de executar o trabalho com mais
qualidade em outras condições materiais e justificam as iniciativas defensivas para
enfrentarem as contingências. A ancoragem expressou-se em modelos idealistas e subjetivistas da docência (TONUS, 2013). Idealistas, ao analisar os resultados alcançados da
ação pedagógica; e subjetivistas frente às contingências experimentadas. Essa ancoragem aponta para a contradição entre formação docente socialmente idealizada e liberal
com a condição de assalariado (MARTINS, 2008).
Associaram-se a essa ancoragem as objetivações expressas nas imagens do tempo
deformado e fluído que escapa à compreensão e controle pessoais, e da intensidade como
maquinaria que controla e retira as condições materiais, esvanecendo as atividades executadas no âmbito privado, sem remuneração pelo sistema e nem reconhecimento social.
Tais imagens convergem para o lembrado (por um informante) castigo diário de Sísifo,
personagem da mitologia grega, de empurrar montanha acima uma pedra gigante que,
quando chega ao topo, rola montanha abaixo, fazendo com que, no dia seguinte, Sísifo
seja obrigado a repetir o infortúnio.
Frente à submissão constrangida e permanente do trabalho intensificado, as atitudes
expressaram revolta, conformismo, arrependimento, débito, voluntarismo e sacrifício.
Atitudes defensivas associam-se à modulação do esforço, a processos didáticos econômicos, e à redução de atividades e da qualidade das avaliações. O arrependimento estava
em querer fazer o certo, comprometer-se com os educandos e querer ir além, pagando
o preço por trabalhar mais sem remuneração. O débito estava em olhar para o convívio
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familiar e perceber que não se dedicava o suficiente aos seus familiares. O voluntarismo
estava em cumprir com os compromissos a qualquer custo. O sacrifício está em colocar a sobrevivência à frente da realização pessoal e profissional. Recorrendo a imagens,
as atitudes expressam o dito popular “se correr o bicho pega e se ficar o bicho come”.
O alinhamento dos conhecimentos, imagens e atitudes conduzem-nos a duas RS. A
primeira, temporal, compreende o tempo em sua linearidade como insuficiente, ou de
dedicar-se ao trabalho num tempo que ultrapassa as forças e capacidades pessoais. A
segunda, de intensidade, está no montante de tarefas, dos alunos atendidos e das pressões e demandas advindas dos sistemas com seus mecanismos de controle e acréscimo
de novas funções.
A qualidade da docência, aquém da necessária e possível, é constantemente
lembrada como renúncia em nome do cumprimento de tarefas e metas nem sempre
educativas. O certo é que essa situação não deriva do processo formativo, mas se enraíza
na materialidade do trabalho docente. Com a intensificação do trabalho decente, dentro
das relações trabalhistas, o preço é pago pelo próprio Sistema Público de Educação no
seu todo e seus destinatários – os filhos dos trabalhadores –, não somente os docentes.

Recebido em fevereiro de 2016 e aprovado em abril de 2016
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The intensification of teaching in the social
representations of teachers
ABSTRACT: The article analyzes the social representations made concerning the intensification of
teaching, burn out, and the ways in which it manifests and translates into the lived experience of teachers in schools. The representations are concerned especially with the insufficient time for, and the intensity of the volume of work to be completed.
Keywords: Teaching intensification. Social representations of work. Teaching conditions at work.

L’intensification du travail d’enseignement dans les
représentations sociales des professeurs
RÉSUMÉ: L’article analyse les représentations sociales relatives à l’intensification du travail d’enseignement, aux situations d’usure, leurs formes d’appropriation et de traduction à partir de l’expérience
vécue des professeurs à l’école. Les représentations pointent surtout le temps insuffisant et l’intensité de
la quantité de tâches à effectuer.
Mots-clés: Intensification de l’enseignement. Representation sociale du travail. Condition de l’enseignement.

La intensificación del trabajo docente en las
representaciones sociales de los profesores
RESUMEN: El artículo analiza las representaciones sociales de la intensificación del trabajo docente,
de las situaciones de desgaste, sus formas de apropiación y traducción, a partir de la experiencia vivida
por profesores en la escuela. Las representaciones recaen especialmente en el tiempo insuficiente y en
la intensidad de las tareas a llevar a cabo.
Palabras clave: Intensificación de la docencia. Representación social del trabajo. Condición del trabajo
docente.
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A valorização dos professores e a educação básica
nos estados
Gisele Masson*

RESUMO: O artigo apresenta um panorama geral da situação dos professores nas redes estaduais de ensino, por
meio de pesquisa documental, que mostra a discrepância
na remuneração nos anos finais do ensino fundamental e
ensino médio, evidenciando a urgência de encarar a valorização desses profissionais, essencial à melhoria da qualidade
da educação.
Palavras-chave: Política educacional. Valorização de professores. Planos de carreira.

Introdução

O

tema da valorização de professores tem recebido visibilidade no âmbito acadêmico, político ou sindical. Isso se deve, especialmente, à aprovação da Lei
nº 11.738, de 2008, a qual instituiu um Piso Salarial Profissional Nacional
(PSPN), gerando uma série de controvérsias, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn nº 4167), conduzida pelos governadores de Mato Grosso do Sul, Rio Grande
do Sul, Paraná, Ceará e Santa Catarina, e com apoio posterior dos estados de Roraima,
São Paulo, Tocantins, Minas Gerais e Distrito Federal. Em que pese o fato de a Adin ter
sido julgada improcedente, ainda há estados que não cumprem com a lei do piso, contribuindo para manter o quadro de desvalorização dos professores no Brasil.
Quando nos referimos à valorização de professores, entendemos o envolvimento de
três dimensões fundamentais: condições de trabalho, remuneração e carreira, formação
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inicial e continuada. Todavia, a questão da remuneração é fator decisivo para a permanência no magistério, uma vez que a garantia da existência humana depende, em
primeira instância, do acesso aos bens necessários à satisfação das necessidades históricas, o que depende essencialmente do recebimento de um salário compatível.
Marx e Engels (2007, p.33) enfatizaram que “[...] o primeiro fato histórico é, pois, a
produção dos meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida
material.” Além disso, “[...] a satisfação dessa primeira necessidade, a ação de satisfazê-la e o instrumento já adquirido conduzem a novas necessidades.” Desse modo, de
acordo com os autores, a primeira coisa a se fazer em qualquer concepção histórica da
realidade é observar a questão de como se dá a satisfação das necessidades humanas,
pelo trabalho, em toda a sua significação e alcance.
Buscamos, portanto, apresentar neste artigo o vencimento inicial e a remuneração
final dos professores que atuam nas redes estaduais de ensino no Brasil. Primeiramente,
destacamos o conjunto de dispositivos legais e normativos que regulamentam o salário e as carreiras dos professores. Na sequência, apresentamos, com base em dados de
pesquisa, a realidade da remuneração docente nos estados brasileiros e, por último, problematizamos as disparidades entre eles.

Aspectos legais e normativos da remuneração docente
A discussão sobre remuneração de professores tem sido mais frequente na última
década, todavia, a preocupação com essa questão já se fazia presente, no âmbito legal,
desde a década anterior. Pretendemos apresentar o conjunto de leis e atos normativos
que regulamentam diretamente a carreira e o salário dos professores no Brasil. Elaboramos uma síntese da regulamentação a ser considerada, quando nos referimos à
valorização de professores:
»» Constituição Federal, de 1988, Art. 206, Inciso V, Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006: estabelece a garantia de planos de carreira e ingresso
exclusivamente por concurso público.
»» Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), de 1996, Art. 67: assegura
planos de carreira, ingresso exclusivamente por concurso público, licenciamento
para aperfeiçoamento profissional continuado, piso salarial, progressão funcional
baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho, hora-atividade e condições adequadas de trabalho.
»» Resolução CNE/CBE nº 3, de 1997: definição de Diretrizes para os Planos de Carreira e Remuneração para o Magistério dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios.
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»» Lei nº 11.494, de 2007, Art. 22: dispõe sobre a parcela da verba do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério (FUNDEB) destinada ao pagamento dos profissionais do magistério.
»» Lei nº 11.738, de 2008: instituição do Piso Salarial Profissional Nacional para os
profissionais do magistério público da Educação Básica e limite máximo de 2/3
(dois terços) da carga horária para o desempenho de atividades de interação com
os alunos (hora-atividade).
»» Resolução CNE/CEB nº 2, de 2009, Art. 3º: estabelece Diretrizes Nacionais para
os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública.
»» Lei nº 13.005, de 2014, Plano Nacional de Educação (PNE): determina que os estados e os municípios implementem ou revisem os seus planos de carreira até 2016;
indica a necessidade de implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar, previsão de licenças remuneradas e
incentivos para qualificação profissional e o acompanhamento do cumprimento
do PSPN.
Diante desse conjunto de normas e leis, há garantias jurídicas suficientes para que o
professor tenha condições de trabalho, possibilidade de formação e remuneração mínima.
Contudo, a lei não faz a realidade, impondo a necessidade de pesquisas que evidenciam
como vem ocorrendo a valorização do professor no Brasil.
Gouveia e Souza (2015, p. 40) destacam que:
[...] compreender as condições de carreira e remuneração dos professores brasileiros implica em situá-los nos contextos que resultam de disputas nacionais e
locais que conformam as condições, ou ausência de condições, para garantia da
valorização desses profissionais, e requer analisar tais condições em contextos
concretos de disputa em cada uma das unidades federadas que compõe o complexo sistema educacional brasileiro.

Assim, a análise das condições concretas da remuneração dos professores nas diferentes unidades federativas é fundamental para que seja possível contribuir com dados
para a gestão da educação e a organização dos sindicatos e movimentos sociais que
atuam em defesa da valorização desses profissionais.
A regulamentação dos planos de carreira dos professores não tem garantido uma
isonomia entre eles, pois cada estado define critérios e formatos que dificultam a valorização de forma correspondente com a formação e o tempo de exercício na profissão.
Além do mais, há uma disparidade muito grande entre a remuneração de professores
e a de outras profissões com a mesma formação.
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Com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), o Observatório do PNE considerou o rendimento médio dos professores da educação básica com
formação em nível superior em comparação com o rendimento médio de outros profissionais com a mesma titulação. O gráfico a seguir explicita a diferença entre esses
rendimentos.
Gráfico 1 – Rendimento médio dos professores de Educação Básica em
relação ao rendimento médio dos demais profissionais com
Educação Superior
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Fonte: Observatório do PNE (2016), com base nos dados do IBGE/Pnad (2013).

O que se observa, a partir dos dados, é que o rendimento dos professores vem progredindo; no entanto, o gráfico revela que, em 2013, eles recebiam apenas 57,3% em
relação ao vencimento de outros profissionais com nível superior. A meta é que em 2020
todos os professores possam atingir um rendimento compatível com as demais profissões. A projeção é imprescindível para que a valorização da carreira do magistério
realmente aconteça, sob o risco de que os jovens não se interessem em seguir a profissão.
Na última Sinopse Estatística da Educação Superior, apresentada pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), de 2013, foi evidenciado que há o triplo de procura pelos bacharelados em relação às licenciaturas.
O dado indica o desinteresse pelo magistério, comprometendo a oferta futura desses
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profissionais, considerando-se que há necessidade de ampliação da educação em todos
os níveis e modalidades.
A equiparação salarial do professor com as demais profissões é condição indispensável para a atratividade e permanência na carreira, pois é a questão que mais determina
a escolha dos jovens, embora isso não seja suficiente. Gatti et al. (2010) destacam, a partir
de pesquisa com jovens concluintes do ensino mMédio, que 83% deles não têm interesse
em ser professor. Dentre os fatores negativos da profissão que justificam o fato de não
escolherem ser professor estão: a) a falta de identificação pessoal (48%); b) a baixa remuneração (25%); c) a falta de identificação profissional (19%); d) a desvalorização social da
profissão (13%); e) a exigência de envolvimento pessoal na profissão (10%); f) o desinteresse e desrespeito dos alunos (10%); e g) as condições de trabalho (6%).
Essas questões indicam um cenário preocupante em relação à atratividade e permanência dos professores no magistério. Desse modo, torna-se necessário explicitar e
problematizar a realidade da remuneração docente nos estados brasileiros, questão que
será abordada na seção seguinte.

A remuneração dos professores das redes estaduais de ensino
Os estados brasileiros apresentam realidades muito discrepantes, determinadas
pelo desenvolvimento econômico, social e educacional de cada região a que pertencem,
interferindo nas condições de trabalho e remuneração docente. A tripla vinculação dos
recursos públicos para a educação (impostos, salário-educação e percentual do Produto Interno Bruto (PIB) contribuem para a definição de políticas públicas no campo da
educação. Além disso, as prioridades dos governos interferem na relação, nem sempre
equilibrada, entre a vertente social (educação, saúde, habitação, saneamento, assistência social, entre outros) e a vertente econômica (salvamento de bancos, instalação de
fábricas, subsídios para indústria e agricultura, renúncia fiscal etc.). (OLIVEIRA, 1988).
Podemos observar como se dá a participação das regiões no PIB do Brasil, no gráfico a seguir.
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Gráfico 2 – Percentual de participação das regiões no PIB brasileiro - 2012

5%
14%
Norte
Nordeste

10%

55%

Centro-Oeste
Sul
Sudeste

16%

Fonte: IBGE (2012).

Destaca-se que as regiões Sul e Sudeste contribuem mais no montante do PIB
nacional, no entanto, a vantagem da Região Sudeste é 3,43 vezes maior do que a Sul.
Enfatizamos que todos os estados da região sul e dois da Região Sudeste consideraram
que a Lei do Piso era inconstitucional, por entenderem que seria uma violação no princípio federativo da autonomia.
Para um melhor entendimento das desigualdades entre os estados, a tabela a
seguir apresenta dados do Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM), Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), e Produto Interno (PIB) per capita dividido
pelo número de habitantes de cada estado.
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Tabela 1 – Relação entre IDHM, IDEB, e PIB per capita dos estados e do
Distrito Federal.
Estado

IDHM

IDEB - EF

IDEB - EM

PIB Per Capita

Distrito Federal

0.824

4.4

4.0

64.653

São Paulo

0.783

4.7

4.1

33.624

Santa Catarina

0.774

4.5

4.0

27.772

Rio De Janeiro

0.761

4.3

4.0

31.065

Paraná

0.749

4.3

3.8

24.195

Rio Grande Do Sul

0.746

4.2

3.9

25.779

Espírito Santo

0.740

4.2

3.8

29.996

Goiás

0.735

4.7

4.0

20.184

Minas Gerais

0.731

4.8

3.8

20.325

Mato Grosso Do Sul

0.729

4.1

3.6

21.744

Mato Grosso

0.725

4.4

3.0

25.946

Amapá

0.708

3.6

3.0

14.915

Roraima

0.707

3.7

3.4

15.577

Tocantins

0.699

3.9

3.3

13.776

Rondônia

0.690

3.9

3.6

18.466

Rio Grande Do Norte

0.684

3.6

3.1

12.249

Ceará

0.682

4.4

3.6

10.473

Amazonas

0.674

3.9

3.2

17.856

Pernambuco

0.673

3.8

3.8

13.138

Sergipe

0.665

3.2

3.2

13.181

Acre

0.663

4.4

3.4

12.690

Bahia

0.660

3.4

3.0

11.832

Paraíba

0.658

3.5

3.3

10.152

Piauí

0.646

4.0

3.3

8.138

Pará

0.646

3.6

2.9

11.679

Maranhão

0.639

3.6

3.0

8.760

Alagoas

0.631

3.1

3.0

9.333

Fonte: Inep/Ideb (2013), Atlas do Desenvolvimento Humano/IDHM (2010), IBGE/PIB per capita (2012).

Os dados mostram que há uma forte relação entre o PIB per capita e o desenvolvimento humano do estado, assim como o Ideb, mas essa tendência não é determinante.
No caso do Acre e do Ceará, por exemplo, em que há um baixo PIB per capita, o Ideb do
ensino fundamental corresponde ao do Distrito Federal, que apresenta o maior PIB per
capita e o primeiro lugar no IDHM.
Do mesmo modo, a remuneração docente, nos diferentes estados, não está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e social, embora seja possível afirmar
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que há uma tendência de que os mais desenvolvidos tenham condições de melhor remunerar os professores.
Os dados que apresentaremos em relação ao vencimento inicial e a remuneração
final foram obtidos por meio do contato com as secretarias de educação dos estados e do
Distrito Federal, com os sindicatos de professores, bem como pelos editais de concurso
público. A partir da pesquisa, organizamos a tabela a seguir, que sintetiza informações
referentes à jornada de trabalho, hora-atividade, cumprimento da lei do piso e o número
da lei que regulamenta os planos de carreira dos professores que atuam nas redes estaduais de ensino, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio.
Tabela 2 – Vencimento inicial, jornada de trabalho, cumprimento da lei
do piso e leis que regulamentam os planos de carreira dos
professores dos estados brasileiros
Vencimento
inicial, nível
superior,
calculado para
uma jornada
de 40h

Carga
Horária

AC

R$ 2.681,26

30h

33%

SS

Lei nº 67, de 1999

AL

R$ 2.651,84

40h

25%

SN

Lei nº 6.197, de 2000

AM

R$ 3.269,49

40h

33%

SS

Lei nº 3.951, de 2013
Lei nº 949, de 2005

UF

% de hora
atividade

Cumprimento
da Lei nº 11.738,
de 2008

Lei que regulamenta
o Plano de Carreira

Piso/Hora ativ.

AP

R$ 1.361,20

40h

40%

NS

BA

R$ 1.669,94

40h

30%

NN

Lei nº 8.261/2002

CE

R$ 1.815,54

40h

33%

SS

Lei nº 12.066, de 1993

DF

R$ 3.858,87

40h

37,5%

SS

Lei nº 5.105, de 2013

ES

R$ 3.475,96

25h

33%

SS

Lei nº 5.580, de 1998
Lei nº 13.909, de 2001

GO

R$ 2.904,45

40h

30%

SN

MA

R$ 2.443,84

40h

30%

SN

Lei nº 9.664, de 2012

MG

R$ 2.425,50

24h

33%

SS

Lei nº 15.293, de 2004

MS

R$ 3.994,20

40h

25%

SN

Lei nº 87, de 2000

MT

R$ 3.916,96

30h

33%

SS

Lei nº 50, de 1998

PA

R$ 1.927,37

40h

25%

SN

Lei nº 7.442, de 2010

PB

R$ 2.128,49

30h

33%

SS

Lei nº 7.419, de 2003

PE

R$ 2.149,29

40h

33%

SS

Lei nº 11.559, de 1998

PI

R$ 2.634,65

40h

33%

SS

Lei nº 71, de 2006

PR

R$ 2.473,22

40h

33%

SS

Lei nº 103, de 2004

RJ

R$ 2.948,33

30h

25%

SN

Lei nº 1614, de 1990

RN

R$ 2.684,86

30h

33%

SS

Lei nº 322, de 2006

RO

R$ 2.016,51

40h

33%

SS

Lei nº 680, de 2012

RR

R$ 3.548,94

25h

33%

SS

Lei nº 892, de 2013

RS

R$ 2.331,38

40h

13%

SN

Lei nº 6.672, de 1974
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UF

Vencimento
inicial, nível
superior,
calculado para
uma jornada
de 40h

Carga
Horária

R$ 1.814,80

40h

20%

SC

% de hora
atividade

Cumprimento
da Lei nº 11.738,
de 2008

Lei que regulamenta
o Plano de Carreira

Piso/Hora ativ.
SN

Lei nº 1.139, de 1992

SE

R$ 1.943,53

40h

37,5%

SS

Lei nº 61, de 2001

SP

R$ 2.415,89

40h

20%

SN

Lei nº 836, de 1997

TO

R$ 3.582,62

40h

40%

SS

Lei nº 2.859, de 2014

Fonte: Secretarias de Educação, editais de concurso e Sindicatos de Professores (2014).

Os dados indicam que das 27 (vinte e sete) unidades federativas, 16 (dezesseis) cumpriam integralmente, em 20141, a Lei do Piso nº 11.738, aprovada em 2008, representando
somente 59% do total. Em relação ao estado que apresenta o melhor vencimento inicial
(Mato Grosso do Sul) e o que possui o pior vencimento (Amapá) a diferença é de quase
três vezes, ou seja, o menor vencimento corresponde a 34% do maior.
A carga horária de hora-atividade estipulada para os professores na Lei do Piso
Salarial Profissional Nacional é de 33%, contudo, alguns estados garantem a realização
de um percentual menor, como é o caso da Bahia (30%), Alagoas (25%), Maranhão (30%),
Pará (25%), Rio de Janeiro (25%), Mato Grosso do Sul (25%), Goiás (30%), Rio Grande
do Sul (13%), Santa Catarina (20%) e São Paulo (20%). Apesar disso, o Distrito Federal
(37,5%), o Sergipe (37,5%), o Amapá (40%) e o Tocantins (40%) garantem um percentual maior para a hora-atividade.
Na tabela a seguir, apresentamos o vencimento inicial e a remuneração final dos
professores das redes estaduais, referentes aos anos de 2014 e 2015.
Tabela 3 – Vencimento inicial (graduação) e remuneração final (doutorado)
dos professores das unidades federativas do Brasil – 2014/2015 –
Proporcional a 40 horas semanais
Região

Estado

Vencimento Inicial

Remuneração Final

Nordeste

Bahia

R$ 1.669,94

R$ 11.649,25

Norte

Roraima

R$ 3.548,94

R$ 11.245,61

Nordeste

Rio Grande do Norte

R$ 2.684,86

R$ 10.948,30

Norte

Amazonas

R$ 3.269,49

R$ 10.923,95

Sudeste

São Paulo

R$ 2.415,89

R$ 10.029,23

Sudeste

Rio de Janeiro

R$ 2.948,33

R$ 10.027,02

Sudeste

Espírito Santo

R$ 3.475,96

R$ 9.710,44

Centro-oeste

Mato Grosso

R$ 3.916,96

R$ 9.549,54
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Região

Estado

Vencimento Inicial

Remuneração Final

Centro-oeste

Goiás

R$ 2.904,45

R$ 8.666,61

Nordeste

Maranhão

R$ 2.443,84

R$ 7.499,68

Norte

Tocantins

R$ 3.582,62

R$ 7.275,87

Centro-oeste

Distrito Federal

R$ 3.858,87

R$ 6.862,49

Nordeste

Sergipe

R$ 1.943,53

R$ 6.478,03

Norte

Acre

R$ 2.681,26

R$ 6.113,29

Nordeste

Ceará

R$ 1.815,54

R$ 6.075,72

Sul

Rio Grande do Sul

R$ 2.331,38

R$ 5.670,90

Norte

Amapá

R$ 1.361,20

R$ 5.545,47

Nordeste

Pernambuco

R$ 2.149,29

R$ 5.374,73

Sudeste

Minas Gerais

R$ 2.425,50

R$ 5.017,16

Nordeste

Piauí

R$ 2.634,65

R$ 4.975,92

Norte

Pará

R$ 1.927,37

R$ 3.974,26

Sul

Santa Catarina

R$ 1.814,80

R$ 3.930,61

Norte

Rondônia

R$ 2.016,51

R$ 3.556,96

Nordeste

Paraíba

R$ 2.128,49

R$ 3.112,93

Nordeste

Alagoas

R$ 2.651,84

R$ 4.327,85 (Mestrado)

Centro-oeste

Mato Grosso do Sul

R$ 3.994,20

R$ 7.037,73 (Mestrado)

Sul

Paraná

R$ 2.473,22

R$ 12.919,44 (PDE)

2

Fonte: secretarias de educação, editais de concurso e sindicatos de professores (2014/2015).

A tabela foi organizada na ordem decrescente, considerando-se a remuneração final
dos professores, mas os três últimos estados não preveem, no plano de carreira, a formação em nível de doutorado. Alagoas e Mato Grosso do Sul consideram a formação
até o nível de mestrado e o Paraná possui um Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), que se destina à formação continuada dos professores do quadro próprio do
magistério (QPM) e que se encontram no nível II, classe 8 a 11, da tabela de vencimentos
do plano de carreira. Tal programa possibilita que a titulação dos cursos de mestrado e/
ou doutorado seja aproveitada para a obtenção da certificação do PDE.
Os dados sobre o vencimento inicial apresentados na tabela anterior, podem ser
mais bem comparados no gráfico a seguir.
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Gráfico 3 – Vencimento inicial, com nível superior, jornada de 40 horas
semanais – 2014/2015.
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Fonte: secretarias de educação, editais de concurso e sindicatos de professores (2014/2015).

Nesse gráfico percebemos que os estados das regiões Sul e Sudeste, com maior participação no PIB nacional, não apresentam as melhores colocações no que se refere ao
vencimento inicial dos professores, evidenciando que a atratividade para o ingresso na
carreira é maior nos seguintes estados: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal, Tocantins e Roraima, respectivamente.
No gráfico a seguir, apresentamos a remuneração final, com base no título de doutorado, para uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Destaca-se o fato de que
Alagoas e Mato Grosso do Sul consideram somente a formação em nível de mestrado
e o Paraná possui o PDE, em que somente os que participarem do programa de formação continuada podem chegar ao último nível da carreira.
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Gráfico 4 – Remuneração final, com doutorado, jornada de 40 horas
semanais – 2014/2015.
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Fonte: Secretarias de Educação, editais de concurso e Sindicatos de Professores (2014/2015).

Nesse gráfico, constatamos que os estados que apresentam maior atratividade para
a permanência na profissão são: Paraná, Bahia, Roraima, Rio Grande do Norte e Amazonas, respectivamente. Somente um estado do Sul e nenhum do Sudeste se encontra
nas cinco primeiras colocações, embora, como já destacamos, são as regiões que mais
contribuem com o PIB nacional.
Não obstante, a relação entre remuneração e custo de vida também deve ser considerada, uma vez que a média do custo de vida de cada estado varia muito, conforme a
região em que ele se encontra. Os estados que apresentam as capitais com maior custo
de vida não são os que melhor remuneram os seus professores3. Desse modo, a comparação entre a remuneração dos professores dos diferentes estados não prescinde desta
questão, pois pode parecer que um estado remunera melhor que outro, porém, seu custo
de vida é superior ao dos demais.
Há muitas diferenças no vencimento inicial e na remuneração ao final da carreira.
Numa mesma região, há disparidades significativas, como é o caso da Bahia e da Paraíba,
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pois o segundo é o estado que pior remunera um professor com doutorado, enquanto a
Bahia se encontra na segunda colocação, embora não cumprisse com o piso salarial em
2014. Vale destacar que a Lei nº 11.738 definiu o Piso Salarial Profissional Nacional para
professores com nível médio, com uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Em
2014, estados pagavam pouco mais que o piso, mas exigiam formação de nível superior
para ingressar na carreira, como é caso de Santa Catarina, Sergipe, Pará, Ceará e Bahia.
Outra questão a ser destacada na análise dos dados é a falta de atratividade ao
longo da carreira do professor. No estado da Paraíba, por exemplo, o professor inicia a
carreira ganhando R$ 2.128,49, e chega ao final recebendo apenas R$ 3.112,93. Isso pode
contribuir para o abandono da profissão, pois, de acordo com Lemos (2009), os principais motivos são a desvalorização profissional, a indisciplina e violência dos alunos, os
salários baixos, o ambiente negativo de trabalho, a progressão pouco atrativa na carreira, as famílias desinteressadas dos alunos, as condições de trabalho, dentre outros.
Embora em muitos estados o professor inicie a carreira ganhando menos que outras
profissões com o mesmo nível de formação, um plano de carreira que valorize adequadamente a formação continuada e o tempo de serviço do professor podem contribuir
para a permanência na profissão. O cálculo do coeficiente de progressão permite observar quantas vezes mais é a remuneração final em relação ao vencimento inicial.
Tabela 4 – Coeficiente de progressão na carreira docente nos estados
brasileiros
Região

Estado

Coeficiente

Nordeste

Bahia

6,1

Sul

Paraná

5,2

Sudeste

São Paulo

4,1

Nordeste

Rio Grande do Norte

4,0

Norte

Amapá

4,0

Sudeste

Rio de Janeiro

3,4

Nordeste

Ceará

3,3

Norte

Amazonas

3,3

Nordeste

Sergipe

3,3

Norte

Roraima

3,1

Nordeste

Maranhão

3,0

Centro-oeste

Goiás

2,9

Nordeste

Pernambuco

2,5

Centro-oeste

Mato Grosso

2,4

Sul

Rio Grande do Sul

2,4

Norte

Acre

2,2

Sudeste

Espírito Santo

2,2
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Região

Estado

Coeficiente

Sul

Santa Catarina

2,1

Sudeste

Minas Gerais

2,0

Norte

Pará

2,0

Nordeste

Piauí

1,8

Norte

Tocantins

1,8

Centro-oeste

Distrito Federal

1,7

Centro-oeste

Mato Grosso do Sul

1,7

Norte

Rondônia

1,7

Nordeste

Alagoas

1,6

Nordeste

Paraíba

1,4

Fonte: secretarias de educação, editais de concurso e sindicatos de professores (2014/2015).

Percebemos, portanto, que não há um adequado estímulo para a permanência na
profissão na maioria dos estados. Para Cirilo (2012, p. 105), “[...] a carreira pode ser entendida como as etapas que o trabalhador vai galgando a partir do ingresso, para atingir o
ápice do caminho. Além disso, consiste no mecanismo de estímulo ao exercício da profissão já que refuta a ideia de estagnação”. Desse modo, a estagnação na carreira é um
elemento decisivo para o abandono da profissão.
Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
confirmam essa realidade, destacando que, no Brasil, a média dos salários dos professores
é quase três vezes menor do que os demais países analisados. A pesquisa, denominada
de Education at a Glance 2014: OCDE Indicators, foi realizada com 35 (trinta e cinco) países membros da OCDE e também com os 10 (dez) países parceiros, como é o caso do
Brasil (OCDE, 2014).
Embora a remuneração dos professores tenha melhorado, nos últimos anos, especialmente com a aprovação da Lei do Piso, a situação ainda é complicada e os esforços
para modificar essa realidade não foram suficientes. Muitos estados, após a aprovação
dessa lei, têm aplicado a interpretação do valor mínimo como se fosse o máximo, mesmo
em condição de garantir melhor remuneração aos professores. Além disso, a lei estabelece o mínimo a ser pago para os que possuem somente o nível médio de formação,
indicando que não há uma valorização condizente com a formação inicial dos professores nas redes estaduais de ensino.
A mudança dessa situação requer clareza da realidade e que busquemos publicizá-la, a fim de contribuir para a luta por mais investimentos não só em formação, mas
também na remuneração dos professores. O fortalecimento dos sindicatos de professores é um caminho importante para aprofundar e impulsionar as mudanças necessárias
para que, de fato, esses profissionais sejam valorizados no Brasil.
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Considerações finais
Buscamos apresentar um mapa geral da valorização dos professores que trabalham nas redes estaduais de ensino no Brasil. Detivemos-nos a analisar a questão da
remuneração por considerar que, em última instância, é o fator que mais contribui para
a atratividade no acesso e na permanência na profissão.
Os dados revelam as disparidades regionais e suas relações com a valorização dos
professores. Embora o desenvolvimento econômico dos estados interfira decisivamente
no desenvolvimento humano e social, conforme os dados do IDHM, essa tendência não
se confirma em relação à remuneração dos professores, pois somente três estados das
regiões Sul e Sudeste estão entre os dez que apresentam maior coeficiente de progressão na carreira.
Diante da realidade, há necessidade de um progressivo aumento da remuneração
ao longo da carreira, de modo que a diferença entre o início e o final não seja pouco
atrativa. Além do mais, a meta do PNE de equiparar o salário do professor com outros
profissionais, até 2020, caso seja alcançada, poderá representar maior valorização social
do professor.
Ao lado da mobilização nacional pela aprovação de leis que garantam melhores condições de formação, trabalho e remuneração, é fundamental a organização dos
professores em defesa do cumprimento delas em cada estado e a conquista de novas
possibilidades de efetiva valorização social da profissão.

Recebido em abril de 2016 e aprovado em junho de 2016

Notas
1

Em 2014, o valor do Piso Salarial Profissional Nacional era R$ 1.697,00.

2

Não foi possível obter dados atualizados do estado do Amapá, no entanto, informação disponível no Portal da Transparência indica que um professor contrato em 2014, teve como vencimento inicial o valor de R$
3.132,97.

3

Capitais com maior custo de vida: São Paulo - SP, Brasília - DF, Rio de Janeiro - RJ, Florianópolis - SC (DIEESE, 2016).
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The appreciation of teachers and basic education in the
states
ABSTRACT: This paper presents an overview of the situation of teachers in state schools, using documentary research, and demonstrates the discrepancy in pay in the final years of elementary school and
high school, highlighting the urgent need to face the need to value these professionals who are essential
to improving the quality of education.
Keywords: Educational policy. Valuing teachers. Career plans.

La valorisation des professeurs et l’éducation basique dans
les états
RÉSUMÉ: L’article présente un panorama général de la situation des enseignants du réseau publique
d’état d’enseignement, à travers une recherche documentaire qui montre l’écart concernant la rémunération entre les dernières années de l’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire, mettant
en évidence l’urgence d’envisager la valorisation des ces professionnels, essentielle à l’amélioration de
la qualité de l’éducation.
Mots-clés: Politique éducative. Valorisation des professionnels. Plans de carrière.

La valoración de los profesores y la educación básica en los
estados
RESUMEN: El artículo ofrece un panorama general de la situación de los profesores de las redes estatales de enseñanza por medio de una investigación documental, que muestra la discrepancia de remuneración en los últimos años de la enseñanza fundamental y enseñanza media. Además, el trabajo pone de
manifiesto la urgente necesidad de abordar la valoración de dichos profesionales, esencial para mejorar
la calidad de la educación.
Palabras clave: Política educativa. Valoración de profesores. Plan de carrera.
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À luz da reforma do Estado1
Adriana Marinho Pimentel*
Rosana Maria Gemaque Rolim**

RESUMO: O artigo revela que a regulação da carreira do
magistério público da educação básica estava inserida no
plano de reforma, que por ter seguido o receituário neoliberal, introduziu diferentes mecanismos reguladores, um dos
obstáculos para a elaboração de planos de Carreira comprometidos com a valorização docente.
Palavras-chave: Regulação. Carreira do magistério público
da educação básica. Reforma do Estado.

Introdução

A

tualmente, a carreira do magistério público da educação básica (EB) no Brasil é regulamentada por um conjunto de leis, aprovadas no âmbito federal,
que devem ser observadas pelos gestores e professores vinculados aos diferentes sistemas de ensino ao elaborarem os planos de Carreira do magistério público
da educação básica.
O aparato normativo que regulamenta a carreira desse profissional foi introduzido
pela reforma do Estado brasileiro, efetivada nos anos de 1990, que desencadeou várias
reformas no sistema educativo brasileiro. Por esse motivo, não é possível realizar estudos sobre a carreira do magistério público como um fenômeno isolado, desconsiderando
o contexto em que ela foi regulamentada.
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Este artigo tem como objetivo analisar os mecanismos de regulação da carreira do
magistério público da educação básica a partir da reforma do Estado, visando compreender suas implicações na elaboração de planos de Carreira comprometidos com a
valorização docente.
Trata-se de um recorte dentre muitas outras discussões que emergiram no desenvolvimento de um estudo sobre a carreira do magistério público da rede municipal de
ensino do município de Oriximiná-PA, que analisa a carreira desses profissionais na
perspectiva de compreender sua configuração e atratividade.
Para proceder a análise dos mecanismos de regulação da carreira estabelecidos pelo
governo federal a partir da reforma, partiu-se do contexto econômico e político em que
tal reforma foi efetivada, trazendo na esteira desta discussão as principais alterações
na legislação educacional que repercutiram na regulação da carreira desse profissional nosso País.

A reforma do Estado Brasileiro a partir dos anos 1990
O Estado brasileiro, na atual conjuntura, é produto de um longo processo de mudanças, que se intensificaram principalmente a partir da grande crise capitalista mundial
dos anos 1970 e 1980, atingindo os países centrais e os periféricos.
Por volta dos anos 1970, a economia capitalista mundial, liderada pelos Estados Unidos, experimentou sua primeira recessão generalizada desde a Segunda Guerra Mundial.
O excesso de produção; a queda da taxa de lucro; a saturação do modelo de produção
taylorista/fordista, com as greves dos trabalhadores; a desvalorização do dólar americano, considerado o “padrão ouro” do capitalismo; a crise do “Estado de Bem-Estar
Social”2 e a crise do Petróleo constituíram um quadro crítico do modelo econômico do
pós-guerra. Com isso, “todo o mundo capitalista avançado caiu numa longa e profunda
recessão, combinando pela primeira vez, baixas taxas de crescimento com altas taxas de
inflação.” (ANDERSON, 1998, p. 10).
Foi neste contexto que, segundo Anderson (1998), as ideias neoliberais passaram a
ganhar força. Para o autor, o neoliberalismo foi uma reação teórica e política veemente
contra o Estado intervencionista e de bem-estar. Isso porque, para os neoliberais, as raízes da crise mundial do capitalismo
estavam localizadas no poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira
mais geral, do movimento operário que havia corroído as bases de acumulação
capitalista com suas pressões reivindicativas sobre o salário e com sua pressão
parasitária para que o Estado aumentasse cada vez mais os gastos sociais. Esses
dois processos destruíram os níveis necessários de lucros das empresas e desencadearam processos inflacionários que não podiam deixar de terminar numa crise
generalizada das economias de mercado. O remédio, então era claro: manter
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um Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e no
controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas intervenções
econômica. A estabilidade monetária deveria ser a meta suprema de qualquer
governo. Para isso seria necessária uma disciplina orçamentária, com a contenção dos gastos com bem- estar, e a restauração da taxa “natural” de desemprego,
ou seja, a criação de um exército de reserva de trabalho para quebrar o sindicato.
Ademais, reformas fiscais eram imprescindíveis, para incentivar os agentes econômicos [...] (ANDERSON, 1998, p. 11).

Como fica evidente, no receituário neoliberal, o Estado deveria reduzir ao máximo
seus gastos com o social e intervir o mínimo possível na economia, garantido o livre fluxo
do capital, sempre priorizando a estabilidade monetária. A concepção neoliberal para a
superação da crise econômica do período em questão se alastrou nos países de capitalismo
avançado e na periferia capitalista latino-americana. O receituário neoliberal foi sendo
modelado de acordo com os objetivos dos governos, mas a reestruturação do Estado sempre se apresentava como a principal preocupação.
No Brasil, a estratégia neoliberal por meio da qual se pretendia tirar o País da crise
econômico-financeira e elevá-lo aos patamares dos países do primeiro mundo ganhou
força no início dos anos 1990, quando o governo brasileiro, seguindo orientações de países desenvolvidos e de instituições financeiras internacionais (Banco Mundial e Fundo
Monetário Internacional), passa a executar “uma drástica redefinição da agenda pública,
atribuindo prioridade absoluta ao binômio estabilização econômica e reformas estruturais.” (DINIZ, 2011, p. 498).
Para conduzir o processo de reforma neoliberal do Estado brasileiro foi criado, no
governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), o extinto Ministério da Administração
e Reforma do Estado (Mare), tendo como ministro, de1995 a 1998, Luiz Carlos Bresser
Pereira, o qual foi elaborador do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995).
Nesse documento, Bresser-Pereira (1995) propõe uma ampla reforma administrativa
que iria exigir mudanças na legislação brasileira. Na remuneração e carreira dos servidores públicos, o autor chamou atenção para a importância de o sistema de motivação
dos servidores públicos brasileiros ser repensada. Nesses termos, a profissionalização
do servidor público ocorreria não apenas pelo acesso via concursos e processos seletivos
públicos, mas, sobretudo, por meio de um sistema de promoções na carreira em função
do mérito. Além dessa ideia, também foi expressa uma espécie de “motivação negativa”,
que consistiria na demissão do servidor público por insuficiência de desempenho. Sem
essa “motivação negativa”, no seu entendimento, seria impossível levar o funcionário
comum a valorizar seu emprego.
Foi com base nesses argumentos que o governo de Fernando Henrique Cardoso, ainda
no primeiro mandato, aprovou duas importantes emendas constitucionais, que atingiram
diretamente os servidores públicos, incluindo os professores: a EC nº 19, de 1998 (que modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da administração pública, servidores e
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agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo
do Distrito Federal) e a EC nº 20, de 1998 (que modifica o sistema de previdência social e
estabelece normas de transição).
A EC nº 19, de 1998 introduziu modificações significativas com rebatimentos na carreira e remuneração, dentre elas a exclusão do princípio de isonomia de vencimentos e
inclusão do regime de subsídio para algumas categorias de agentes públicos; o aumento
do período de estágio probatório de dois para três anos; as alterações no sentido do conceito de estabilidade do servidor, incluindo a possibilidade de perda de cargo pelo servidor
estável pautada na insuficiência de desempenho e quando houvesse necessidade de diminuir as despesas com o pagamento de pessoal ativo e inativo que ultrapassasse os limites
fixados na Lei Complementar nº 1996/19993.
A EC nº 20, de 1998, por sua vez, modificou as regras de aposentadoria, passando a
vincular tempo de contribuição à idade mínima para aposentadoria. No caso dos servidores públicos incorporados ao Regime Geral de Previdência, a aposentadoria passou a
ser assegurada desde que comprovados sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de
contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta anos de contribuição,
se mulher4. Contudo, manteve a aposentadoria especial para os professores da educação
básica, garantido a redução de cinco anos, em relação aos demais trabalhadores, do tempo
de contribuição e de idade.
Como é possível observar, as modificações introduzidas por estas duas emendas constitucionais foram direcionadas para a redução de custos com o pagamento do pessoal ativo
e inativo, revelando a redefinição do papel do Estado aos moldes da lógica neoliberal. Além
dessas modificações na Constituição Federal de 1988, a reforma demandou ainda a implementação de diferentes políticas públicas, inclusive na área da educação, dentre as quais
algumas direcionadas à regulação da carreira do magistério público da educação básica.

A regulação da carreira do magistério público da educação básica
Ao analisar visões e perspectivas de diferentes teóricos que discutem o papel do
Estado, Picanço (2012) ressalta que “regular” a vida em sociedade é inerente à função
do Estado, que este estabelece regras, cria e implementa políticas e atua para corrigir
falhas ou déficits na oferta dos serviços público ou para atingir objetivos.
Contudo, frisa o autor, modelos de Estado apresentam, por sua vez, diferentes formas de regulação na área econômica e social. No modelo defendido pelos neoliberais,
o Estado deveria intervir o menos possível na atividade econômica para dar espaço à
livre atuação e regulação do mercado, assim como reduzir sua atuação na oferta dos
diferentes serviços públicos. Nessa perspectiva, o Estado passa a ser muito mais indutor e regulador do que promotor ou provedor das política sociais.
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Ao aderir a esse modelo de Estado, o governo brasileiro, por meio da execução do
Plano de Reforma na área da educação, focou sua atuação na regulação financeira, por
meio da qual passou a operacionalizar um conjunto de planos setoriais, legislação e
financiamento, por meio de Fundos.
De acordo com Espíndola (2002), o ato normativo (promulgação de leis, decretos
e resoluções) é o instrumento, por excelência, de regulação do Estado e é por meio do
qual, por exemplo, se define carreira docente e sua estrutura salarial.
São esses atos normativos emanados do Governo Federal que denominamos de
mecanismos de regulação da carreira do magistério público da educação básica no Brasil.
Para analisá-los partiremos da CF de 1988 e adentraremos ao conjunto das leis e resolução que atualmente definem as diretrizes da carreira do magistério público.
Inicialmente, cabe observar que a CF de 1988, em virtude do intenso processo de
mobilização da sociedade pela garantia de diversos direitos, apresenta um extenso capítulo destinado à educação, no qual a valorização dos profissionais do ensino apresenta-se
como um dos princípios constitucionais (inciso V do art. 206).
A inserção desse princípio constitucional, na concepção de Dutra Júnior et al. (2000),
significou o reconhecimento, por parte de amplos setores da sociedade brasileira, da
baixa qualidade da escola pública e da desvalorização profissional vivenciada pelos
professores. Além disso, segundo Vieira (2013), a CF de 1988 avança por ser a primeira
a propor Piso Salarial Profissional Nacional como uma das condições para promover
a valorização dos profissionais do ensino. Apesar disso, todas as condições necessárias
para a garantia do princípio de valorização, inscritas no inciso V do art. 206, ficaram na
dependência de legislação reguladora.
Com a emergência das políticas de orientação neoliberal, deu-se início a uma série de
reformas no setor educacional. Como parte da reforma, é aprovada a EC nº 14, de 1996,
proposta pelo então presidente FHC, juntamente com seu ministro da Educação, Paulo
Renato de Souza, que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), para vigorar por dez anos. O Fundef
era um Fundo de natureza contábil5, constituído no âmbito estadual e do Distrito Federal, para canalizar recursos exclusivamente para o ensino fundamental público e para
a valorização dos profissionais do magistério que atuavam nesta etapa da educação.
Antes da regulamentação do Fundef, foi ainda aprovada a LDB nº 9.394, de 1996,
que deixou a elaboração de políticas de valorização do magistério sob a responsabilidade dos diferentes sistemas de ensino.
Eis o artigo da referida lei que versa sobre essa responsabilidade:
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de
carreira do magistério público:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
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II- aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim;
III - piso salarial profissional;
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do
desempenho;
V- período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de
trabalho;
VI - condições adequadas de trabalho (BRASIL, 1996).

Isto posto, fica evidente que os mecanismos de valorização dos profissionais da
educação, inscritos nos incisos do art. 67 da LDB nº 9.394, de 1996, devem ser assegurados nos Estatutos e Planos de Carreira do magistério público.
Para Dutra Júnior et al. (2000) o Estatuto é uma espécie de lei ampla, que deve dispor sobre investidura na carreira, direitos e deveres do profissional, responsabilidades,
dentre outros. O Plano de Carreira, por sua vez, deve tratar de normatizações mais
específicas acerca da carreira profissional, como, por exemplo, a progressão funcional
e a evolução da remuneração. De toda forma, em virtude das determinações da LDB nº
9.394, de 1996, o que deveria ser revisto imediatamente pelos entes federados era o Plano
de Carreira e não o Estatuto. Este último poderia ser alterado, mas como decorrência da
reforma administrativa, introduzida pela EC nº 19, de 1998 (DUTRA JÚNIOR et al., 2000).
Alguns dias depois da aprovação da LDB nº 9.394, de 1996, o Fundef foi regulamentado pela Lei nº 9.424, de 1996. Sua finalidade, de acordo com Gemaque (2013, p. 7), era
“estimular a municipalização do ensino, uma vez que redistribuía recursos, no âmbito
dos Estados, de acordo com o número de alunos matriculados no ensino fundamental,
a partir da razão entre o valor mínimo por aluno-ano e a receita do Fundo”. O valor a
ser aplicado por aluno era definido e divulgado anualmente pelo Governo Federal que,
naqueles casos em que o estado não alcançasse tal valor, complementaria os recursos,
de modo a garantir o mínimo definido nacionalmente.
No que tange aos professores, a Lei nº 9.424, de 1996 (Fundef), estabeleceu que pelo
menos 60% dos recursos do Fundo deveriam ser aplicados no pagamento dos profissionais do magistério efetivamente em exercício. Todavia, Lei não dispôs especificamente
sobre o valor da remuneração que deveria ser paga, limitou-se a tratar dessa questão de
forma subjetiva, quando no art. 9º assegurou aos professores “remuneração condigna”,
deixando para os estados e municípios a responsabilidade de definir essa remuneração
nos planos de Carreira.
Em meio às inúmeras críticas ao Fundef, destacamos as considerações feitas por
Saviani (2011)
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[...] essas medidas (implementadas pelo FUNDEF) tinham o objetivo meritório
de distribuir melhor os recursos tendo em vista o financiamento do ensino fundamental, elas se limitaram, no entanto, a regular a aplicação de recursos e, além
disso, reduzindo a participação financeira da União através da Emenda ao artigo
60 das Disposições Constitucionais Transitórias. Como resultado, o custo mínimo
por aluno foi fixado em R$ 300,00 (trezentos reais), cifra irrisória comparada com
os valores praticados pelos países que lograram generalizar o acesso e a permanência no ensino fundamental. Trata-se, assim, de um patamar que consagra o
estado de miséria da educação nacional, evidenciando a precária vontade política do governo no enfrentamento dessa questão (SAVIANI, 2011, p. 36).

Diante disso considera-se que o Fundef se apresenta como um mecanismo que regulamentou tanto o atendimento às matriculadas − visto que contribuiu para desencadear
um processo acelerado de municipalização − quanto a aplicação de parte dos recursos
destinados à educação, focalizando-a numa etapa da educação básica (o ensino fundamental) e reservando uma parcela para a remuneração de professores. (GEMAQUE,
2004; PICANÇO, 2012).
Assim, os problemas identificados no Fundef fizeram com que, ainda nos anos 1990,
surgisse a proposta de constituição de um novo Fundo, destinado a financiar todas as
etapas e modalidades da educação básica. A tramitação da proposta, segundo Oliveira
(2007), foi lenta, em virtude da oposição do governo FHC à sua concepção, e da oposição da área econômica durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, adepta dos princípios neoliberais de racionalização do gasto social. Contudo,
diante de forte pressão e da necessidade de alterar o Fundef, devido à aproximação do
fim da vigência deste Fundo, foi aprovada a EC nº 53, de 2006.
Essa Emenda Constitucional alterou o art. 206 da CF de 1988, reformulando a redação do inciso V e incluindo o inciso VIII no mesmo artigo.
Diz o texto constitucional após as alterações:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
[...]
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da
lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de
provas e títulos, aos das redes públicas;
[...]
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal (BRASIL, 1988, grifos nossos).

Além disso, a EC nº 53, de 2006 alterou outros artigos que tratam da educação
(art. 7º, 23, 30, 211 e 212), o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
criando, finalmente, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
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e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), em substituição ao Fundef, e
determinou que tanto o Fundeb como o Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da educação básica deveriam ser regulamentados em leis
federais específicas.
Regulamentado pela Lei nº 11.494, de 2007, o Fundeb mantém a mesma estratégia
de redistribuição de recursos do Fundef. No entanto, trouxe importantes avanços em seu
desenho: extensão a todas as matrículas da educação básica; como consequência, também
aumentou os recursos financeiros que o compõem, ampliando gradativamente o percentual de vinculação dos impostos de 15% para 20%, incluindo mais dois impostos em
sua composição, o IPVA e o ITCD; ampliação da complementação da União para 10% da
receita total dos fundos; implantação do PSPN, a partir dos recursos do Fundeb, de outros
impostos (IR, IPTU,ISSQN e ITBI) e de auxílio emergencial do Ministério da Educação ao
ente federado que comprovasse sua incapacidade financeira para o pagamento do piso.
Em relação à remuneração dos profissionais do magistério, o Fundeb mantém a destinação de, pelo menos, 60% dos recursos do Fundo para o pagamento dos profissionais
do magistério em efetivo exercício, contemplando não apenas os que atuavam no ensino
fundamental, como acontecia no Fundeb, mas também os que atuavam em todas as etapas da educação básica.
No que tange à implementação de Planos de Carreira e Remuneração dos profissionais da educação básica, a Lei do Fundeb determina:
Art. 40. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão implantar Planos de
Carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de modo a assegurar:
I - a remuneração condigna dos profissionais na educação básica da rede pública;
II - integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola;
III - a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem (BRASIL, 2007, grifo
nosso).

Com relação a este artigo, a Lei do Fundeb mantém a expressão “remuneração condigna”, mas assim como no Fundef, a mesma permanece sem definição, cabendo aos
estados, Distrito Federal e municípios a tarefa de interpretá-la nos planos de Carreira.
Todavia, a Lei do Fundeb trouxe um aspecto de grande relevância para a melhoria da
remuneração dos professores, ao estabelecer no seu art. 41, a obrigatoriedade do poder
público de fixar, em lei específica, o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) para os
profissionais do magistério público da educação básica.
Deste modo, o Fundeb apresenta-se como outro mecanismo que também regulamenta a aplicação de parte dos recursos da educação, destinando-os à educação básica
no seu todo e reservando uma parte para o pagamento dos professores. Mas, a regulação
é ampliada em relação ao Fundef por estabelecer um valor mínimo para o vencimento
inicial dos professores.
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Para dar cumprimento aos dispositivos legais constantes na CF de 1988, na EC nº 53,
de 2006 e na Lei nº 11.494, 2007, foi aprovada a Lei nº 11.738, de 2008, que dispôs sobre o
Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) para os profissionais do magistério público da
educação básica. A Lei fixa o Piso Salarial Profissional Nacional para os professores com
formação em nível médio, na modalidade normal; esclarece que os vencimentos iniciais
referentes às demais jornadas de trabalho deverão, no mínimo, ser proporcionais ao valor
do piso para 40 horas semanais; e estabelece o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga
horária do professor para atividades com os alunos, reservando-se assim 1/3 (um terço) dessa
carga horária para atividades extraclasse. Além disso, para garantir o pagamento do PSPN,
nos casos em que o ente federativo não tenha disponibilidade orçamentária para o seu
cumprimento, a lei responsabiliza a União pela complementação dos recursos necessários.
A Lei nº 11.738, de 2008 (PSPN), assim como o Fundef e Fundeb, apresenta-se como
mais um mecanismo de regulação da carreira do magistério público da educação básica.
Na concepção de Vieira (2013), a Lei do Piso, como ficou conhecida, representou um significativo avanço rumo à valorização dos profissionais do magistério público, haja vista
que até então “não havia legislação nacional definidora de igualdade salarial para os profissionais da educação pública no Brasil. Cada ente federado – União, estados, municípios
e DF – obedecia à sua legislação e às suas regras” (p. 113).
Para orientar a elaboração e implantação dos planos de carreira, conforme determinação da CF de 1988, LDB nº 9.394, de 1996, Lei do Fundeb e da Lei do Piso, foi estabelecida a
Resolução nº 2, de 20096, do Conselho Nacional de Educação/Câmara da Educação Básica,
que dispõe sobre as Novas Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública.
No que se refere aos critérios para remuneração dos profissionais do magistério, a
Resolução nº 2, de 2009, incorpora os preceitos da Lei nº 11.494, de 2007 (Fundeb) e da Lei
nº. 11.738, de 2008 (PSPN), no que tange à parcela da verba do Fundo (60%) destinada ao
pagamento dos profissionais do magistério. Além disso, reafirma o dever dos entes federados, de instituírem planos de Carreira para todos os profissionais do magistério que atuam
nas diferentes etapas da educação básica, e, eventualmente, aos demais profissionais da
educação; e por fim, apresenta as diretrizes para a adequação dos planos de Carreira aos
dispositivos da Lei nº 11.494, de 2007 (Fundeb) e da Lei nº 11.738, de 2008 (PSPN).
O percurso da legislação que regulamenta a carreira do magistério público da educação básica nos permite compreender como a obrigatoriedade da organização da carreira do
magistério público foi sendo consolidada nos termos da Lei. No entanto, o fato da legislação específica da educação garantir a organização da carreira docente por meio de planos
de Carreira como um dos mecanismos de valorização docente não significa a garantia de
sua efetivação na prática.
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Considerações Finais
A regulação da carreira do magistério público da educação básica, a partir da
Reforma do Estado, foi efetivada por meio de um aparato de atos normativos alinhado
aos princípios neoliberais que priorizam políticas de ajuste fiscal e de estabilidade econômica. Esses atos normativos são o que denominamos de mecanismos de regulação.
Como principais mecanismos de regulação da carreira do magistério público da educação básica destacamos o Fundef, o Fundeb e PSPN. Tais mecanismos trouxeram em
seu bojo elementos que apresentam-se como obstáculos para o desenvolvimento da
educação no País e para a elaboração de planos de Carreira comprometidos com a valorização docente.
Em relação ao Fundef, houve um repasse de matrículas aos municípios que, por
sua vez, assumiram reponsabilidades para além de sua capacidade orçamentária, o que
em certos lugares inviabiliza a garantia do acesso de todas as crianças e jovens à escola,
compromete a qualidade do ensino e a valorização dos professores; o Fundeb, apesar de
ampliar o seu raio de ação, continuou pautado em um valor-aluno aquém do necessário
para se garantir a universalização, a qualidade do ensino e a valorização dos professores;
e o PSPN parece impactar de diferentes formas: de um lado possibilita elevar a remuneração em locais que o vencimento era muito baixo e de outro tem sido referência para
congelar a remuneração ou até mesmo reduzi-la. Além disso, governadores e prefeitos
denunciam que seus orçamentos não permitem assegurar o pagamento do PSPN, visto
que a União limita sua participação financeira.
Dessa forma, apesar de prometerem a valorização do magistério público, esses
mecanismos de regulação configuram-se como exemplos de políticas neoliberais na
área da educação, posto que a União assume a função reguladora e atribui aos demais
entes federados a responsabilidade pela execução de tais políticas.
Diante desse cenário, concluímos que os escassos recursos disponibilizados pela
União à educação básica, e a ausência de ações mais decididas do Governo Federal na
redução da desigualdade nos entes federados constitui obstáculo ao desenvolvimento
de políticas públicas comprometidas com a valorização dos profissionais do magistério da educação básica.

Recebido em fevereiro de 2016 e aprovado em abril de 2016

184

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 175-188, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

Magistério público da EB: à luz da reforma do Estado

Notas
1

O estudo contou com o apoio da pesquisa nacional em rede Remuneração de professores de escolas públicas da
educação básica no contexto do FUNDEB e do PSPN, financiada pelo Edital N.º 049/2012, CAPES/INEP/MEC,
Programa Observatório da Educação, coordenada nacionalmente pelos professores Marcos Edgar Bassi
(UFPR), Rosana Maria Gemaque Rolim (UFPA) e Maria Dilnéia Espíndola Fernandes (UFMS), por meio
de uma bolsa de mestrado.

2

O Estado e Bem-Estar Social, também conhecido como Welfere Satate, foi uma medida inspirada na teoria
de Jonh Maynard Keunes, voltada para a reestruturação da economia dos países mais atingidos pela Crise
de 1929, que abalou o sistema capitalista. De acordo com a teoria keinesiana, o Estado deveria assumir o
papel de protetor e defensor social e, por isso, seria o principal responsável pelo suprimento das necessidades básica da população, preocupando-se com as condições de saúde, trabalho, educação e assistência
previdenciária.

3

De acordo com Dutra Júnior. et al. (2000), a LC N.º 96/99 estabelece que as despesas com o pessoal
ativo, inativo e pensionista dos municípios deverão observar o limite de 60% da receita líquida, devendo
ajustar-se a esse limite, quando em excesso, em até 24 meses, a contar da data de vigência da lei em
questão.

4

Ver art. 40 da CF de 1988.

5

Não possui órgão administrador.

6

Substitui a Resolução de nº 3, de 1997, do Conselho Nacional de Educação/Câmara da Educação Básica, que orientou a elaboração dos Planos de Carreira à época do Fundef.
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BE* and the Public magisterium
In the light of state reform
ABSTRACT: The article reveals that the regulation of the career of public school teachers in basic education, which has been inserted into the reform plan, has followed the neoliberal formula of introducing
different regulatory mechanisms, and is one of the obstacles to the development of career plans committed to the valuing of the teacher.
Keywords: Regulation. Career of public basic education teachers. State reform.
* Basic Education

Enseignement public de l’EB*
À la lumière de la réforme de l'Etat
RÉSUMÉ: L’article révéle que la réglementation de la carrière de l’enseignement public de l’éducation
basique était intégrée au le plan de réforme, lequel, pour avoir suivi le modéle néo-libéral, a introduit
différents mécanismes de régulation, un des obstacles à l’élaboration de plans de carrière engagés pour
la valorisation des enseignants.
Mots-clés: Réglementation. Carrière de l’enseignement public de l’éducation basique. Réforme de l’Etat.
* Éducation Basique

Magisterio público de la EB*
A la luz de la reforma del Estado
RESUMEN: El artículo muestra que la reglamentación de la carrera del magisterio público de la educación básica estaba incluida en el plan de reforma que, al haber seguido la receta neoliberal, introdujo
diferentes mecanismos reguladores, uno de los obstáculos para la elaboración de planes de carrera comprometidos con la valoración docente.
Palabras clave: Reglamentación. Carrera del magisterio público de la educación básica. Reforma del Estado.
* Educação Básica

188

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 175-188, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

O profissional da educação na Constituição
Brasileira
Gilmar Soares Ferreira*

RESUMO: O artigo mostra como as lacunas da legislação
brasileira e as sucessivas gestões educacionais promovem de
forma contínua a quebra de ações e o contingenciamento de
recursos, e terminam por impedir o caminho rumo à qualidade social de nossa educação, que começa, principalmente,
com investimento em pessoal e em sua profissionalização.
Palavras-chave: Legislação educacional. Valorização profissional. Gestão da educação. Políticas para
educação.

Introdução

D

esde a conformação da Confederação dos Professores Brasileiros (CPB) à Confederação Nacional dos/as Trabalhadores/as (CNTE) da educação básica no
Brasil, a luta pela profissionalização dos educadores brasileiros, incluindo
professores/as e funcionários/as de escola, tem sido intensa.
Vivemos num país de intensas contradições econômicas, políticas e sociais. Mas, a
mais significativa talvez seja a de uma elite que atua de forma corporativa para negar,
constantemente, o direito à educação pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada à maioria da população.

∗

Licenciado em Filosofia, especializado em Psicopedagogia. Professor efetivo da rede estadual de ensino
do Estado de Mato Grosso (MT). Presidente, em terceiro mandato, da subsede de Várzea Grande do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep/MT). Secretário de formação Sindical
da CNTE (licenciado) e de Comunicação do Sintep/MT (licenciado). Compõe o Conselho Técnico Científico
de Educação Básica (CTC-EB) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Várzea Grande/MT - Brasil. E-mail: <gilmarsoares.ferreira@gmail.com>.

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 189-199, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

189

Gilmar Soares Ferreira

Negar o direito à educação pública tem-se constituído o viés da dominação ideológica, no sentido negativo da acepção da palavra (GUARESCHI, 2000), principalmente pelo
impedimento de assegurar de forma plena a profissionalização dos educadores no Brasil.
Somos um país que ainda carece de professores leigos em localidades de difícil acesso
ou nas periferias do País. O percentual de professores que ainda carecem de formação de
nível superior é significativo. Chama a atenção o número de professores que atuam fora
de sua habilitação. Um dado de maior dramaticidade se mostra quando conhecemos os
percentuais e profissionais contratados de forma precária nos mais de cinco mil sistemas
de educação das três esferas de poder: municipal, estadual e federal.
Quanto aos/as funcionários/as de escola, a situação é mais alarmante. Do contingente
de trabalhadores/as nas funções técnicas e administrativas nas unidades escolares, falta
formação profissional, jornada digna, piso salarial, carreira e um real esforço de todos os
segmentos para promover uma cultura de inclusão do profissional nos processos e relações de educação, de ensino e de aprendizagem.
Um dos entraves para avançar na profissionalização dos educadores no Brasil é, justamente, a legislação. Este breve artigo quer aproximar o leitor das lacunas da legislação
brasileira, que, se do ponto de vista legislacional é um grande entrave para a profissionalização no Brasil, do ponto de vista das sucessivas gestões educacionais, que promovem
de forma contínua a quebra de ações e o contingenciamento de recursos, terminam por
impedir o caminho rumo à qualidade social da educação, que começa, principalmente,
com investimento em pessoal e na sua profissionalização.

O que é ser um profissional da educação
Para compreender a limitação da legislação quando menciona os “profissionais
da educação”, vamos considerar neste artigo a definição de educação como “processo
de transmissão e indução de cultura que se dá no convívio entre gerações numa determinada sociedade. Já educação escolar é o mesmo processo de educação quando se dá
no âmbito de uma instituição específica, de forma intencional e sistemática.” (MONLEVADE, 2007).
As condições para prover educação em uma instituição específica (a escola), de
forma intencional e sistemática, exigem condições pessoais específicas, que se traduzem em necessidades profissionais.
Ainda segundo o professor João Monlevade, o conceito de “profissional” exige,
de forma direta, três coisas para que alguém seja reconhecido como profissional: a) sua
especialização e competência num determinado saber ou fazer; b) o fato de esta pessoa
sobreviver deste trabalho, e c) o fato de sua especialidade ser identificada e reconhecida
socialmente. (MONLEVADE, 2007).
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Continua o professor Monlevade, afirmando que, mais recentemente, as sociedades
organizaram a profissionalização em vários rituais como: a) habilitação escolar através
de um curso de nível médio ou superior; que confere diploma; b) registro profissional
em algum órgão corporativo ou estatal; c) carreira profissional, com ingresso por concurso ou outra modalidade seletiva, e d) sindicalização.
Dadas estas condições, temos um roteiro preciso e específico para a profissionalização dos educadores no Brasil. A CNTE entende que o profissionalismo na educação no
Brasil leva em conta três condições básicas: carreira, formação e salário (VIEIRA, 2007).
Se faltar um destes pontos, o tripé do profissionalismo da educação estará comprometido.

Os profissionais da educação na legislação
Ocorre que nossa legislação apresenta grandes lacunas e limites, que terminam por
comprometer as iniciativas que favoreceriam a execução das políticas para assegurar o
profissionalismo na educação.
É que, desde os tempos do Brasil Império, a flexibilização e a descentralização
sempre foram marcas maiores em nossas leis. Basta uma rápida leitura na Lei de 15 de
outubro de 1827, de D. Pedro I, sobre educação e faremos as devidas constatações na
matéria. (VIEIRA, 2007, p. 13).
Essa forma de tratamento da educação é uma das heranças do período da colonização, inaugurado no Brasil com 50 nos de negação da escola primária, seguido depois
de um período de atuação dos jesuítas, o que se estenderá por aproximadamente 200
anos, condicionando, de forma direta, o desenvolvimento de políticas educacionais no
Brasil. (FERREIRA, 2015).
A verdade é que nunca se logrou que o poder público central tivesse responsabilidade relevante na escolarização da maior parte da população, e a legislação sempre
legitimou essa situação.
A própria condição de “liberdade” de cada ente criar seu sistema de ensino, abriu
a possibilidade de consagração das desigualdades regionais agudas, que sempre abriram brechas para a atuação da iniciativa privada, a tal ponto que a Constituição Federal
de 1988 assegurou essa condição, sendo que quase três décadas após sua promulgação,
ainda não logramos sua regulamentação.
As frágeis legislações sobre educação no Brasil atuam para negar o direito à educação pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada à maioria da população.
Uma de suas características é a desarticulação curricular ou a sua verticalidade. Em
que pese toda uma luta do movimento social, que tenta evitar o determinismo curricular, via de regra, os governos atuam para a centralização das ações pedagógicas e a
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descentralização financeira para os entes, o que possibilita uma forte ação concorrencial
entre as esferas de governos subnacionais no desenvolvimento das políticas educacionais.

Um empecilho à profissionalização
Nossa história enquanto nação revela uma característica que desvela o projeto educacional pensado pelas elites para o Brasil. Vivemos inicialmente 50 anos sem uma escola
primária. Na sequência, após 1550, os jesuítas foram os protagonistas de uma educação religiosa, seletiva e de gestão não-pública. O curto período do Império vai marcar o
início de um projeto de descentralização da educação, sem que os entes tenham como
preocupação a garantia de direitos. Também assim aconteceu com o advento da República e somente no século 20, com muita pressão da sociedade e das transformações
econômicas e sociais é que a escola pública se volta para o atendimento das massas na
sociedade brasileira. (MONLEVADE, 2000).
Se atender as massas através da escola pública não foi prioridade governamental
nos quatro primeiros séculos na história do País, tampouco o foi a preocupação com a
formação profissional, carreira e salário. As muitas dificuldades que vivenciamos hoje
como a falta de professores em algumas áreas, ou o excesso de professores formados
em outras, vem da falta de gestão pública e de planejamento estratégico da política de
formação profissional para a educação.
O Estado brasileiro sempre teve uma atuação de “bombeiro”, no sentido de “apagar o fogo” quanto à necessidade de profissionais. Assim, programas de aligeiramento
da formação de professores foram artifícios lançados para oferecer, já nos anos 70 de
século passado, quase sempre, mão de obra “qualificada” para atender uma demanda
para a qual o Estado não havia-se preparado.
Na lacuna da Gestão Pública da Educação, a iniciativa privada sempre se favoreceu
como opção para atendimento das necessidades locais. Sem legislação que a regulamente,
sem controle do Estado, o resultado dessas políticas foram desastrosas do ponto de vista
de promover anomalias na formação profissional, que se volta contra o próprio Estado,
com exigências de mais investimentos para corrigir as distorções. É o caso hoje da chamada “segunda licenciatura” para os professores. (BRASIL, 2009b; 2016).
Há que se levar em conta que a Gestão Pública da Educação no Brasil, limitada pelo
projeto hegemônico de dominação, que sempre manteve o País na condição de colônia dos países mais desenvolvidos, jamais conseguiu promover o desenvolvimento da
Educação de forma global. Os gargalos sempre estiveram presentes, seja na educação
básica ou superior.
Assim, a criação de leis nem sempre corresponderam com a real opção que se deve
ter pela educação pública e a correspondente gestão pública. Se temos muitas leis em
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educação, há uma certa distância entre o que a legislação prevê de fato e as políticas que
se desenvolvem para a maioria da população.
No caso da educação básica, como exemplo, a condição profissional dos funcionários de escola, via de regra, sempre foi ausente das políticas desenvolvidas. Pouco se
pensou para a formação desse profissional no Brasil. No século 20, foram poucas as iniciativas, e elas se deram mais no nível local, sem qualquer iniciativa do poder central,
que, seguindo a lógica da ausência do Estado ou do Estado Mínimo no final do século XX,
sempre delegou as iniciativas para os entes locais. No caso dos funcionários de escola, o
resultado era previsível: pouca ou nenhuma ação para a valorização deste profissional.

Referências legislacionais na CF de 1988
Em que pese a Constituição Federal de 1988 ser considerada uma Constituição
Cidadã, por assegurar avanços importantes em Direitos Sociais, em termos de reconhecimento e promoção do profissionalismo dos educadores no Brasil, ainda revela a
fragilidade histórica de nossas legislações.
O texto original da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, determinou:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] V valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, planos de
carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico
único para todas as instituições mantidas pela União; [...]. (BRASIL, 2009a).

Ele revela uma característica central na Constituição, que é marca histórica nas
demais legislações, referência direta aos “profissionais do ensino”, o que supõe as funções docentes e correlatas.
No mesmo sentido vieram as leis subsequentes: a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (BRASIL, 1996b) e a política de valorização salarial do magistério,
estabelecida na Emenda Constitucional nº 14, de 1996 que instituiu o Fundef.

Referências legislacionais nos anos 2000
As marcas de uma legislação frágil e de ações descentralizadas ou carentes de
regulamentação apenas cederam espaço para legislações mais concretas na formulação de políticas de valorização dos profissionais da educação básica, com a eleição do
Governo Democrático e Popular de Luís Inácio Lula da Silva, em seu primeiro mandato (2003-2006).
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A pressão da sociedade civil organizada, do movimento sindical na educação básica,
liderada pela CNTE, exigiu a superação da legislação fragmentária do tratamento da
educação pública e valorização dos profissionais da educação.
Através de eleições de representantes sindicais para o Congresso Brasileiro, advindos do movimento sindical na educação, importantes avanços foram conquistados para
as mudanças na legislação. Um novo patamar de fundamentos legais foi estabelecido,
a partir da Lei nº 11.494, de 2007, que instituiu o Fundeb; da Emenda Constitucional nº
59, de 2009, que instituiu novas exigências para o Direito à Educação, e da Lei nº 12.014,
de 2009, que alterou o artigo 61 da LDB, estabelecendo em definitivo as bases do reconhecimento do profissionalismo na educação brasileira, entre tantas leis importantes
para a educação.

Avanços e limites no Governo Lula
É preciso considerar como enormes os avanços nas leis conquistadas na educação,
principalmente no segundo governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva. Mas chama
a atenção que a adoção de políticas nos pontos considerados base para o profissionalismo
na educação brasileira não passa de ações governamentais, instituídas em programas
e políticas, ausentes de uma condição de imposição como política pública de Estado.
Destaque deve ser dado à Política Nacional de Formação, implementada pelo
Decreto Presidencial (Decreto nº 6.755, de 2009 já revogado pelo Decreto nº 8.752, de
2016). Em que pese tratar apenas da Formação Profissional do Magistério, o destaque
a ser feito é que a condição de uma política dessa magnitude ser instituída por decreto
presidencial revela as disputas que envolvem uma educação que deveria ser de caráter
estatal e as dificuldades de torná-la uma política de Estado na educação.
Com relação ao salário, a Lei nº de 11.738, de 2008, que instituiu o Piso Salarial
Nacional do Magistério, central para a valorização dos professores no País, revela o
limite histórico de pensar o desenvolvimento profissional na educação, deixando de
abarcar os demais profissionais que atuam no espaço escolar.
Neste sentido a luta histórica do movimento sindical na educação para assegurar
na Constituição as Diretrizes de Carreira dos Profissionais da Educação encontra resistência nos governos municipais e estaduais, que não somam esforços para a valorização
profissional, nem mesmo para assegurar a aplicação da Lei nº 11.738, de 2008.
Destaque deve ser dado também à Política Nacional de Profissionalização dos Funcionários de Escola. Com ações de fortalecimento dos sistemas, o Programa teve seu
maior pico de investimento no primeiro Governo Lula e perde força de política nos
governos sequentes.
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Fato é que as iniciativas para assegurar valorização profissional do segmento de funcionários da educação sempre exigiram muita articulação e luta local dos trabalhadores
e das trabalhadoras da educação, através da fundamental luta sindical da CNTE e seus
sindicatos filiados, uma vez que em termos de legislação, este segmento não tem sido contado para efeito das políticas vinculantes de investimentos em valorização profissional.

Das ações ideais à realidade da Lei
Depois de décadas de intensos debates no Congresso Nacional, logramos, no início
deste século, inaugurar a era dos planos decenais no planejamento das políticas educacionais no Brasil.
O Plano Nacional de Educação, a Lei nº 10.171, de 2001, sancionado pelo Governo
Fernando Henrique Cardoso da Aliança PSDB-DEM, inviabilizou a execução do PNE
(2001 – 2010), ao vetar todos os artigos que tratavam do financiamento das ações, inclusive o que visava ampliar os investimentos em educação até o final da década, em pelo
menos 7% do PIB. O plano se tornou uma mera carta de intenções. Não fosse a reorientação de governo à frente da nação, os resultados educacionais poderiam ter sido piores
naquela década.
O Plano repetia as mesmas práticas ambíguas das legislações anteriores ao tocar
a questões da valorização profissional, revertendo as ações apenas para o magistério.
Foram necessárias pressões da sociedade brasileira, através do movimento social e
sindical para que o Governo Lula convocasse a primeira Conferência Nacional de Educação em 2010 (Conae/2010).
A Conferência tocou na maior necessidade do País: a instituição do Sistema Nacional de Educação, capaz de regulamentar as políticas e assegurar a educação como dever
do Estado e direito da população.
Quatro anos depois, nova conferência se realizou, agora com o desafio de apontar
as diretrizes para a construção do Plano Nacional de Educação, dentro de patamares de
elevação do PIB para investimento em educação, reivindicados pela sociedade brasileira.
O resultado da Conae/2014 foi de grande valia para assegurar linhas de ação para a
valorização, não mais dos profissionais do magistério, mas dos profissionais da educação.
Assim, o Plano Nacional da Educação, contido na Lei nº 13.005, de 2014, dedica
importantes metas para a valorização dos profissionais da educação no Brasil (CNTE).
Em que pese as contradições do próprio Plano, como não prever que recursos
públicos apenas devem ser aplicados na educação pública, as ações de valorização dos
profissionais da educação estarão a nos desafiar nos próximos dez anos. Num cenário
crescente de disputa de recursos públicos da educação pela iniciativa privada, as incertezas sobre a real adoção de políticas de Estado na educação irão se aprofundar.
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Se antes não havia a adoção do conceito de “profissionais da educação” pela dubiedade dos termos na legislação, agora, a incerteza se mantém presente pelo simples fato
de que os recursos previstos poderão ser apropriados pelas empresas privadas, sejam
elas nacionais ou multinacionais.

Governo do Golpe e novos desafios para a educação
A realidade política brasileira no pós-eleição da presidenta Dilma Rousseff para
o segundo mandato (2015-2018) à frente da Presidência, redefine o cenário de prioridade na educação.
Entre as medidas do governo golpista de Michel Temer – Henrique Meirelles, entre
outras que estão em curso na plataforma “Ponte para o Futuro” do PMDB (PMDB, 2015)
e no Congresso Nacional, estão:
»» Proposta de acabar com a vinculação das receitas obrigatórias da União, Estados
e Municípios para Educação e Saúde (“Ponte para o futuro”, p. 09);
»» Emenda Constitucional que possibilita às universidades públicas cobrarem pelos
cursos de extensão e de pós-graduação (proposta por Alex Canziani, do PTB);
»» Abertura do capital da Petrobras (privatização) e revisão do marco regulatório
da partilha do pré-sal (encabeçada por José Serra-PSDB), que significa o fim dos
royalties do fundo social do pré-sal para a educação e saúde;
»» Projeto de lei “Escola sem partido” (apresentado pelo deputado Izalci, do PSDB)
que propõe a “neutralidade” do professor com o fim das discussões políticas nas
escolas e a proibição de manifestações estudantis em ambiente escolar;
»» Proibição da discussão sobre gênero e diversidade sexual dentro dos princípios
de Planos Nacional, Estaduais e Municipais de Educação (encabeçado pela bancada evangélica).
Enfim, são muitos os desafios para se garantir a nova concepção na legislação sobre
os profissionais da educação. O maior risco é o retrocesso, o retorno à legislação retrógada no âmbito das regulamentações.
Fato é que, com o atual Congresso, teremos poucas chances de ver “vingar” as
conquistas obtidas com muita luta. Agora, mais que antes, valerá o ditado que afirma:
“é a luta que faz a lei”.
Então, vamos à luta!
Sempre!
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The education professional in the Brazilian Constitution
ABSTRACT: The article shows how the gaps in brazilian legislation together with the successive managers of the educational system, have continuously contributed to the reduction of actions and contingency resources, and have ended up blocking the path to an improved social quality in our education,
which has started mainly with a reduction in investment in people and in their professionalization.
Keywords: Educational legislation. Professional development. Management education. Policies for education.

Le professionnel de l’éducation dans la Constitution
Brésilienne
RÉSUMÉ: L’article montre comment les lacunes de la législation brésilienne et les gestions éducatives
successives promeuvent en permanence la rupture des actions et la pré-destination des ressources,et
finissent par empêcher le cheminement vers la qualité sociale de notre éducation, qui commence, principalement, par un investiment en personnel et par la professionalisation de ce dernier.
Mots-clés: Législation éducative. Valorisation professionnelle. Gestion de l’éducation. Polítiques pour
l’éducation.

El profesional de la educación en la Constitución Brasileña
RESUMEN: El artículo muestra de qué manera las lagunas en la legislación brasileña y las sucesivas
gestiones educativas promueven de forma continua la ruptura de acciones y la contingentación de recursos, y terminan bloqueando el camino hacia la calidad social de nuestra educación, que comienza
sobre todo con la inversión en personal y en su profesionalización.
Palabras clave: Legislación educativa. Valoración profesional. Gestión de la educación. Políticas para la
educación.
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A carreira dos funcionários da educação
A concepção de formação do Profuncionário
Dante Diniz Bessa*

RESUMO: Ao registrar uma década do Profuncionário,
apresento uma análise da concepção de formação do Programa que enfatiza a formação como chave da construção
da identidade e da carreira profissional, considerando a
dimensão formal, explicitada nos documentos político-normativos, que sintetizam, dialeticamente, o resultado da luta
e a projeção de um novo momento da história dos funcionários da educação brasileira, que não pode prescindir da
participação coletiva e pessoal de cada um.
Palavras-chave: Funcionários da educação. Identidade profissional. Carreira e formação.

Introdução

U

ma carreira profissional, como a que os “funcionários da educação básica
pública”1 lutam para consquistar, está condicionada por diversos aspectos,
que vão das políticas de gestão democrática da educação às condições de
trabalho na escola, passando pela regulamentação, pelo financiamento, pela avaliação,
pelo plano de cargos e salários, pela oferta de formação.
Esses aspectos são ao mesmo tempo formais e situacionais, isto é, eles são definidos normativamente, porém, é bom lembrar, só se efetivam com o engajamento de
cada funcionária e de cada funcionário, cuja atuação é situada. Ou seja, a carreira e sua
construção envolvem uma dimensão formal, objetiva, normativa e uma dimensão situacional, pessoal, subjetiva, ativa.
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Enfatizo isso para deixar claro que a construção da carreira está diretamente vinculada com a identidade e com a formação profissional, conceitos que, neste texto, vão
orientar a análise que proponho sobre a dimensão formal da formação concebida no
Profuncionário, acompanhando o argumento apresentado no Parecer da Câmara de
Educação Básica (CEB), do Conselho Federal de Educação (CNE) nº 9, de 2010, de que
“a formação é a chave para a construção da identidade profissional e da carreira dos
funcionários da Educação Básica Pública” (BRASIL, 2010a, p. 13).
Sendo assim, no texto apresentarei uma análise da concepção de formação do Programa Nacional de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica
dos Sistemas de Ensino Público (Profuncionário), conforme define o Decreto Presidencial nº 7.415, de 2010, frente às expectativas formalmente estabelecidas pela Política
Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, sem levar em conta, nesse
momento, o engajamento de funcionárias e funcionários nessa construção, o que deverá
ser feito em outra oportunidade.
São três os motivos pelos quais coloco a concepção de formação do Profuncionário
em análise, para pensar a construção da carreira profissional dos funcionários da educação: 1) o Profuncionário é o único programa de formação profissional, no Brasil, hoje,
como política indutiva do Governo Federal, ofertado nacionalmente; 2) neste ano de
2016, o Profuncionário completa uma década de existência e, por isso, gostaria de prestar uma homenagem ao Programa; 3) o atual Plano Nacional de Educação tem como
primeira estratégia da Meta 18 que, até junho de 2016, deveriam ter-se formados pelo
menos 50% dos funcionários da educação básica, porém, nos dez anos de Profuncionário, segundo estimativas do Ministério da Educação (MEC), apenas cerca de 130 mil
funcionários foram matriculados em todo o Brasil, dos quais 90 mil concluíram a formação e 30 mil ainda estão em curso.
Se esses números não chegam a ser expressivos frente ao que se esperava há três
anos, não podemos deixar de considerar que milhares de vidas já foram tocadas pela
concepção de formação do Programa. Assim, eu diria que, aqui, o que está em pauta é
a qualidade da concepção de formação e a necessidade do engajamento pessoal de funcionárias e funcionários, antes do que a quantidade de pessoas formadas, ainda que esse
tema mereça atenção especial, por se tratar de uma política pública.
Nesse sentido, as questões que orientam a análise que proponho são as seguintes:
a) o que faz da formação a chave da construção da identidade e da carreira profissional?; b) como a concepção de formação do Profuncionário se situa e contribui para que
os funcionários se situem frente à projeção político-normativa da identidade e da carreira profissional?
A análise seguirá três passos. No primeiro, procuro estabelecer uma base conceitual
a partir da qual é possível entender a formação como chave na construção da carreira.
Essa base será tomada à teoria segundo a qual a identidade profissional e a carreira são
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construídas no entrelaçamento entre as definições socialmente estabelecidas (aqui as
definições político-normativas nacionais) e as biografias individuais (engajamento pessoal no projeto social que contempla um projeto de vida). No próximo passo, examino
os documentos político-normativos que definem os princípios e objetivos da formação
e os preceitos e diretrizes para elaboração de planos de carreira, para identificar a projeção que fazem. No terceiro passo, apresento os pressupostos da concepção de formação
do Profuncionário, especialmente aqueles pertinentes à identidade profissional e à carreira, com vistas a explicitar como o Programa responde à projeção político-normativa
e que projeção faz a própria concepção sobre a identidade e a carreira profissional dos
funcionários.

Formação: chave para a construção da identidade e da carreira profissional
Para pensarmos o que faz da formação a chave da construção da identidade e da
carreira profissional é interessante partir de um conceito de profissão.
Antes de apresentar esse conceito, contudo, é bom lembrar que a profissionalização
do trabalho faz parte dos processos de transformações socioeconômicas da modernidade.
Do ponto de vista histórico, então, a origem das profissões remonta às corporações
de ofício, cujo auge foi atingido no século XV europeu.
Simplificadamente, podemos dizer que as corporações de ofício eram comunidades de trabalho especializado, comandadas por oficiais que, além do direito de realizar,
detinham conhecimentos “secretos” sobre esse trabalho, nos quais os aprendizes eram
iniciados, em muitos casos, por milhares de horas práticas. Nesses milhares de horas
práticas os aprendizes se aperfeiçoavam nas técnicas e habilidades e eram educados nos
valores e no modo de agir do ofício, isto é, nas corporações eles eram formados técnica
e moralmente pela comunidade.
Já aí podemos ver os primórdios da divisão técnica e social do trabalho, bem como
a relevância da formação para ser aceito no corpo de um ofício.
Como transformação moderna das corporações de ofício, as profissões diferem
daquelas por três motivos: 1) pela intensificação da divisão técnica e social do trabalho, que distanciou a concepção da execução e levou à 2) separação espaço-temporal
entre trabalho e formação, de modo a que esta antecede e antecipa aquele, e 3) o trabalho profissional se torna um bem social, acessível a qualquer um que reúna condições
socioculturais e econômicas para passar por um processo formativo.
Conceber o trabalho passa a ser específico de profissionais com formação especializada para isso, enquanto executar o trabalho se torna atividade de técnicos com formação
média e, na maior parte dos casos, atividades puramente manuais, para as quais não é
exigida nenhuma formação específica, senão treinamentos.
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Da perspectiva conceitual, a partir de pesquisadores como Eliot Freidson2, Naira
Franzoi3 e Claude Dubar4, podemos pensar uma profissão como um tipo de trabalho
especializado, oficial e socialmente reconhecido e que requer conhecimentos específicos a serem adquiridos no campo da formação. Trabalho pelo qual os profissionais são
remunerados.
Para que um indivíduo tenha o direito de exercer uma profissão, portanto, precisa
estar apto e autorizado, isto é, precisa ser formado para tanto, segundo diretrizes oficial e socialmente reconhecidas.
Chama nossa atenção Naira Franzoi (2006) de que se não houver o efetivo exercício pelos profissionais não há profissão, uma vez que esta não pode existir plenamente
se não houver profissionais concretizando-a no trabalho.
Nesse sentido, os profissionais precisam reconhecer-se a si mesmos e serem reconhecidos pelo outro (instituições e coletividade do trabalho) como aptos para agir
profissionalmente, porque se apropriaram dos conhecimentos da profissão para responder a expectativas sociais em relação ela, definida normativamente pelo direito e
planejada pela carreira e na formação.
Esse reconhecimento de si implica a assunção, por parte dos profissionais, do compromisso social da profissão e da autonomia pessoal para exercê-la, o que caracteriza
uma dimensão ética da formação, para além dos conhecimentos específicos.
Podemos dizer, enfim, que o reconhecimento de si constitui a identidade dos profissionais, pois define, para eles, individualmente, o pertencimento a uma profissão, a
qual ajudam a construir nas atividades diárias de trabalho.
O direito à formação profissional significa, assim, uma “autorização” social aos
indivíduos para exercer uma profissão. Autorização que os coloca no compromisso de
contribuir com a realização de um projeto social no qual se engajam e no compromisso
com o desenvolvimento da própria profissão, de maneira que nesse engajamento possam realizar o seu projeto de vida pessoal.
O entrelaçamento entre projeto social e projeto de vida pessoal remete à tese de
Dubar (2005) segundo a qual a formação profissional é um processo de socialização com
o qual identidades são construídas.
E vale acrescentar, nesse entrelaçamento também são construídas a(s) carreira(s)
profissional(is), se entendermos carreira como o processo de definição da natureza do
trabalho específico da profissão; dos objetivos e compromissos sociais da profissão; de
quem pode exercer a profissão; do nível e do tipo de formação que a profissão requer;
das funções e atividades próprias da profissão; dos valores morais e princípios éticos
que devem orientar a conduta dos profissionais; dos critérios de progressão dos profissionais no emprego; da remuneração justa a cada avanço na progressão.
Enfim, a carreira expressa uma visão de mundo da profissão, construída pelos profissionais no seu exercício e na luta social, formalizada normativamente pelo direito.
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Segundo Dubar, a construção da identidade (e da carreira, para mim) é um processo
em que se articulam duas transações interdependentes: uma ocorre no indivíduo em
si, é subjetiva e concerne a uma trajetória biográfica; a outra ocorre na relação do indivíduo com as instituições, é objetiva e concerne a um movimento relacional entre o
biográfico e o institucional. Daquele processo resultam uma “identidade para si” dos
indivíduos (correlata ao reconhecimento de si) e uma “identidade para o outro” (correlata ao reconhecimento de si pelo outro, intersubjetivamente, ao reconhecimento social
nas instituições e ao reconhecimento legal pelo direito).
Considerando, então, que identidade e carreira profissional são processuais, são
construídas e reconstruídas pela representação subjetiva do reconhecimento do outro em
dinâmicas práticas da história da profissão e da vida dos profissionais, é importante compreender uma diferenciação que Dubar (2009) propõe para pensar essa processualidade.
O autor pensa a construção e reconstrução de identidade a partir de “processos
históricos ao mesmo tempo coletivos e individuais, que modificam a configuração das
formas identitárias definidas como modalidades de identificação” (DUBAR, 2009. p. 14).
Segundo Dubar, podemos classificar as “formas identitárias” em dois tipos, que se
relacionam entre si: “forma comunitária” e “forma societária”.
As formas comunitárias pressupõem uma comunidade organizada na qual já estão
pré-atribuídos lugares e nomes aos indivíduos, passados de geração para geração. Aqui
é a primazia das identificações para o outro. Identidade como pertencimento.
Já as formas societárias de construção da identidade pressupõem “a existência de
coletivos múltiplos, variáveis, efêmeros, aos quais os indivíduos aderem” (Dubar, 2009,
p. 15). Aqui é a primazia da identidade para si. Identidade como escolha pessoal.
A identidade profissional, pensada por essa perspectiva da participação do indivíduo na vida social como alguém capaz de exercer uma profissão, é resultante de
diferentes processos de socialização.
Enquanto isso, a formação profissional deve ser pensada como um desses processos de socialização pelo qual um indivíduo, ao escolher uma profissão, é colocado na
relação com o acúmulo histórico de conhecimentos e valores, com outros profissionais
da mesma profissão e de outras profissões próximas, além de colocá-lo em relação com
as normas, objetivos e funções oficial e socialmente reconhecidos para a profissão que
escolheu.
Resumindo: a formação é chave para a construção da identidade e da carreira profissional na medida em que é a principal fonte de conhecimentos e valores necessários
para que alguém possa estar apto e autorizado a exercer uma profissão, sentir-se pertencendo a ela e desafiado a participar de sua construção a partir do trabalho cotidiano
e das relações com o(s) coletivo(s) profissional(is), seja no local de trabalho seja nos sindicatos ou associações seja na interlocução, de igual para igual, com os profissionais
especializados na produção dos conhecimentos da profissão.
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Reconhecimento e expectativas político-normativas
Nunca é demais lembrar que a valorização profissional dos funcionários da educação é um direito que se situa historicamente em um processo de luta, uma vez que, do
ponto de vista histórico, a categoria, como sugere João Monlevade (2014), foi levada à
invisibilidade social, à subalternidade política, à marginalização pedagógica, à sub-valorização profissional e à indefinição funcional.
Essa situação que os funcionários lutam para transformar está relacionada com
uma identidade historicamente construída, em que nem os outros nem os próprios funcionários se reconhecem como participantes do processo educativo escolar, porque seu
trabalho sempre foi tratado como serviço auxiliar, de apoio ao ensino. Enfim, o trabalho
que garante as condições materiais da educação escolar nunca foi considerado educativo.
Nesse contexto, os funcionários tiveram dificultadas as condições para construir
uma identidade afirmativa como profissionais da educação, de modo a se engajarem
num projeto social que contribuísse com seus projetos de vida pessoal.
Partindo desse pressuposto histórico, a luta por valorização e reconhecimento profissional dos funcionários, que se traduz em incessante trabalho de conquista, garantia e
ampliação de direitos, deve contar com o engajamento intenso de cada funcionária e de
cada funcionário e deve envolver a todos os profissionais da educação, a comunidade
escolar e a cidadania em geral, já que sua finalidade é a transformação na qualidade da
educação pública, como deixa claro o Decreto Presidencial nº 7.415, de 2010, ao definir
os princípios e objetivos da Política de Formação.
A Política de Formação, dialeticamente, responde à luta histórica dos funcionários
reconhecendo-os como profissionais da educação e instituindo o direito à formação profissional como necessária à valorização, ao mesmo tempo em que projeta a identidade
e a carreira a partir da formação, que deve articular teoria e prática e ter conhecimentos
científicos e específicos da natureza da função como fundamentos.
Mas, que projeção sobre a identidade e a carreira pode ser encontrada na Política
de Formação? Quanto a isso, destaco o seguinte:
»» A formação profissional dos funcionários é afirmação do compromisso do governo
federal “com projeto social, político e ético que contribua para a consolidação de
uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação
dos indivíduos e grupos sociais” (BRASIL, 2010, p. 1), de onde se pode deduzir
a expectativa que os funcionários da educação possam se engajar nesse projeto
como coconstrutores e não apenas como beneficiários.
»» A valorização profissional pela formação há que ser acompanhada de melhorias
nas condições de trabalho com a definição de planos de carreira, de jornada e de
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remuneração de modo que os funcionários e outros trabalhadores possam escolher se identificar e permanecer na profissão.
»» Os funcionários profissionalizados devem melhorar o “ambiente escolar” e contribuir, assim, na transformação da qualidade da educação.
O Decreto é posterior à fixação das Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira
e Remuneração dos Funcionários da Educação Básica Pública, por meio da Resolução
CNE/CEB nº 5, de 2010, orientada pelo Parecer CNE/CEB nº 9, de 2010.
Do Parecer destaco a referência que faz ao processo coletivo e à interação das diversas atividades na escola, quando se pensa em educação para a formação de cidadãs e
cidadãos. Ou seja, todas as atividades escolares são reconhecidas como relevantes para
o processo educativo da cidadania que pode vir a se engajar naquele projeto social indicado na Política de Formação.
O Parecer pressupõe que a formação profissional possa prover os funcionários das
condições para que ajam intencionalmente nas atividades de trabalho, como educadores
profissionais integrantes do movimento coletivo que é o processo educativo, tal como
já estava declarado no documento intitulado Por uma política de valorização dos trabalhadores em educação: em cena, os funcionários de escola, documento que antecipa e orienta o
governo federal na implantação da Política de Valorização dos funcionários:
Nesse cenário, merendeiras precisam, também, cuidar da educação alimentar,
bibliotecários, ajudar na construção do hábito da leitura e da educação literária,
secretários devem colaborar com o processo avaliativo do ensino e da aprendizagem, configurando-se a instituição de novas identidades funcionais (BRASIL,
2004, p. 16).

Na Resolução encontramos, nos preceitos e diretrizes para a elaboração de planos de carreira, a centralidade da formação: tanto o acesso por concurso público, como
a progressão salarial, a jornada parcialmente dedicada a tarefas de gestão e formação,
consoante o projeto político-pedagógico da escola e participação na elaboração e no planejamento, na execução e na avalição do projeto político-pedagógico da escola e da rede
de ensino têm como critério a formação inicial e continuada.
Assim, a necessidade de (re)construir a identidade e definir a carreira a partir da
formação, colocada pela Política de Formação como condição para a valorização e para
o reconhecimento, sugere que os funcionários só serão reconhecidos e valorizados se
puderem se transformar em outros, ou seja, se souberem e puderem, a partir da formação, atender as expectativas oficiais e socialmente projetadas que, hoje, não poderiam
atender, segundo a atual identidade “para si” e “para os outros”, resultante do movimento histórico.
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A concepção de formação do Profuncionário
As informações históricas, conceituais e político-normativas apresentadas anteriormente deixaram claro: 1) que a formação é central para a construção da identidade e da
carreira bem como para o reconhecimento e valorização profissional dos funcionários da
educação e 2) que o núcleo da formação são os conhecimentos específicos sem os quais os
profissionais não são reconhecidos como aptos para exercer a profissão.
Frente a isso, devemos, agora, pensar a maneira como a formação em curso no Brasil,
ofertada pelo Profuncionário, é concebida e como contribui para que os funcionários possam se posicionar frente às projeções sobre sua identidade e carreira profissional.
Pois bem, o ponto de partida da concepção de formação do Profuncionário é os sujeitos da/em formação: funcionários da educação em efetivo exercício de suas funções.
São pessoas que sabem um saber construído na vivência cotidiana de seu fazer.
Sabem um saber fazer que exprime competências adquiridas e construídas no próprio fazer.
Esses aspectos da vivência e do saber fazer dos estudantes, que lhes dão uma identidade atual, precisam ser desconstruídos e reconstruídos para que uma nova
identidade profissional possa ser criada, se for o caso (BRASIL, 2014b, p. 53).

A condição desses sujeitos exige que a formação seja pensada como “formação em
serviço” e, por isso, o Profuncionário reconhece os conhecimentos construídos na experiência de trabalho como relativos a uma identificação já existente que não pode ser ignorada
pela formação profissional.
Ao contrário, a formação concebida pelo Profuncionário coloca em relação conhecimentos e valores da experiência e conhecimentos técnico-científicos específicos, que constituem,
parcialmente, a identidade herdada da história e da vida e a identidade projetada.
Essa relação, que os próprios funcionários precisam estabelecer, é provocada por meio de
atividades nas quais novos conhecimentos poderão ser construídos, desde que os funcionários
possam assumir uma postura crítica frente à realidade de seu trabalho na escola e (trans)formar a
si mesmos e ao ambiente escolar. Com isso, os funcionários poderão afirmar seu pertencimento
à categoria de “profissionais da educação”, ao se investir na produção dos conhecimentos
que lhes possibilitarão planejar e atuar como educadores em espaços escolares específicos.
O que isso significa em termos de concepção de formação?
Tendo em conta o trabalho como princípio educativo, isso significa que a experiência
dos funcionários no trabalho não pode ser desconsiderada como elemento de formação e,
por isso, no Profuncionário, a formação é concebida como encontro e confronto intelectual,
entre conhecimentos técnico-científicos e saberes produzidos nas situações de trabalho.
Uma formação, portanto, que não antecede ao trabalho e propõe que os funcionários sejam
protagonistas do seu aprendizado e da construção da identidade e da carreira profissional.
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...o Profuncionário pretende criar condições para que o estudante, funcionário da
educação, desconstrua sua identidade profissional “tradicional” (porteiro, zelador, merendeira, auxiliar, servente) e a reconstrua como técnico em educação,
cuja especificidade abrange competências e conhecimentos de educador, de gestor de espaços escolares e da própria escola e de cidadão, sem se descuidar da
humanização que ela pode promover (BRASIL, 2014b, p. 86-7).

A proposta de formação do Profuncionário, do ponto de vista pedagógico, sugere
que a transformação da identidade profissional é um processo que passa pela problematização do que os funcionários fazem na escola, desde a experiência do trabalho.
É problematizando sua vivência e as práticas escolares que o estudante poderá
sentir e perceber os conhecimentos de que precisa para compreender e fazer de
outro jeito (e, talvez, com outras novas intenções) o que faz todos os dias, ou partir
para ações novas, criativas, que revelem sua compreensão científica e pedagógica
dos problemas e dos meios para superá-los. Problematizar significa confrontar
conhecimentos, valores e habilidades já presentes no fazer cotidiano com outras
concepções, visões, teorias, propostas e paradigmas (BRASIL, 2014b, p. 73-4).

Do ponto de vista do currículo, assim como a experiência inaugural do Projeto
Arara Azul, no Mato Grosso, quanto à formação profissional dos funcionários, os cursos do Profuncionário se estruturam em três núcleos:
»» O Núcleo da Formação Pedagógica, integrado por conhecimentos das ciências
e da filosofia da educação, com vistas à construção da identidade de educador,
gestor da educação, isto é, “como profissional da educação”.
»» O Núcleo da Formação Específica, integrado por conhecimentos técnico-científicos
relativos à natureza das funções específicas de cada habilitação, com vistas à
construção das identidades específicas que diferenciam os funcionários entre si
e em relação aos professores e pedagogos.
»» O Núcleo da Prática Profissional Supervisionada, integrada por um conjunto
de atividades de pesquisa, reflexão e exercícios técnicos que possibilita aos
funcionários planejar ações nas quais possam problematizar a realidade do trabalho, ao confrontar os conhecimentos técnico-científicos introduzidos pelos
cadernos de conteúdos com os conhecimentos da experiência no trabalho.
Esses três núcleos são articulados transversalmente entre si e em torno do tema
“escola”, lugar de atuação profissional dos funcionários e, portanto, eixo central da
formação. O tema escola atravessa e é atravessado por todas as disciplinas dos cursos,
sendo problematizado a partir de outros temas relevantes para a formação do educador que atua em espaços educacionais específicos, como se pode ver no quadro a seguir:
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Habilitação

Temas transversais

Formação Pedagógica (comum a todas as
habilitações)

Educação, Trabalho, Identidade, Cidadania
e Gestão Democrática

Secretaria escolar

Gestão democrática e participativa

Multimeios didáticos

Linguagem, Arte, Tecnologias da
Informação e da Comunicação (TIC)

Alimentação escolar

Alimentação saudável e nutritiva, Política
Alimentar, Produção de alimentos, Higiene

Infraestrutura escolar

Meio ambiente, Espaço escolar, Higiene e
Segurança

Com essa estrutura curricular o Profuncionário prioriza uma formação transversal
antes do que uma formação disciplinar e vertical em relação à experiência dos funcionários na escola, de modo a que eles se sintam e se identifiquem, em suas atividades,
como profissionais e gestores da educação.
Assim, no núcleo da Prática Profissional Supervisionada (PPS) não se vai somente
aplicar ou usar conhecimentos adquiridos nos núcleos da Formação Pedagógica
e da Formação Específica. Ao contrário, a PPS é um lugar e um momento em
que o aplicar e usar conhecimentos se tornam problemáticos, críticos, exigindo
compreensão, explicação, construção e reconstrução do saber e do saber fazer
(BRASIL, 2014b, p 80).

Na formação concebida pelo Profuncionário, portanto, os conhecimentos da
experiência são valorizados como fundamentais para a reconstrução da identidade profissional e da carreira.
Mas, como essa reconstrução da identidade pela formação pode ser diagnosticada?
Pode ser diagnosticada por um processo de avaliação formativa processual e dialógica no seu acontecer, diagnóstica e participativa quanto ao método e emancipatória
em seu objetivo. Como processo dialógico e participativo, notamos que a avaliação pressupõe autoavaliação mediada.
Essa autoavaliação mediada é feita por meio de dois instrumentos: um memorial
reflexivo e um relatório analítico-descritivo das atividades de PPS.
O memorial possibilita que os funcionários, por meio da produção escrita, sejam
ativos intelectualmente, ao refletir sobre suas atividades no trabalho, na medida em que
registram, narrativamente, a sua trajetória de vida e de trabalho, senão, pelo menos, a sua
trajetória num dos cursos do Programa, de modo a poder perceber e planejar mudanças
nas atividades e mudanças na própria escola, ao confrontar, pela escrita, o modo como
executavam suas funções com o modo como passaram a executá-las, com a introdução
de conhecimentos técnico-científicos na experiência de trabalho.
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Já o relatório das atividades de PPS é um documento no qual os funcionários
registram, para a história da profissão, a memória das transformações da profissão e
disponibilizam, para a categoria e para as próximas gerações, a experiência histórica da
produção de conhecimentos específicos, da qual são protagonistas.
Nesse sentido, os instrumentos de avaliação do Profuncionário são instrumentos
de autoavaliação que fazem a mediação da produção de si dos funcionários pela escrita
e pelo diálogo com quem os acompanha nas atividades formativas: tutores, professores
e, sobretudo, os coletivos da profissão e do trabalho na escola.

Enfim...
A análise da concepção de formação do Profuncionário a partir do referencial conceitual escolhido possibilitou compreender que os documentos político-normativos,
dialeticamente, expressam conquistas dos funcionários da educação e projetam uma nova
identidade profissional, que passa pela construção da carreira, cuja chave é a formação.
Essa nova identidade introduz os funcionários na categoria de “profissionais da
educação”, corresponsáveis pela qualidade da educação básica pública brasileira, junto
com professores, pedagogos, comunidade escolar e gestores, corresponsáveis por uma
educação ligada a um projeto social no qual podem se engajar a partir de seus projetos
pessoais de vida.
A parte da responsabilidade que cabe aos funcionários circunscreve-se às
especificidades de suas funções, de modo que a nova identidade profissional, por um
lado, deve uni-los aos professores e pedagogos, porque com eles há algo em comum: os
conhecimentos pedagógicos que os habilitam a participar nos processos escolares como
educadores, em espaços específicos e como gestores da educação, e, assim, terem uma
mesma representação sindical.
Por outro lado, essa identidade os diferencia de professores e pedagogos na medida
em que são responsáveis pela qualidade do ambiente escolar, de modo geral, e os diferencia entre si, na medida em que o ambiente escolar é múltiplo e cada espaço exige
conhecimentos específicos para ser gerido com finalidade educativa.
Ao considerarmos que a identidade atual dos funcionários, construída historicamente em relações sociais que não reconheceram nem valorizaram suas funções, ditas
auxiliares, de apoio ao ensino, nem tampouco os trabalhadores ocupados com essas funções como relevantes para a educação escolar, podemos dizer que a projeção de uma
nova identidade pela qual o trabalho e os trabalhadores sejam valorizados implica em
um processo de desconstrução e reconstrução da identidade.
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Um processo cujas condições objetivas, estabelecidas normativamente, são
necessárias, mas não são suficientes, já que exigem o engajamento, a participação coletiva e pessoal das funcionárias e dos funcionários na formação que os torna aptos e os
autoriza a exercer a profissão e a construir a carreira e a identidade profissional.

Recebido em março de 2016 e aprovado em junho de 2016

Notas
1

No Parecer CNE/CEB Nº 9, de 2010, por sugestão de profissionais da educação básica presentes na audiência pública realizada em Recife-PE, com vistas à elaboração do próprio documento, a relatora adota a
nomenclatura de “funcionários da educação básica pública” para os profissionais da educação identificados, na categoria III do Art. 61 da Lei 9.394, de 1996, cuja redação foi alterada por meio da Lei nº 12.014,
de 2009, como “trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área
pedagógica ou afim”. Da minha parte, vou seguir essa nomenclatura, abreviando-a ora para “funcionários
da educação” ora para, simplesmente, “funcionários”.

2

Eliot Lazarus Freidson (1923-2005), sociólogo norte americano, professor na Universidade de Nova York,
considerado um dos fundadores da sociologia das profissões.

3

Naira Lisboa Franzoi , doutora em educação, professora do PPGEDU/UFRGS.

4

Claude Dubar (1945-2015), sociólogo francês que teve entre seus principais temas de pesquisa as identidades profissionais.
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The career of education workers
The concept of positive worker training
ABSTRACT: By registering a decade of Positive employee training, I present an analysis of the formation program design that emphasizes training as key to constructing a professional career identity. It
considers the formal dimension, explicit in the political and normative documents, which synthesize
dialectically the result of the struggle and the projection of a new moment in the history of Brazilian
education workers and which cannot do without the collective and personal participation of each.
Keywords: Education workers. Professional identity. Career and training.

La carrière des fonctionnaires de l’éducation
La conception de la formation selon le Profuncionário*
RÉSUMÉ: Alors que le Profuncionário atteint ses dix ,je presente ici une analyse de la conception de la
formation du Programme qui met en avant la formation comme la clé de la construction de l’identité
et de la carrière professionnelle, en considérant la dimension formelle, explicitée par les documents
politico-normatifs qui synthétisent, dialectiquement , le résultat de la lutte et la projection d’un nouveau
moment de l’histoire des fonctionnaires de l’éducation brésilienne, qui ne peut se faire sans la participation collective et personnelle de chacun.
Mots-clés: Fonctionnaires de l’éducation. Identité professionnelle. Carrière et formation.
* Nom du programme donné à la formation des fonctionnaires de l’éducation.

La carrera de los empleados de la educación
La concepción de formación del programa Profuncionario
RESUMEN: Cumplida una década del Profuncionario, presento un análisis de la concepción de formación de este programa que enfatiza la formación como clave para la construcción de la identidad y de la
carrera profesional, teniendo en cuenta la dimensión formal expresada en los documentos políticos normativos que sintetiza, de forma dialéctica, el resultado de la lucha y la proyección de un nuevo momento
de la historia de los empleados de la educación brasileña, que no puede prescindir de la participación
colectiva y personal de cada uno.
Palabras clave: Empleados de la educación. Identidad profesional. Carrera y formación.

214

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 201-214, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

Gênero, educação das mulheres e feminização do
magistério no ensino básico
Jussara Reis Prá*
Amanda Carolina Cegatti**

RESUMO: Neste artigo abordamos implicações da predominância de mulheres no exercício docente, traçando um
panorama histórico sobre a conquista da educação feminina
e seus desdobramentos no mapa da feminização do magistério no ensino básico. Com o aporte da teoria feminista
crítica, advogamos que esse processo de feminização não
pode ser avaliado sem levar em conta a dicotomia público/
privado na perspectiva de gênero.
Palavras Chave: Gênero. Educação. Feminização do Magistério. Feminismos.

Introdução

E

ducação e docência estão entre os espaços sociais aos quais as mulheres acederam mais cedo e se incorporaram mais facilmente ao mundo do trabalho.
Esse cenário desvelou a tendência à feminização de determinadas carreiras
profissionais, áreas de estudos e certos níveis de ensino, especialmente nas etapas iniciais de instrução. Sem embargo, as demandas das mulheres por acesso à educação e
ao mercado laboral exigiram delas enfrentar o desafio de reservar algum lugar às tradicionais obrigações femininas derivadas da maternidade, das funções domésticas e das
tarefas de cuidado.
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Tal desafio, contudo, não deve ser resumido ao incremento da proporção de mulheres no corpo estudantil, docente ou profissional. Antes disso, deve ser lido desde a
perspectiva de gênero, quer dizer, como fruto de modelos que configuram a forma de
ser e fazer de homens e mulheres em sociedade. Em síntese, precisa ser apreciado como
decorrência de um processo histórico que nutriu e ainda nutre a construção das diferenças sociais entre o masculino e o feminino (AMÂNCIO, 1994). O resultado disso é
por demais conhecido e expressa, em diferentes países, situações como a infrarrepresentação das mulheres em postos decisórios ou a precarização dos salários em níveis
de ensino mais feminizados.
Diante do quadro esboçado, este artigo aborda a relação mulheres e educação e suas
implicações com respeito às trajetórias profissionais femininas. Nesse sentido, dirigimos a atenção às origens e às especificidades do processo de feminização do magistério.
Pretendemos enfatizar esse fenômeno como resultado da construção social do trabalho
docente das mulheres para examinar o caso da educação básica, com menção à realidade brasileira. Recorremos a obras clássicas da literatura feminista e da teoria política,
somando-as a livros, artigos acadêmicos e a resultados de pesquisas no campo da história das mulheres e dos estudos de gênero.
A fim de desenvolver a reflexão proposta, nos filiamos à teoria feminista crítica,
tendo em vista a dicotomia público/privado que fixa e naturaliza a subordinação das
mulheres (OKIN, 2008). Dicotomia, a partir da qual as relações de gênero são estruturadas pelo vínculo das mulheres com a esfera doméstica (privada), situando-as em lugares
subalternos na hierarquia entre os sexos e distanciando-as da esfera pública (política).
Com esses aportes, estimamos colaborar com reflexões sobre os sentidos e significados da feminização do magistério. Ademais, entendemos que estudos dessa natureza
podem aportar elementos para subsidiar políticas educativas e estratégias formativas
que levem em conta as desigualdades de gênero na relação entre mulheres e educação.
Tendo isso em vista, seguimos a exposição, tecendo breves considerações sobre o
panorama histórico relativo à luta das mulheres por cidadania. Para tanto, vamos rever
algumas vozes de detratores e defensores/as dos direitos das mulheres, pautando o
discurso sobre a educação feminina que se afirma desde a ilustração (Séc. XVIII). No
mesmo segmento, discorremos sobre as nuances da construção de um modelo de educação diferenciado por gênero – público para os meninos e privado, doméstico, para as
meninas. Para concluir o tópico, focalizamos o acesso das mulheres à esfera pública e
seu direcionamento ao ensino superior e a áreas acadêmicas específicas.
Na sequência, elencamos algumas especificidades do fenômeno da feminilização
(aumento quantitativo de mulheres na ocupação) e da consequente feminização da docência no ensino básico. Dessa perspectiva, abordamos diferentes formas de segregação no
exercício do magistério. Tratamos brevemente da presença de docentes mulheres nos
diferentes níveis de ensino (básico, médio e superior) e das desigualdades de gênero
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no plano da profissionalização, da remuneração e da participação em instâncias decisórias. Concluímos o artigo com considerações sobre a feminização do magistério, a fim
de reiterar a importância da perspectiva de gênero para compreender a relação mulheres e educação.

Panorama histórico da conquista de direitos à educação e à docência feminina
Durante longos períodos da história a educação foi privilégio das classes abastadas. Desde o alunato até o corpo docente, apenas homens de famílias de “prestígio”
costumavam chegar a todos os níveis de ensino. Os debates do iluminismo (séc. XVIII)
fundamentaram privilégios dessa natureza no ordenamento jurídico, político e social
de muitos países do continente europeu. Também no Brasil e em outras partes da América Latina, projetos políticos, inerentes à democracia moderna e às tradições liberais e
republicanas, normatizaram as vantagens masculinas.
O caso francês é exemplar das negativas dos novos estados liberais à igualdade
entre os sexos. Na França revolucionária vieram à tona as discussões referentes à extensão da cidadania a outros setores da sociedade, subjacentes à Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão (1789). Com o propósito de suprir os ideais da Revolução –
liberdade, igualdade e fraternidade – os franceses conquistaram, entre outros direitos,
a expansão do sufrágio e da educação. Quanto às mulheres, no momento de definição
dos espaços de cidadania, coube a elas um lugar subalterno nos arranjos políticos da
modernidade. Nesse marco, o poder político e a liberdade civil seriam regulamentados
em um contrato firmado por e entre homens. Introduzido o contrato, a dicotomia público/
privado qualifica a esfera pública, masculina (civil), em contraposição à esfera privada,
feminina (natural). “O significado do que é ser um ‘indivíduo’, produtor de contratos e
civilmente livre, é revelado através da sujeição das mulheres dentro da esfera privada”
(PATEMAN, 1993, p. 28). Desafortunadamente, seria este o modelo de cidadania difundido e validado nas sociedades ocidentais.
A par disso, algumas vozes demandaram o direito das mulheres à cidadania, entre
estas, a da italiana Christine de Pizan (1364-1430) e de Olympe de Gouges (1748-1793), na
França, a da inglesa Mary Wollstonecraft (1759-1797) e a de Nísia Floresta (1810-1885),
no Brasil. Contudo, como sabemos, reverberou nos estados modernos a voz dos detratores desses direitos, a exemplo de Rousseau (1712-1778). Nesse clima, a democracia
legada pelas revoluções burguesas (americana, inglesa e francesa) projeta “a exclusão
das mulheres do campo completo de bens e direitos que desenha a teoria política rousseauniana” (VALCÁRCEL, 2001, p. 8).
O cenário aludido enquadra a defesa da cidadania feminina em um contexto de crescentes reflexões, demandas e lutas feministas por igualdade entre os sexos. Manifestações
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estas fomentadas pelo pensamento ilustrado (iluminista) em momentos que circundam o das revoluções burguesas. Um breve recorrido sobre o discurso de autoras que
pregaram a igualdade entre os sexos permite identificar o teor do debate em defesa da
participação das mulheres na esfera pública, incluído o seu acesso à educação e a carreiras profissionais.
A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, elaborada por Olympe de Gouges,
em 1791, sintetiza o teor desses pleitos e os aportes da luta pela expansão da cidadania
feminina. Visando situar as mulheres como representantes da nação, a autora redige a
sua Declaração em oposição à outra, do homem. Para tal, parafraseia os dezessete artigos do documento original e inclui as mulheres em cada um deles, preconizando, com
afinco, que pessoas de ambos os sexos são iguais e têm os mesmos direitos à liberdade,
justiça e igualdade de oportunidades. Isso, na prática, significava reivindicar a presença
feminina na esfera pública, demandando direitos como o de posse da propriedade (art.17)
e de participação na vida pública e política.
Diante disso, vale destacar o Artigo 6º da Declaração dos Direitos da Mulher, cuja
essência remete à igualdade de oportunidades na esfera pública, ressalvado o direito ao
trabalho e o fim da discriminação das capacidades femininas na determinação de funções.
Artigo 6º: A lei deve ser a expressão da vontade geral. Todas as cidadãs e cidadãos
devem concorrer pessoalmente ou com seus representantes para sua formação;
ela deve ser igual para todos. Todas as cidadãs e cidadãos, sendo iguais aos olhos
da lei devem ser igualmente admitidos a todas as dignidades, postos e empregos públicos, segundo as suas capacidades e sem outra distinção a não ser suas
virtudes e seus talentos (GOUGES, 1791).

Também em defesa da igualdade entre os sexos, Christine de Pizan escreve alguns
séculos antes A Cidade das Damas (1405). Esta autora constrói uma cidade utópica para
as mulheres e a torna “uma verdadeira fortaleza contra as injúrias presentes nos grandes clássicos da época” (CALADO, 2006, p.31). De acordo com Luciana Calado (2006,
p.106), a atualidade desta obra e a sua utilidade para as mulheres repousa na projeção
de futuro feita então. A prova disso, segundo ela, é o fato de que as reivindicações formuladas em A Cidade das Damas, “como o acesso da mulher ao saber, a igualdade entre
os sexos, a questão da violência física contra a mulher, continuam válidas, sete séculos
depois, [...] em uma decepcionante atualidade”. Com efeito, tanto Pizan como Gouges
tornaram visível a presença da outra metade da população que os detratores dos direitos das mulheres faziam questão de ocultar ou desqualificar.
No mesmo diapasão seguem as intervenções da feminista inglesa Mary Wollstonecraft no livro Vindicação dos Direitos da Mulher (1792). Esta autora sustenta que as
mulheres não são naturalmente inferiores aos homens; mas, sim, têm menos capacidades por não desfrutarem dos mesmos privilégios de educação. Dessa maneira, sua
maior bandeira será a reivindicação do direito à educação feminina em todos os níveis
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de ensino. A vindicação, na avaliação de Amelia Valcárcel (2001, p.8), “decanta a polêmica feminista ilustrada, sintetiza seus argumentos e, por sua articulação projetiva, se
converte no primeiro clássico do feminismo no sentido estrito”.
Não por acaso, os argumentos de Wollstonecraft se dirigiam à Rousseau para contestar os equívocos da defesa deste à obediência, submissão e ignorância como as principais
diretrizes da educação feminina. No entendimento da autora, razão e autonomia constituíam elementos indispensáveis para dotar as cidadãs de práticas e conhecimento
que lhes permitissem cumprir suas obrigações cívicas e domésticas. Destarte, Wollstonecraft se debatia entre duas interpretações de independência, porquanto apresentava
uma versão idealizada da família matrimonial e, ao mesmo tempo, presumia um tipo
de autossuficiência das mulheres que as libertava da dependência conjugal e da opressão no casamento. Assim, a autora não rompia com a dicotomia público/privado. Em
contrapartida, considerava a presença das mulheres em instituições acadêmicas, profissionais, civis e políticas da esfera pública como a única forma para elas conquistarem
plena autonomia. Nesse tom, fora formulado o que se convencionou chamar de o “dilema
de Wollstonecraft”. Um dilema que, passados dois séculos de sua formulação, seguiria
presente nas demandas feministas por igualdade de direitos. E cuja máxima acompanha
a trajetória profissional feminina como expressão da segregação ocupacional (vertical/
horizontal) ou dos efeitos tesoura e do teto de vidro tratados adiante.
Intervenções como as de Mary Wollstonecraft e Olympe De Gouge elucidam o conteúdo das reações do feminismo ilustrado à retórica misógina (aversão às mulheres) de
seus detratores. Contudo, no decorrer do desenvolvimento do novo estado liberal e da
então nascente sociedade industrial vingou a codificação sexual subjacente à Declaração
dos Direitos do Homem. Tal legado, advoga Valcárcel (2001), fundamentou a exclusão
das mulheres com o suporte do direito romano e das codificações napoleônicas. Derivam daí os códigos civil e penal sedimentados no mundo ocidental a partir do século
XIX. Como lembra Valcárcel (2001), o código civil definia a minoridade das mulheres e
sua dependência de pais, esposos ou mesmo filhos e as impedia de ter uma profissão e
de exercê-la sem a autorização de um de seus “tutores”; enquanto o código penal reiterava a supremacia masculina ao fixar sanções para desvios na conduta feminina, entre
eles, o adultério. Do mesmo contexto procederam outros regramentos para a exclusão
das mulheres, como aqueles referentes à educação.
Nesse plano, os novos estados constitucionais oficializaram o sistema educativo.
Para tanto delimitaram o ensino em três níveis (primário, médio e superior), criaram
corpos funcionais e um currículo voltado ao exercício profissional, além de assumir a
tarefa de avalizar os títulos acadêmicos. As mulheres, por seu turno, “ficaram excluídas
formalmente dos níveis de educação médios e superiores e sua instrução primária foi
considerada voluntária” (VALCÁRCEL, 2001, p.14). Ou seja, seria oferecida a meninas
graças à boa vontade de alguém (ex gratia).
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Vale ressaltar desse panorama que a benevolência da qual dependiam as meninas
para se instruir ficava ao encargo daquelas que se dedicavam à caridade ou filantropia.
Figuras estas revestidas da imagem materna e a quem caberia transmitir ensinamentos
voltados a reforçar as qualidades femininas para o cuidado do lar e da família. Delas era
exigida a capacidade de reproduzir esses valores sem a necessidade de algum tipo de instrução formal. Em suma, competia a elas reafirmar o modelo da ordem social patriarcal
no qual a educação da mulher ficava restrita à esfera doméstica e sob o encargo das mães.
O cenário desenhado na primeira metade do século XIX, sob o impacto das primeiras leis de Instrução Pública, demarcou a expansão da educação feminina em quase todos
os países do mundo. Não obstante, o percurso para a incorporação das mulheres à rede
educativa e aos diferentes níveis de ensino foi lento e problemático. Ademais, esse percurso exigiu confrontar o viés masculino e de classe do sistema educacional. Por conta
disso, a educação inicial das meninas de classes mais favorecidas priorizava formar boas
donas-de-casa e futuras esposas e mães, ofertando às das camadas pobres competências limitadas para atuar como mão de obra barata na unidade doméstica e fora dela.
Outro ponto a considerar é o fato do estudo das meninas diferenciar, sobremaneira,
daquele oferecido aos meninos. Enquanto a educação inicial para elas era dirigida às
prendas do lar, em um segundo momento o currículo escolar definia conteúdos próprios
para cada sexo. Elas aprendiam a ler, depois a escrever e a contar (operações matemáticas). Logo recebiam noções de cozinha, costura e bordado, sendo esta a última etapa do
aprendizado feminino, que as preparava para as tarefas do lar e a ocupação do espaço
doméstico. Os meninos seguiam sua formação com aulas de geometria, história, geografia, retórica e filosofia, entre outras.
A trajetória das mulheres na docência até a sua profissionalização expressa o mesmo
viés. Como esclarece Sonsoles San Román (2001, p.2) sobre a Espanha, mas aplicável a
diferentes países, o lugar das mulheres no cenário da educação logo revela as desigualdades de gênero. Processo que, ressalvadas as diferenças de tempo e lugar, configura as
mudanças da modernidade (políticas, sociais, econômicas, culturais e educacionais) e
culmina na chegada ao segundo milênio. A partir disso, entendemos oportuno mencionar os três modelos associados pela autora ao processo de reconhecimento do magistério
feminino como profissão, a saber: a professora analfabeta, a professora maternal e a professora racional intuitiva.
Seguindo Sán Roman (2001), sintetizamos os três modelos de acordo com a sua
ordem de representação na trajetória de profissionalização do magistério feminino. A
professora analfabeta emerge no contexto do Iluminismo. Tal figura, sem o conhecimento de escrita e leitura, era concebida como docente de escolas públicas de meninas
com a tarefa de reproduzir a cultura da feminilidade, refletindo o modelo da profissional da esfera doméstica. Já a professora maternal assume pela primeira vez as escolas
de meninos e, na condição de esposa, servente ou filha do professor, tem a função de
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reproduzir o ambiente familiar em sala de aula. Esse modelo desencadeia a formação
feminina em escolas normais no contexto de afirmação do estado liberal. A necessidade
de capacitar as mulheres para educar melhor os filhos e desenvolver melhor as tarefas domésticas induz ao modelo da professora racional intuitiva. Esta figura reafirma
as diferenças sexuais, traz à tona características inerentes às mulheres (sensibilidade,
emoção e instinto maternal) e dá margem para o magistério se tornar uma profissão de
mulheres (SAN ROMÁN, 2001; SANCHEZ, 2009).
Na formatação do quadro da educação e do magistério feminino, as mulheres chegam ao final do século XIX conquistando o direito ao ensino superior. Ainda assim,
muitas mulheres preferiram cursos e carreiras profissionais menos prestigiadas ou mais
relacionadas às tarefas de cuidado e às funções domésticas – entre elas à saúde (medicina
e enfermagem) e à educação (magistério). Tal concentração, conforme Alicia Palermo
(2006, p.20), também pode ser lida como uma estratégia exitosa das interessadas em
seguir os estudos superiores, vez que ao optarem por uma carreira considerada “mais
apropriada para elas e, sobretudo, quando já havia antecedentes nessa área de estudos”
enfrentariam menos barreiras para seguir um curso universitário. Nesta linha, a educação ancorou a participação feminina no mercado de trabalho ao longo do século XX,
entrando no terceiro milênio e abrindo um leque de possibilidades de carreiras e profissões. Não obstante, as escolhas por determinados cursos ou carreiras ainda permanece
próxima daquelas feitas no passado.
Resumindo, apesar das limitações apresentadas às mulheres no acesso ao ensino
superior é correto afirmar que tal situação lhes propiciou a abertura de espaços na esfera
pública. Esta conquista, por seu turno, induziu modificações de ordem estrutural, visto
que nos demais níveis de educação – primário (básico) e secundário – as elites patriarcais eram capazes de garantir currículos diferenciados para meninos e meninas. Essas
diferenças, que reiteravam a ideia de uma natureza divergente e desigual entre os sexos
e uma suposta incapacidade intelectual das mulheres, tendiam a se diluir nos currículos do ensino superior.
Concluindo este ponto, foge ao escopo deste artigo aprofundar o debate sobre a trajetória das mulheres na educação. Ainda assim entendemos que rever pelo menos parte
dessa história projeta luz sobre o presente e o futuro. Com esse pano de fundo passamos ao exame de algumas especificidades da feminização do magistério no ensino básico.

A feminização do magistério no contexto da educação básica
Quando se trata da feminização do magistério, a abordagem da dicotomia público/
privado permite compreender a configuração das relações de gênero na determinação de
ambos os espaços. Como sustenta Susan Okin em Gênero, o público e o privado a sociedade
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se organiza pela manutenção dessa dicotomia. Âmbito no qual a esfera privada, que
compreende o trabalho doméstico e o cuidado das crianças, é interpretada como espaço
não político. Não obstante, tais tarefas são direcionadas ao sexo feminino, enquanto as
funções de domínio público, político e econômico apresentam-se como atribuições estritamente masculinas. Assim,
[...] ser professora representava um prolongamento das funções domésticas e instruir e educar crianças, sob o mascaramento da missão e da vocação inerentes às
mulheres, significava uma maneira aceitável de sobrevivência, na qual a conotação negativa com o trabalho remunerado feminino esvaía-se perante a nobreza
do magistério (ALMEIDA, 1996, p.74).

No sentido do trecho citado, o momento da inserção da mulher na esfera pública
reflete o papel reservado a ela como responsável pelo cuidado das crianças na dicotomia
público/privado. Como mostra Martins (2007), o magistério integra as mulheres recorrendo a uma “vocação” feminina para o ofício e apresenta a profissão da educação básica
como função adequada às atividades femininas, pois esta se relaciona à função materna
de cuidado das crianças e à tarefa de educá-las e socializá-las na infância. Sán Roman
(2001) adverte para o risco de usar o termo “vocação”, vez que este tende a ser empregado como escudo para ocultar discursos que desvalorizam a importância da carreira e
da profissão. Com efeito, isso traz à tona o “dilema de Wollstonecraft” que, como antes
mencionado, leva as mulheres a um lugar apropriado segundo seu sexo. Quer dizer, o
modelo “que aparecia com a professora maternal segue presente hoje como resultado do
esquema de subordinação do qual não nos despojamos ainda” (SANCHEZ, 2009, p.7).
A separação por esferas pressupõe, de acordo com Margaret Maruani (1992), diferenças naturais entre os sexos no que diz respeito às habilidades e capacidades inatas
de cada um, e resulta na designação de papéis naturalmente reservados a homens e
mulheres na sociedade. Seria, portanto, inadequado às mulheres o exercício da vida
pública. Nesse sentido, a autora considera que para a feminização acontecer deve ocorrer também a denominada “segregação horizontal”, definida como a concentração de
mulheres em atividades entendidas como “femininas”. A fim de medir tais questões,
Maruani (1992) utiliza um índice de dissimilaridade que indica o estado de concentração feminina nas diversas atividades dos países europeus. Esse índice
[...] tem o valor 0 [zero] se a proporção de mulheres em cada setor for a mesma do que a
proporção de mulheres no conjunto dos empregos”. Por outras palavras, quanto mais
o índice de dissimilaridade for elevado, mais a segregação horizontal será forte
(MARUANI, 1992, p.19, grifo da autora).

Segundo a mesma autora, a segregação horizontal, por sua vez, é acompanhada
pela “segregação vertical”, entendida como as dificuldades para alcançar altos postos
na hierarquia profissional. Assim, mesmo com o aumento do nível de instrução e da
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presença no mercado de trabalho, as mulheres acabam sempre encontrando as mesmas
dificuldades para elevar sua posição na hierarquia profissional.
Segregações dessa ordem são identificadas na literatura pelo termo “teto de vidro”.
Categoria esta referida às dificuldades de gênero de difícil visualização, que impedem
o alcance de postos elevados na hierarquia ocupacional. Entre tais barreiras, pode-se
mencionar o preconceito implícito às capacidades femininas e as responsabilidades
domésticas que decaem expressivamente sobre as mulheres, ocasionando duplas e até
triplas jornadas para elas (BONELLI; CUNHA; OLIVEIRA; SILVEIRA, 2008).
Tal segregação é situada por Márcia Barbosa (2005) em dados, indicando que atualmente as mulheres conseguem se inserir em carreiras profissionais, mas ao longo destas,
são cortadas. Este fenômeno é denominado pela autora como Efeito Tesoura, e refere-se
à queda na proporção de mulheres nos níveis mais elevados da carreira. Na mesma
direção, Maria da Glória Bonelli et al. (2008) mostram que a trajetória profissional das
mulheres em profissões tradicionalmente entendidas como femininas geralmente é interrompida devido à gravidez e/ou a dedicação temporária à vida familiar (doméstica).
Homens presentes nestas mesmas profissões, isentos de tais encargos, detêm condições
para dedicar-se exclusivamente à carreira e à especialização. Tais condições valorizam
seu currículo profissional, o que se reflete tanto no prestígio, quanto no salário.
As noções de teto-de-vidro e de efeito tesoura podem ser visualizadas no magistério
feminino em estatísticas relacionadas à presença de mulheres nos diferentes níveis da
docência. De acordo com Senkevics (2011), dados referentes ao ano de 2007 indicavam
que entre os profissionais da docência na creche 97,9% eram mulheres, índice reduzido
a 74,4% no ensino fundamental e a 64,4% no ensino médio, enquanto no ensino superior
45% do corpo docente eram compostos por mulheres. Dados que tendem a se manter
constantes. Algumas pesquisas também detectaram que as professoras universitárias
se encontravam neste momento frequentemente concentradas nas especialidades ditas
femininas (educação, humanidades, biblioteconomia e enfermagem). Outros indicadores
são utilizados para avaliar a situação das mulheres na vida acadêmica: titulação (graduação, mestrado e doutorado) e função (auxiliares de ensino, assistentes, associados
e titulares), demonstrando a mesma configuração piramidal observada nos diferentes
graus de ensino, que situa o segmento feminino nos postos mais baixos da hierarquia
educacional.
Como resultado dessas segregações, o fenômeno da feminização no magistério
caracteriza-se pela desqualificação do ofício docente no ensino básico. Situação refletida,
especialmente, nas diferenças salariais. O Jornal BBC apresenta este quadro ao situar o
nível salarial das mulheres no Brasil. Segundo Bandeira (2015), elas trabalham de graça
desde o dia 19 de outubro até o final de cada ano. O cálculo feito com base em estatísticas do IBGE mostra que a diferença média entre os salários de homens e mulheres no
Brasil, para quem trabalha 40 horas por semana, é de 20,32%. Isso, na prática, significa
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que, mesmo trabalhando 365 dias do ano, as mulheres recebem apenas pelo trabalho
de 291 dias (BANDEIRA, 2015).
Problemas atinentes à discriminação segregam mulheres na esfera do trabalho e
tendem a gerar desigualdades salariais, além de dificultar a obtenção de empregos e a
ocupação de cargos decisórios na hierarquia profissional. Destarte, a tendência à presença
de mulheres nas diversas etapas de ensino é inversamente proporcional à valorização
de cada nível de ensino; os professores do ensino superior, majoritariamente homens,
mestres e doutores, recebem maiores salários e detêm maior prestígio social, enquanto
as professoras do ensino básico, na sua maioria mulheres, com menos formação, recebem salários menores e pouco reconhecimento pela profissão.
Abreviando, podemos dizer que muitas mudanças foram operadas a favor das
mulheres, sem esquecer que desde muito cedo as feministas vêm lutando ponto a ponto
para tal. Mas também não se pode desconhecer a permanência de obstáculos a impedir avanços reais e permanentes. Parafraseando Inma Sanchez (2009, p. 7) é pertinente
afirmar que “a educação não pode ser uma fonte a mais de desigualdade, senão o instrumento que nos leve, de verdade, ao conhecimento e à mudança que se buscava na
lustração”.

Considerações Finais
Como vimos no decorrer da exposição, a feminização do magistério no ensino básico
não é um fenômeno novo. Tal fato carrega uma carga histórica, situando no momento
das revoluções burguesas a intensificação das denúncias feministas em relação a desigualdades de oportunidades entre os sexos. Tais denúncias expressaram reivindicações
em favor da extensão da cidadania feminina, incluindo o direito à educação e à participação das mulheres na esfera pública. Essas reivindicações exerceram um importante
papel na conquista das mulheres à sua presença nos espaços públicos no mundo todo.
Entretanto, este êxito também exacerbou a dicotomia público/privado. Nessa
estrutura, as funções femininas, permaneciam limitadas à esfera doméstica, enquanto
competia aos homens o exercício da vida pública. Assim, entendeu-se por muito tempo
a separação das duas esferas como naturalmente pressuposta, devido às diferenças
sexuais naturais entre homens e mulheres. Essas dissimilaridades designavam as capacidades e, por consequência, as funções inatas de cada sexo.
A entrada das mulheres no espaço público foi feita, primeiramente, através da
sua inserção na educação básica, onde o ensino era utilizado para reforçar os aprendizados necessários às atribuições domésticas, limitando o seu conhecimento em outras
áreas. Posteriormente, sua inserção no ensino superior e entrada no mercado de trabalho
foram influenciadas por suas obrigações domésticas. Esta situação levou as mulheres a
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se concentrar em áreas voltadas ao cuidado, como a enfermagem e a educação – fenômeno denominado feminilização -, o que acabou por alterar o seu significado e o valor
social, desenvolvendo o fenômeno da feminização de algumas ocupações.
A teoria feminista crítica reitera a ideia defendida no passado de que não há razão
biológica ou “natural” que determine a persistência de diferenças sociais, econômicas
e de poder entre homens e mulheres. Características subjetivas e papéis atribuídos a
cada um resultam de um complexo ordenamento social e de expressões particulares,
de acordo com épocas, culturas e a capacidade de incidência de determinados grupos
sociais. Por isso, as análises de gênero levam em conta o fato de nenhuma sociedade
designar às características atribuídas às mulheres (ou ao feminino) valor igual às associadas aos homens (ou ao masculino); em consequência, as diferenças entre ambos se
expressam na ordem hierárquica de predomínio masculino (PRÁ, 2005).
Esta hierarquia pode ser observada nos efeitos da feminização das profissões. Ofícios como o de professora da educação básica, onde mulheres estão em maioria, são
desqualificados frente à ocupação de professores do ensino superior. Tal desqualificação
é vista especialmente nas diferenças salariais, onde fica demonstrada a face mais visível
das desigualdades profissionais, o que leva à identificação das disparidades salariais
barreiras quase intransponíveis como a do teto-de-vidro ou do efeito tesoura.
Por fim, nota-se que, apesar das mudanças em relação à presença feminina no espaço
público, ainda hoje se encontram enormes disparidades em relação à igualdade de oportunidade entre homens e mulheres. Mesmo em ocupações onde as mulheres são maioria,
estas aparecem em postos vulneráveis, enquanto os homens estão posicionados no topo
da hierarquia profissional. Além disso, é possível ter em vista que as atribuições femininas, apesar de terem se estendido à esfera pública, não deixaram para trás o trabalho
doméstico não remunerado. Concluindo estas linhas, queremos reiterar a importância de
ampliar o investimento feminista e da perspectiva de gênero para compreender melhor
o fenômeno feminização do magistério e a relação mulheres e educação.

Recebido em maio de 2016 e aprovado em junho de 2016
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Gender, education of women and the feminization of
teaching in basic education
ABSTRACT: In this article we discuss the implications of the predominance of women in the teaching
profession, by outlining a historical overview of the achievement of female education and its consequences in general on the feminization of teaching in primary education. With the contribution of feminist critical theory, we advocate that this process of feminization cannot be assessed without taking into
account the public / private dichotomy from a gender perspective.
Keywords: Gender. Education. Feminization of the magisterium. Feminisms.

Genre, éducation des femmes et féminisation de
l’enseignement au niveau basique
RÉSUMÉ: Dans cet article nous traitons des implications de la prédominance des femmes dans la pratique enseignante, en ébauchant, sur la carte de la féminisation de l’enseignement basique, un panorama
historique de la conqûete de l’éducation féminine et de ses conséquences. A partir de la contribution de
la théorie féministe critique, nous plaidons que ce processus de féminisation se peut être évalué sans la
prise en compte de la dichotomie public/privé dans la perspective du genre.
Mots-clés: Gente. Education. Féminisation de l’enseignement. féminismes.

Género, educación de las mujeres y feminización del
magisterio en la enseñanza básica
RESUMEN: En este artículo abordamos las implicaciones de la preponderancia de mujeres en el ejercicio docente y trazamos un panorama histórico de la conquista de la educación femenina y sus materializaciones en el mapa de la feminización del magisterio en la enseñanza básica. Con la aportación de la
teoría feminista crítica, defendemos que no se puede evaluar ese proceso de feminización sin considerar
la dicotomía público/privado en la perspectiva de género.
Palabras clave: Género. Educación. Feminización del Magisterio. Feminismos.
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As políticas de valorização docente
Uma realidade dos professores do campo
Adriana Ramos dos Santos*

RESUMO: O trabalho se propõe a analisar as políticas de
valorização dos docentes do campo no estado do Acre, a fim
de evidenciar se estão produzindo condições de valorização para reduzir os efeitos da desigualdade, e propiciando
condições de mais equidade no cenário educacional, já que
o aumento na titulação vem sendo planejado e executado
de forma isolada e desarticulada.
Palavras-Chave: Políticas educacionais. Professores do
campo. Valorização docente.

Introdução

A

valorização dos profissionais da educação é um tema cada vez mais presente nos debates educacionais. Há certo consenso de que os profissionais
sofrem um processo de desvalorização há décadas no Brasil. Dentre as políticas que na atualidade buscam responder às demandas por maior valorização docente,
destacam-se as de formação, que têm adquirido relevância devido à necessidade de responder às exigências de titulação ao conjunto dos professores que atuam nas escolas
de educação básica.
Este artigo se propõe a analisar as políticas voltadas à valorização dos docentes do
campo no estado do Acre, na tentativa de evidenciar se tais políticas estão produzindo
ou não condições de valorização, contribuindo para reduzir os efeitos das desigualdades e propiciando condições de mais equidade no cenário educacional.
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Em âmbito nacional existem documentos e leis que compõem a política de valorização do professor nos dias atuais. Faz-se importante, antes de apresentar os contextos
legais, destacar seu conceito, pois, para compreender a valorização do professor também
é preciso refletir sobre o seu próprio sentido. A definição utilizada aqui é a construída
por Grochoska, que afirma ser a valorização
Um princípio constitucional que se efetiva por meio de um mecanismo legal chamado carreira, que se desenvolve por meio de três elementos, sendo: a) formação,
b) condições de trabalho e c) remuneração, tendo como objetivos a qualidade da
educação e a qualidade de vida do trabalhador (2015, p.28).

Para Grochoska (2015) a carreira é o mecanismo legalmente instituído na forma da
lei que define normas e regras que propiciam o desenvolver da vida funcional do professor – podendo ou não promover sua valorização – e que a construção do conceito de
valorização deve estar intrinsecamente ligada a duas concepções: a primeira, a qualidade de ensino; a segunda, a qualidade de vida e bem-estar do trabalhador, tendo como
mecanismo a carreira, que se desenvolve por meio de três elementos que viabilizam esta
valorização, a formação; as condições de trabalho e a remuneração.
Os elementos inclusos nesse conceito são frutos dos debates nacionais, das pautas
da categoria, e também se apresentam nas leis nacionais que tratam da valorização. A
pesquisa utilizou dados quantitativos e qualitativos coletados por meio de Censo Escolar do Inep (2013) e da análise documental que passa pela LDB nº 9.394, de 1996, o Plano
Nacional de Educação, a Lei do Piso Salarial Profissional Nacional dos professores (Lei
nº 11.738, de 2008), a Resolução nº 2, de 2009, que fixa as Diretrizes Nacionais para os
Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica
Pública e as legislações estaduais que regulamentam a carreira dos professores no Acre.
Por meio dessa legislação, buscam-se elementos que apontem de que forma vem se configurando a carreira do professor em exercício hoje, especialmente daqueles que atuam
no campo, a fim de se identificar os avanços, recuos e permanências legais incorporados à política de valorização docente no país.

A valorização docente na legislação nacional
As políticas de valorização docente tomam por base algumas leis nacionais que
regulamentam e embasam a educação, dentre elas destacam-se a LDB nº 9.394, de 1996,
apresentando elementos de grande importância para a execução de uma política de valorização do magistério, sinalizando que os sistemas de ensino promoverão a valorização
dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos estatutos e
dos planos de carreira do magistério público,
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ingresso exclusivamente por concursos de provas e títulos; aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para
tal fim; piso salarial profissional; progressão funcional baseada na titulação ou
habilitação, e na avaliação de desempenho; período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluindo na carga de trabalho; condições adequadas de
trabalho (BRASIL, 1996).

Além disso, a Lei incentiva a formação em nível superior e, para tanto, define as
premissas referentes à formação, às exigências de habilitação e às condições que assegurem a valorização dos professores.
No Plano Nacional de Educação para o decênio 2014-2024, o tema da valorização
e formação dos profissionais da educação encontra-se mais fortemente destacado entre
as metas 15 e 18. Na meta 15 são especificadas estratégias voltadas para a formação de
professores, inclusive dos que atuam no campo:
15. 5) implementar programas específicos para formação de profissionais da
educação para as escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas
e para a educação especial;
[...]
15. 9) 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.

A meta 17 pretende equiparar o rendimento médio dos professores ao dos demais
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste
PNE. Já a meta 18 fixa o prazo de dois anos para a implantação de planos de carreira para
os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e
para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomando como
referência o piso salarial nacional profissional.
No Plano Estadual de Educação do estado do Acre (PEE), observa-se que também
existe certa preocupação com a valorização docente, especialmente no tocante a formação:
11.20. Assegurar e fomentar, até o final do quinto ano de vigência deste plano,
que todos os profissionais docentes, com atuação nas escolas rurais, tenham a
formação inicial exigida para o exercício do magistério;
11.21. Desenvolver programa de formação continuada para os profissionais docentes lotados nas áreas rurais que contemple o universo rural, os direitos, objetivos
e expectativas de aprendizagem definidos na base nacional comum e as estratégias metodológicas adequadas a cada etapa da escolarização. (PEE-ACRE, 2015)
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O PEE, assim como o PNE, destaca a importância da formação inicial e continuada
do professor do campo, mas apesar dos avanços da legislação, referentes à valorização da carreira docente, muitas dessas medidas não chegaram a se consubstanciar em
melhorias salariais significativas e em planos de carreira.
Outro aspecto imprescindível é a discussão das condições de trabalho dos professores, implementando ações para que permaneçam nas escolas do campo, pois pouco
se fala a respeito da necessidade da melhoria nas condições de trabalho, que vão desde
o salário, a jornada de trabalho, a autonomia profissional, o número de alunos por sala
de aula, até a situação física dos prédios escolares onde trabalham.
A Resolução nº 2, de 2009 fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira
e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, se consolidou como um importante referencial para a valorização do professor, pois reafirma
elementos importantes para a consolidação desta política, como ingresso, formação,
jornada, 20% de hora-atividade, progressões e remuneração (BRASIL, 1997). Em seu
artigo 4º, a Resolução prescreve que todos os entes federados devem instituir planos de
carreira para os profissionais da educação que atuem nas escolas e órgãos da rede de
educação básica, incluindo todas as suas modalidades. Além disso, define que os planos de carreira podem estabelecer a jornada semanal de trabalho dos docentes em até 40
horas, incluindo uma parte de horas de aula e outra de horas de atividades1, estas últimas correspondendo a um percentual entre 20% (vinte por cento) e 25% (vinte e cinco
por cento) do total da jornada.
Sobre a remuneração, define que os profissionais do magistério devem ter vencimentos ou salários iniciais nunca inferiores aos valores correspondentes ao Piso Salarial
Profissional Nacional, que devem ser fixados de acordo com a jornada de trabalho,
definida nos respectivos planos de carreira, diferenciados pelos níveis das habilitações, vedada qualquer diferenciação em virtude da etapa ou modalidade de atuação
do profissional.
Outras iniciativas foram instituídas com a finalidade de valorizar os docentes, ainda
que em patamares incipientes, tais como a Lei nº 11.738, de 1998, que instituiu o Piso
Salarial Profissional Nacional (PSPN) para os profissionais do magistério público da educação básica. No artigo 2º, estabeleceu que o PSPN2 seria de R$ 950,00 mensais, para a
formação em nível médio, na modalidade normal. Acrescentou, no parágrafo primeiro,
que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderiam fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público, na educação básica, para jornada de,
no máximo, 40 horas semanais, abaixo do valor estipulado pela Lei.
A partir de 2009, esse valor deveria ser reajustado anualmente, sempre no mês de
janeiro (art.5º). Tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional
para os profissionais do magistério público da educação básica, a União, os estados, o
Distrito Federal e os municípios deveriam elaborar ou adequar seus planos de carreira
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e remuneração do magistério até 31 de dezembro de 2009 (art. 6º). Segundo a Lei, os
estados e municípios teriam até 1º de janeiro de 2010 para começar a pagar o piso que,
em valores atualizados, corresponderia a R$ 1.024, segundo correção feita pelo MEC na
data em que o piso se tornou obrigatório em todo o País. O valor do piso é atualizado
anualmente. Em 2011, o valor foi de R$ 1.187,97 para docentes de nível médio que cumprem carga horária de 40 horas semanais. Isso representou uma alta de 15,84% sobre os
R$ 1.024,67 adotados em 2010. Em janeiro de 2015, o piso salarial do magistério foi reajustado em 13,01%, passando para R$ 1.917,78.
A ideia de valorização do magistério, por meio de planos de carreira, ainda encontra-se em um cenário muito desigual, pois, na diversidade de contextos locais brasileiros,
encontram-se situações de ausência de planos, de planos aprovados, porém não efetivados, e uma gama imensa de planos de carreira com lógicas distintas, em execução. As
regulamentações legais demonstram, em alguma medida, a valorização profissional, ou
seja, revelam o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo professor. Apesar de
determinar algumas medidas que o valorizem, independente de seu contexto de atuação, não fazem proposições quanto às formas de efetivá-la, não explicitam quais os meios
para que os objetivos determinados no texto legal sejam concretizados. Isso fragiliza a
execução da política, e abre a possibilidade de que, ao serem implementadas, contraditoriamente, se voltem contra as mesmas reinvindicações históricas, especialmente no
campo, onde a desigualdade de condições de trabalho é maior e mais adversa.
As políticas educacionais desenhadas nas últimas décadas trataram, fundamentalmente, de criar o arcabouço legal – normatizações e regulações – para a valorização
profissional dos quadros do magistério da educação básica. A legislação proclama a profissionalização, por meio da definição de critérios para o exercício das funções docentes,
a possibilidade de organização e reconhecimento de uma carreira profissional, a exigência de cursos de formação docente, dentre outras. Destacam-se a relevância e o valor
social da determinação legal para a defesa das históricas reivindicações dos profissionais da educação, especialmente os do campo. Todavia, a maioria das conquistas ainda
não conseguiu alterar as condições de trabalho, garantir planos de carreira e piso salarial efetivamente mais atraente para a profissão.

As políticas de formação para os docentes no Acre
O estado do Acre passou a implementar, a partir de 2000, um plano de reformas
que tinha como objetivo investir na qualificação dos docentes da rede pública de ensino.
Para tanto, a gestão da Secretaria de Estado (SEE/AC) elaborou e executou um Plano
Estratégico que priorizava a formação dos professores, especialmente em serviço, com
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uma série de programas especiais. Os programas eram voltados tanto para a formação
dos professores leigos, quanto para a formação inicial e continuada.
Inicialmente, foi implantado o Programa de Formação de Professores em Exercício
(Proformação), desenvolvido pelo Ministério da Educação, que oferecia um curso de
magistério, em nível de ensino médio, aos professores leigos. No Acre, 1.634 professores
fizeram essa formação. Com a implementação desse programa, o estado se aproximou
da formação mínima exigida na LDB, amenizando a questão da formação dos professores leigos. Entretanto, ainda enfrentava outro problema: a ausência de professores com
nível superior para atuar na educação básica da rede pública de ensino. Diante desse
fato, o governo passou a firmar convênio com a Universidade Federal do Acre (Ufac),
implementando mais de dez programas de formação inicial em serviço para os professores da educação básica3.
Em consonância com a política nacional, a Ufac passou a elaborar e oferecer cursos de licenciatura para o estado do Acre. Cabe destacar que esta é a única instituição
de ensino superior pública consolidada na formação de professores. Isso tem imposto
desafios e demandas cada vez maiores na ampliação e oferta de vagas e à formação de
profissionais qualificados para fazer frente às necessidades do desenvolvimento econômico, social, cultural e educacional da região.
As políticas de formação desenvolvidas no estado diferenciaram-se da maioria dos
programas de formação adotados por vários estados brasileiros, pela modalidade em
que foram ofertados os cursos superiores. Enquanto na maioria dos estados a formação em serviço se deu na modalidade à distância, no Acre, os primeiros programas de
formação de professores foram desenvolvidos na forma presencial, em semestres regulares e dentro do próprio calendário acadêmico da instituição formadora. Nos últimos
anos, a política de formação de professores em nível superior foi adotando modelos
presenciais e à distância, ampliando-se, também, as parcerias com outras instituições
universitárias (DAMASCENO, 2010).
Com a implementação dos programas de formação, a falta de professores com nível
superior nas cidades foi amenizada, contudo, o campo ainda necessitava de formação
para seus docentes. Devido à grande demanda, o estado foi desafiado a pensar, também,
na formação desses professores. Para tanto, implementou o Programa de Formação de
Professores da Educação Básica da Zona Rural (Profir/2007), que atendeu, aproximadamente 2.389 professores.
Inclui-se, no rol dos programas de formação para os professores do campo, o Plano
Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), que, atualmente
encontra-se em andamento no estado. Este programa não se destina, exclusivamente, à
formação dos professores do campo. Contudo, merece destaque, tendo em vista que a
maioria dos discentes matriculados nos cursos ofertados pelo programa são professores que atuam nessa localidade. Com a oferta iniciada em 2013 e em 2014, estão sendo
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ofertadas pelo Parfor, no Acre, 33 turmas de licenciatura, que perfazem uma matrícula
aproximada de 1.500 (mil e quinhentos) professores da rede pública de ensino em processo de formação na educação superior.
É imprescindível destacar que as políticas de formação de professores no estado do
Acre vêm configurando um novo perfil de professor, tanto do campo, quanto da cidade.
O número de professores atendidos pelos programas é bastante expressivo e, em alguns
aspectos, as ações mostram-se superiores, proporcionalmente, aos programas implementados em outros estados mais ricos, com infraestrutura melhor e mais adequada e
condições geográficas mais favoráveis. Há, no entanto, outros desafios a serem enfrentados, que dizem respeito à valorização e às condições do trabalho docente.

Formação, carreira e remuneração dos docentes do campo
O Programa de Formação de Professores da Educação Básica da Zona Rural (Profir) qualificou, com ensino superior, um considerável número de professores no campo.
Antes da implementação desse programa, apenas 26,0% dos docentes possuíam nível
superior e, ao seu término, em 2012, os dados indicam um crescimento significativo
para 63,5%. Além dos ganhos pessoais, pois ter a formação superior contribuiu para
elevar a autoestima dos docentes, conferindo-lhes maior segurança profissional, observam-se mudanças substanciais correlacionadas com a formação, como por exemplo, a
elevação na remuneração. Isso permitiu a muitos docentes melhor condição financeira
para viver no campo. Em 2013, registrou-se um crescimento substancial para 65,2%, mas
ainda muito distante da realidade dos professores das escolas das cidades (92,3%). Esses
números permitem reafirmar que existe desigualdade no campo e que se expressa, sobretudo, pela comparação dos indicadores de formação superior dos professores da cidade.
É oportuno registrar que o Profir, apesar de ter contribuído para elevar o percentual
de professores do campo com ensino superior, não foi capaz, sozinho, de reduzir o
número de professores leigos, pois o Acre ainda vem contratando professores com esse
perfil de formação, em caráter temporário. O crescimento dessa situação pode ser explicado por dois fatores que ocorrem simultaneamente: grande parte dos docentes, após
a qualificação em nível superior, transferiu-se para a cidade, em busca de melhores
condições de vida e de trabalho e a Secretaria de Educação, na busca por preencher
essa vaga, esbarra na dificuldade de contratar docentes com a mesma formação que
se disponham a atuar nesse contexto, dadas as dificuldades, tanto geográficas, quanto
econômicas, do campo.
A política de carreira e remuneração dos professores da rede estadual do Acre
é concretizada pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do
Ensino Público Estadual (PCCR), que foi instituído pela Lei Completar nº 67, de 1999.

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 229-242, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

235

Adriana Ramos dos Santos

Atualmente, o PCCR, após sofrer várias alterações por Leis Complementares, compõe-se de dez classes para o professor com formação em licenciatura plena e nove para os
professores com formação de nível médio (Curso Normal), com jornada contratual de
trinta horas e promoção a cada três anos. Das trinta horas semanais, dois terços da carga
horária são destinadas às atividades de interação direta do professor com o aluno, em
sala de aula, e um terço para atividades distintas da sala de aula.
O PCCR estabelece dois níveis para a carreira do professor: P1 e P2. O professor
P1 é o professor com formação de nível médio em magistério. O Professor P2 é o que
possui formação em licenciatura plena. Existem outras classes que estão em processo
de extinção pelo PCCR: Professor PE3, com formação em licenciatura curta; Professor
PS1, com ensino fundamental completo; Professor PS2, com ensino médio completo,
sem formação de magistério; e Professor PS3, com curso superior completo, sem formação em licenciatura.
A remuneração dos professores da educação básica da rede estadual acreana é
decorrente do nível de escolaridade, do tempo de carreira, acrescida de algumas vantagens pecuniárias, tais como gratificações pelo exercício em escola de difícil acesso; pelo
exercício de docência com alunos com necessidades educacionais especiais; por adicionais em cursos de pós-graduação na área da educação (especialização, mestrado e
doutorado); por dedicação exclusiva; e outros.
Os professores com formação de nível médio em magistério (Professor P1) ingressavam na carreira com salário inicial de R$ 1.175,79, para uma jornada de 30 horas
semanais. Para o ano de 2015, foi aprovada uma tabela salarial na qual o vencimento-base dos professores com essa formação passa a ser de R$ 1.439,32, para uma jornada
de trabalho semanal de 30 horas. A tabela salarial apresentada pelo governo estadual
indica, segundo a CNTE, o cumprimento dos valores fixados pela Lei do Piso, em 2013.
O valor do vencimento inicial do piso era de R$ 1.567,00 para os que possuem normal
médio, com uma jornada de 40 horas de trabalho semanais, destinando o limite máximo
de dois terços da carga horária para o desempenho de atividades de interação com os
educandos, devendo um terço ser dedicado à atividades extraclasse.
Os professores com formação superior ingressam na carreira do magistério acreano
com salário inicial de R$ 2.010,95, para uma jornada de trinta horas de trabalho semanal, independentemente da etapa da educação básica em que atuam. Isso significa que
o professor da educação infantil ou anos iniciais do ensino fundamental, ao ingressar na
carreira, terá o mesmo vencimento que os professores das demais etapas. Já os docentes com nível superior, mas que não possuem licenciatura, recebem uma remuneração
inicial de R$ 1.137,60.
Os professores que têm formação no ensino fundamental recebem um salário inicial
de R$ 678,72 e, para os formados no ensino médio, sem habilitação para o magistério,
um salário de R$ 754,00. Esses professores, concentrados, em sua maioria, no campo,
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encontram-se em fim de carreira no quadro da rede estadual de ensino, de acordo com
o PCCR. A manutenção desses professores no mercado de trabalho acaba por demarcar a desvalorização do profissional da educação do campo, em termos de formação e
de situação funcional. Isso porque, sob contratação temporária, ganham salários abaixo
do mínimo nacional e também do mínimo do PSPN. O estado adota condições de trabalho diferentes para os professores temporários. No PCCR, a política de remuneração
e a jornada de trabalho são explicitamente diferentes para os professores temporários
e os efetivos, produzindo, assim, relações contratuais desiguais entre os profissionais.
Os professores contratados em regime temporário, com licenciatura plena, recebiam
o correspondente a 75% do valor recebido pelo professor efetivo, nas mesmas condições,
estabelecido pelo Plano de Cargos, Carreira e Salários (Lei Completar nº 67, de 1999).
Contudo, a partir do projeto de Lei Complementar nº 20, de 2013,
§1º O vencimento dos professores temporários com licenciatura plena, em regime
de vinte e cinco horas semanais, corresponderá a noventa por cento do valor recebido pelo professor efetivo, nível superior, em regime de trinta horas semanais,
na classe e referência iniciais.

Todavia, apesar da elevação do percentual, esse professor continua em desvantagem,
se comparado aos professores efetivos, pois recebe vencimentos inferiores e desiguais,
sendo que realiza o mesmo trabalho. O vencimento dos professores com contrato temporário, com formação de nível médio em magistério, corresponde a cem por cento do valor
recebido pelo professor P1 efetivo, na classe A. Todavia, ficam impossibilitados de progredir na carreira por tempo de serviço, pois sua situação de contratação temporária impede
que acumulem os anos de serviços prestados à rede pública de ensino, sendo remunerados, sempre, com o vencimento da classe de acesso do plano de carreira.
No que se refere à jornada de trabalho, os professores com licenciatura plena terão,
de acordo com o PCCR:
I – jornada de trinta horas semanais para os professores – nível I e II, do quadro suplementar, sendo dois terços da carga horária destinada às atividades de
interação direta do professor com o aluno em sala de aula e um terço para atividades distintas da sala de aula.
§ 7º O professor com contrato por tempo determinado terá jornada de trabalho
de 25 horas semanais, sendo 20 horas em sala de aula e 5 horas de atividades,
com remuneração baseada na classe de acesso, levando-se em conta a proporcionalidade da sua jornada de trabalho.

Observa-se, aqui, que os professores possuem a mesma carga horária em sala de
aula que os professores efetivos (20h). No entanto, possuem apenas cinco horas-atividade, enquanto os efetivos possuem dez horas. A hora-atividade dos profissionais da
educação é um importante indicador de qualidade na carreira docente.
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O número de docentes com contrato temporário vem evoluindo assustadoramente,
em ambos os contextos. Contudo, a situação dos professores do campo é bem pior. Em
2013, o campo totalizava 85,1% de professores com contrato temporário, na cidade esse
percentual era de 51,8%. A contratação de professores temporários transformou-se em
política de estado no Acre, pois a contratação que deveria ser feita somente em regime
especial tornou-se uma situação constante no quadro do magistério público acreano.
A falta de um vínculo profissional estável traz grandes prejuízos para as condições
de vida pessoal e profissional dos docentes do campo. Isso porque o fato de não pertencerem ao quadro efetivo, não possuirem uma estabilidade trabalhista, muito menos
progressão na carreira, acaba provocando mais insegurança para a realização do seu
trabalho. Esses profissionais estão sujeitos a demissões a cada final do ano letivo, e estão
submetidos a grande rotatividade, ao mudarem constantemente de escolas ou de comunidade, em função da instabilidade no emprego.
Os dados deixam evidente que a condição de remuneração dos professores do
campo no Acre vem sendo muito desigual e, sistematicamente, muito baixa, se comparada a dos professores da cidade. Na cidade, 92,2 % dos docentes possuíam nível
superior, os que faziam parte do quadro efetivo, recebiam R$2.010,95, o que correspondia a três salários mínimos em 20134. Já no campo, somente 65,2% dos docentes possuíam
ensino superior. Como dito anteriormente, existe uma diferença entre a remuneração
dos professores efetivos e temporários. Estes, por sua vez, recebem, hoje, apenas 90%
da remuneração inicial de um efetivo, o que corresponde a R$ 1.809,86, uma diferença
de R$ 201,09. Como no campo há mais professores temporários, essa é a realidade de
muitos docentes.
Os professores com formação em nível médio magistério, do campo, recebiam
o mesmo salário inicial dos professores efetivos, o que correspondia, em 2013, a R$
1.175,79. No entanto, na cidade, somente 6,2% dos professores recebiam essa remuneração, ao passo que, no campo, a proporção era maior, 11,7%. Os professores com ensino
médio, sem habilitação no magistério, recebiam R$ 754,00. Na cidade, apenas 1,6% dos
professores recebiam esse valor; por outro lado, no campo, a proporção de docentes era
maior, 14,2%.
Os professores que possuíam formação no ensino fundamental recebiam R$ 678,72,
o que correspondia ao valor do salário mínimo em 2013. No campo, 8,9% dos docentes recebiam esse valor. Na cidade, essa realidade já não é encontrada, pois não existem
mais professores com ensino fundamental.
Para reverter essa situação a saída é elevar a formação dessa parcela de professores
que atuam no campo e são leigos, pois sendo leigos, seus salários não podem equivaler aos demais professores formados em nível superior. Mais crítica ainda é a situação
dos professores temporários, que realizam o mesmo trabalho que os de nível superior e
ganham 10% a menos. O Estado vem utilizando uma política de economia de recursos
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que precariza as condições de trabalho desses professores. Em virtude de, no campo,
encontrarem-se mais professores temporários que na cidade, as desigualdades são grandes e aprofundadas, em relação às condições de trabalho do profissional.
Outro agravante que repercute diretamente nas condições de vida e de salário dos
professores, é que, nas escolas do campo, especialmente as que possuem salas multisseriadas, o professor é o único profissional responsável pelas atividades na escola. Não
existem outros profissionais que o auxiliem. Dessa forma, o professor assume outras
funções, como faxineiro, diretor, secretário, merendeiro, entre outras, causando uma
desvalorização do profissional, o que se expressa, principalmente, na remuneração.
O atendimento às populações que vivem no campo é um grande desafio para o
Estado, pois os custos para a gestão pública são, comparativamente, mais elevados do
que na cidade. Isso acaba gerando grandes desigualdades na distribuição dos professores mais qualificados, nos melhores salários, nas condições de trabalho, dentre outras.
O Acre investe pouco nas escolas e na carreira do professor do campo. O discurso de
que a educação nessas localidades é cara e a ausência de investimentos tornam o processo mais caro ainda, porque reiteram a precariedade do trabalho do professor, o que
acaba comprometendo a qualidade de ensino para as crianças e os jovens do campo.

Considerações Finais
O perfil dos professores do Acre sinalizou que a valorização dos professores está
consubstanciada na política de formação. Não restam dúvidas de que a formação é um
elemento importantíssimo para a valorização. Os programas de formação vêm cumprindo o seu papel de elevar a titulação dos docentes, o que não deixa de ser uma
tentativa de corrigir as históricas desigualdades sofridas pelos professores do campo,
contudo estas vêm sendo planejadas e executadas de forma isolada e desarticuladas de
outras categorias que são fundamentais para a valorização docente.
Por mais que os programas de formação, como o Profir, tenham contribuído para
a redução dos professores leigos no campo, as desigualdades são visíveis quando se
considera o vínculo profissional, a remuneração e as condições de trabalho entre os professores do campo e da cidade. A política de formação só será capaz de reduzir os efeitos
das desigualdades e promover maior equidade quando for integrada à estruturação da
carreira docente, à política salarial que assegure a dignidade do professor e à garantia
de condições adequadas de trabalho no campo, pois, sem essas condições, as politicas de
caráter emergencial acabam se tornando permanentes, na medida em que continuarão
faltando professores qualificados no campo, porque o problema da valorização persiste.
No momento em que se implementa, no País, mais um Plano Nacional de Educação
(PNE) para os próximos dez anos, e o primeiro Plano Estadual institucionalizado no Acre,
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faz-se necessário revisitar as proposições de formação e de valorização dos profissionais
da educação, estabelecendo prioridades, com ações que tragam resultados reais para o
trabalho docente. A formação e valorização precisam ser assumidas como compromisso
dos governos no desenvolvimento de políticas públicas que viabilizem sua execução.

Recebido em janeiro de 2016 e aprovado em abril de 2016

Notas
1

São consideradas como horas de atividades aquelas destinadas à preparação e avaliação do trabalho
didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a
comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de cada escola.

2

De acordo com a Conferência Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE, 2010), o PSPN não é o
salário total e nem a remuneração do profissional de educação, é o valor mínimo abaixo do qual não pode
ser fixado o vencimento base ou salário base do professor em início de carreira.

3

Dentre eles, destacam-se o Programa Especial de Formação de Professores para a Educação Básica –
Pefpeb, com habilitação para a eeducação iinfantil e anos iniciais do eensino fundamental – llicenciatura
plena em ppedagogia (2001) e o Programa Especial para atender os professores dos anos finais e ensino
médio.

4

Em 2013, o valor do salario mínimo era de R$ 678,00.
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Teacher appreciation policies
The reality of teachers in rural areas
ABSTRACT: The study aims to analyze the valuation policies for rural based teachers in the state of
Acre, in order to show whether they are producing improved conditions to reduce the effects of inequality, and providing conditions for more equity in the educational setting, as the increase in obtaining
qualifications for teachers has been planned and executed in an isolated and disjointed manner.
Keywords: Educational policies. Rural-based teachers. Teacher appreciation.

Les politiques de valorisation des enseignants
Une réalité des professeurs en milieu rural
RÉSUMÉ: Ce travail se propose d’analyser les politiques de valorisation des enseignants du milieu rural
de l’état de l’ Acre, afin de montrer si celles-ci produisent de fait des conditions de valorisation qui réduiraient les effets de l’inégalité et permettraient des conditions plus équitables dans le scénarion éducatif,
alors que l’augmentation des diplômés est planifiée et concretisée de manière isolée et desarticulée.
Mots-clés: Politiques éducatives. Professeurs en milieu rural. Valorisation des enseignants.

Las políticas de valoración docente
Una realidad de los profesores del campo
RESUMEN: El trabajo propone un análisis de las políticas de valoración de los profesores del campo en
el estado de Acre, con el fin de comprobar si estas están produciendo condiciones de valoración para reducir los efectos de la desigualdad y propiciando condiciones más igualitarias en el escenario educativo,
ya que el aumento en la titulación se viene planificando y ejecutando de manera aislada y desarticulada.
Palabras clave: Políticas educativas. Profesores del campo. Valoración docente.
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O piso salarial em São Paulo
Desvalorização dos professores
Andreza Barbosa*
Maria José da Silva Fernandes**

RESUMO: O artigo discute a situação atual dos salários e
jornadas de trabalho dos professores na rede pública estadual paulista a fim de verificar a adequação à Lei nº 11.738,
de 2008, que criou o piso salarial do magistério. Evidencia-se
que o estado sistematicamente dribla a legislação federal,
adequando, de forma questionável, a jornada de trabalho
dos professores à lei do piso, e pagando, este ano, remuneração abaixo do estabelecido legalmente, o que amplia a
desvalorização dos professores.
Palavras-chave: Piso salarial. Valorização do magistério.
Remuneração docente. Rede pública estadual paulista. Trabalho Docente.

Introdução

A

importância da educação tem sido afirmada de forma recorrente em nossa
sociedade, ainda que essa importância não se traduza em ações concretas e
efetivas em prol da qualidade do ensino. Os professores são os sujeitos que,
tradicionalmente, têm sido incumbidos da tarefa de educar no âmbito escolar. Dessa
forma, podemos concluir que, se a educação é socialmente importante e se os professores
são os principais sujeitos por ela responsáveis, logo, o trabalho docente é fundamental
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e, como tal, deve ser valorizado. Apesar de isso parecer óbvio, pesquisas têm apontado
um cenário de precarização e proletarização do trabalho docente (OLIVEIRA, 2007;
DUARTE, 2011), bem como de redução da atratividade da carreira docente no Brasil
(GATTI et. al., 2010; TARTUCE; NUNES; ALMEIDA, 2010).
Nesse cenário, os planos de carreira e remuneração do magistério são frequentemente apontados como elementos importantes na tentativa de estabelecer a valorização
dos professores. Ao tratar dessa temática, Gatti (2012, p. 90) afirma que os planos de carreira “[...] efetivamente, refletem o reconhecimento social e político desses profissionais”.
Há que se reconhecer, no entanto, que o fato de um sistema de ensino ter um plano de
carreira não garante, por si só, a valorização dos professores. Monlevade (2000) aponta
que a valorização docente deve se apoiar em uma remuneração digna, contando os professores com formação inicial e continuada de qualidade, além de ter uma estrutura de
carreira capaz de fixá-los ao sistema de ensino no qual atuam. É necessário também uma
jornada de trabalho que preveja tempo destinado aos alunos em sala de aula e tempo
para a realização das atividades extraclasse.
Apesar de reconhecer que um plano de carreira contribui para a valorização dos
professores e deve dar conta dos vários elementos apontados por Monlevade (2000),
neste artigo, nos deteremos na remuneração e jornada de trabalho docente, uma vez
que ambos foram regulamentados pela Lei nº 11.738, de 2008, que criou o piso salarial profissional nacional. A lei do piso se constituiu como importante estratégia para
a valorização docente, uma vez que todos os estados e municípios brasileiros devem
se adequar a essa exigência legal, garantindo um valor mínimo de remuneração a seus
professores e, também, uma jornada de trabalho que destine, no mínimo, 1/3 das horas
às atividades extraclasse.
Apesar da importância dessa lei, desde a sua criação, alguns estados e vários municípios não têm cumprido parcial ou integralmente o que é previsto (FERNANDES, 2013).
O estado de São Paulo, mesmo sendo a mais rica unidade da federação, tem estabelecido, nos últimos anos, ações e estratégias que aprofundam a degradação salarial dos
professores da rede pública, o que nos leva a questionar o pleno cumprimento da lei do
piso por parte da Secretaria da Educação.
Desta forma, buscamos neste artigo discutir a situação atual dos salários e jornadas de trabalho dos professores na rede pública estadual paulista de ensino com vistas a
verificar sua adequação à Lei nº 11.738, de 2008 e, também, traçar algumas breves considerações sobre os desdobramentos para a valorização dos professores. As considerações
feitas aqui partiram da discussão da bibliografia pertinente ao tema, da análise da legislação federal e, também, das informações levantadas sobre remuneração e jornada de
trabalho na rede pública estadual paulista.
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Um breve olhar a partir da recente legislação brasileira
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco),
em um documento de 1966, intitulado Recomendação Relativa à Condição de Professores,
destaca na indicação de nº 114 que o pagamento de salários dignos seria uma forma de
fazer com que a profissão docente fosse respeitada e valorizada pela sociedade:
Entre os vários fatores que afetam a condição do professor, deveria ser dada uma
atenção muito particular à remuneração, uma vez que, nas condições do mundo
atual, outros fatores, como a posição e consideração que a sociedade lhes reconhece e o grau de apreço pela importância das suas funções, estão grandemente
dependentes, tal como em outras profissões similares, da situação econômica
que se lhes acorda. (UNESCO, 1966, p. 44).

No mesmo documento, em sua recomendação de nº 115, é destacado que a remuneração deveria refletir a importância da educação e do professor para a sociedade, ser
equivalente ou maior que a remuneração de profissões análogas e assegurar aos professores razoável nível de vida, de modo a permitir seu aprimoramento profissional e
cultural, considerando-se a experiência, qualificação e responsabilidade da função. Evidencia-se nesse documento a relação entre remuneração e valorização docente, o que
também tem sido observado na legislação brasileira recente e em pesquisas que envolvem a temática (MONLEVADE, 2000; ROCHA, 2009; BARBOSA, 2011).
Neste sentido, a própria Constituição Federal de 1988 em seu artigo 206 afirma,
como princípios sob os quais o ensino deveria ser ministrado, a valorização dos profissionais da educação e o estabelecimento de um piso salarial profissional nacional:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
[...]
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da
lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de
provas e títulos, aos das redes públicas;
[...]
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. (BRASIL, 1988).

Também o texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394,
de 1996, prevê, em seu artigo 67, que os planos de carreira do magistério público deverão
prever formas de valorização dos profissionais da educação mediante a garantia, dentre
outros elementos, de piso salarial profissional como podemos observar no excerto seguinte:
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Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de
carreira do magistério público:
[...]
III - piso salarial profissional. [...] (BRASIL, 1996)

A Lei nº 11.494, de 2007, ao regulamentar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
também reforça a necessidade de estados, municípios e Distrito Federal elaborarem seus
planos de carreira e remuneração do magistério de modo a garantir um vencimento condigno aos profissionais da educação na rede pública. Essa lei ainda definiu prazo até 31
de agosto de 2007 para que o poder público estabelecesse o piso salarial nacional dos
professores. (BRASIL, 2007).
Apesar do prazo estabelecido, foi somente em 16 de julho de 2008 que o piso salarial
profissional nacional destinado aos profissionais do magistério foi aprovado por meio
da Lei nº 11.738. Inicialmente o valor mínimo fixado correspondia a R$ 950,00 para professores com formação em nível médio, com jornada de trabalho de 40 horas semanais,
sendo o valor corrigido anualmente de acordo com o valor aluno mínimo do Fundeb.
A lei definiu ainda o limite máximo de 2/3 da jornada de trabalho semanal dos professores a serem destinados às atividades com alunos (BRASIL, 2008).
Embora tenham surgido críticas quanto à lei do piso, sobretudo ao valor inicialmente
definido, temos que considerar que a aprovação de um piso salarial nacional para os
professores atendeu a uma reivindicação histórica da categoria, exercendo importante
função ao fixar um patamar mínimo de dignidade para os professores brasileiros que
viviam condições tão díspares no território nacional. (MONLEVADE, 2000). Nesse sentido, o estabelecimento de um piso salarial para os professores é elemento fundamental
na busca pela valorização profissional.
Há que se destacar também que o Conselho Nacional de Educação (CNE), após
consultas e discussões em várias instâncias, elaborou a Resolução CNE/CEB nº 2, de
2009, fixando as diretrizes para os planos de carreira e remuneração dos profissionais do
magistério da educação básica pública. Embora esse documento não tenha o caráter de
lei, ele orienta os princípios a serem observados por estados e municípios na formulação
de seus planos de carreira e remuneração do magistério. Um desses princípios é o “IV
– reconhecimento da importância da carreira dos profissionais do magistério público e
desenvolvimento de ações que visem à equiparação salarial com outras carreiras profissionais de formação semelhante” (BRASIL, 2009). Reconhece-se, portanto, a importância
da remuneração para o reconhecimento social da carreira docente.
Por fim, mais recentemente, a Lei nº 13.005, de 2014, que aprovou o Plano Nacional
de Educação (PNE) para o período de 2014 a 2024, estabeleceu como meta de número
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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” (BRASIL, 2014) e,
como meta de número 18:
Assegurar, no prazo de 2 (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 [...]. (BRASIL, 2014).

Fica evidente, portanto, que na recente legislação nacional brasileira a valorização dos profissionais da educação está diretamente vinculada à criação de planos de
carreira e remuneração do magistério. Dessa forma, também é possível compreender
que não basta que os planos de carreira estabeleçam qualquer padrão de remuneração
para que os professores sejam valorizados. De imediato, é necessário que se cumpra a
lei do piso salarial dos professores quanto ao valor mínimo e, também, quanto à composição da jornada de trabalho. E, posteriormente, é necessário que se caminhe no sentido
de equiparar a remuneração dos professores com a de outros profissionais com mesma
formação, como prevê o PNE atual. Neste sentido, se a legislação nos permite reconhecer avanços em relação a outros momentos históricos, também nos indica que ainda há
muito a ser feito no que se refere à valorização docente.

Rede pública estadual paulista e sua difícil relação com a lei do piso
São Paulo é o mais populoso dos estados brasileiros e concentra o mais expressivo
número de matrículas na educação básica do País. Segundo a Sinopse Estatística de
2014, o Brasil totalizava 49.771.371 matrículas na educação básica, das quais 10.320.191
concentravam-se no estado de São Paulo (INEP, 2014). Consequentemente, o número
de funções docentes nesse estado também registra valor que se destaca diante do total
nacional, já que de 2.403.682 professores brasileiros, quase 500.000 estão no estado de
São Paulo (INEP, 2014).
O site da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP) destaca que
a rede pública paulista de ensino é a maior do País, com 5,3 mil escolas, 230 mil professores, 59 mil servidores e mais de quatro milhões de alunos atendidos no ensino
fundamental e ensino médio (SEE-SP, 2016a). Se considerarmos os dados mais recentes disponibilizados pela Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (CGRH) da
mesma secretaria, o número de professores que compunha o quadro docente na rede
pública estadual paulista em fevereiro de 2016 era de 200.032 (SEE-SP, 2016b), ou seja,
é uma rede de ensino grandiosa.
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O estado de São Paulo é também o estado mais rico do País. Segundo dados divulgados pelo IBGE (2014), o Produto Interno Bruto (PIB) paulista, em 2012, ficava em
torno de 1,4 trilhões de reais, o que correspondia a uma participação de 32,1% no PIB
nacional. (IBGE, 2014). Embora seja considerado o estado mais rico da federação, concentrando ainda a maior arrecadação de impostos (RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
2016), os salários dos professores paulistas são considerados baixos, antes mesmo da
aprovação da lei do piso (SOUZA, 1999; LAPO; BUENO, 2003; BARBOSA, 2011). Tal
situação se torna ainda mais grave se considerarmos o elevado custo de vida na maioria das cidades paulistas.
Ainda que considerado um baixo valor, quando foi aprovada a Lei nº 11.438 de 2008,
o salário dos professores da rede pública estadual paulista era 37,8% superior ao valor
estabelecido pelo piso - R$ 950,00 por uma jornada de 40 horas semanais para professores com formação em nível médio. Nesse mesmo ano, o salário base do professor de
educação básica I (PEB I) que atuava nos anos iniciais do ensino fundamental da rede
pública paulista era de R$ 1.309, 17 (SÃO PAULO, 2009). Ocorre, porém, que legalmente
a correção do valor do piso salarial nacional é feita com base na variação do valor anual
mínimo por aluno do Fundeb. A tabela abaixo mostra a evolução do valor do piso salarial dos professores, do ano seguinte à aprovação da lei que o instituiu até 2016:
Tabela 1 – Valor do piso salarial profissional nacional por ano – 2009 a 2016
Ano

Valor (em reais)

2009

950,00

2010

1024,67

2011

1187,08

2012

1451,00

2013

1567,00

2014

1697,00

2015

1917,78

2016

2135,64

Fonte: Elaborada pelas autoras com base em dados disponíveis no site do Ministério da Educação (MEC, 2016).

No período de 2009 a 2016, portanto, o piso salarial nacional teve um aumento de
125%. Segundo o atual ministro da educação, Aloizio Mercadante, em depoimento ao
portal de notícias G1 publicado em 14/01/2016, tratou-se de um aumento real de 46%
acima da inflação acumulada no período. (G1, 14/01/2016). O mesmo não aconteceu com
os salários dos professores da rede pública estadual paulista, sobretudo se consideramos
o salário base do professor ingressante nos anos iniciais do ensino fundamental (PEB I)
em uma jornada de 40 horas semanais.
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É importante registrar que a rede pública estadual paulista de ensino diferencia os
salários base dos professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental (PEB I)
com relação aos salários dos que atuam nos anos finais do ensino fundamental e ensino
médio (PEB II)1. No ano de 2009, logo após a aprovação da lei do piso, um PEB I, com
40 horas de trabalho, recebia R$ 1.309,17, enquanto um PEB II recebia R$ 1.515,52, pela
mesma carga horária, conforme dados da Lei Complementar nº 1094 de 16 de julho de
2009 (SÃO PAULO, 2009).
Mais recentemente, segundo dados disponibilizados pelo Sindicato dos Professores
do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), em seu site na internet, o valor do
salário base do PEB I, em julho de 2014, para uma jornada de 40 horas semanais era de
R$ 2.086,93. Como não houve reajuste salarial desde então, esse valor continua valendo
para o ano de 2016, como ilustra a tabela seguinte.
Tabela 2 – Salário base professores paulistas – julho 2014
Classe

Inicial
Hora/aula

Salário Base

Professor de Educação Básica I

R$ 10,43

R$ 1.252,16

Professor de Educação Básica II

R$ 12,08

R$ 1.449,53

Classe dos docentes (24h)

Classe dos docentes (30h)
Professor de Educação Básica I

R$ 10,43

R$ 1.565,19

Professor de Educação Básica II

R$ 12,08

R$ 1.811,91

Classe dos docentes (40h)
Professor de Educação Básica I

R$ 10,43

R$ 2.086,93

Professor de Educação Básica II

R$ 12,08

R$ 2.415,89

Fonte: Apeoesp (2016).

Ao comparamos, portanto, o valor inicialmente estabelecido pela lei que instituiu
o piso salarial (para professores com formação em nível médio em jornada de 40 horas
semanais) com o valor pago aos professores dos anos iniciais do ensino fundamental
na rede pública estadual paulista, em 2009 (para a mesma jornada de 40 horas), percebemos que os paulistas recebiam naquele momento 37,8% a mais que o piso, como já
apontamos aqui. No entanto, se compararmos o valor estabelecido pelo piso salarial
nacional para 2016 e o valor do salário base dos professores dos anos iniciais do ensino
fundamental em vigor neste mesmo ano (considerando o valor de julho de 2014), veremos que o salário da rede paulista está 2,28% abaixo do valor estabelecido pelo piso. A
tabela abaixo ilustra isso.
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Tabela 3 – Piso salarial nacional e salário base professores paulistas – 2009 e
2016

Ano

Piso salarial nacional
– jornada de 40h/
semanais

Salário base professor PEB
I – estado de São Paulo –
jornada de 40h/semanais

(em reais)

(em reais)

Diferença
piso
nacional e
salário base
paulista (%)

2009

950,00

1.309,17

+ 37,8%

2016

2.135,64

2.086,93

- 2,28%

Aumento (%)

+ 125%

+ 59%

Fonte: Elaborado pelas autoras com base em dados disponibilizados pelo MEC (2016), São Paulo (2009) e Apeoesp (2016).

Fica evidente, portanto, que o estado de São Paulo, mesmo sendo o mais rico do País,
não está pagando aos seus professores o valor mínimo estabelecido pela Lei Federal nº
11.438, de 2008. Isso foi admitido pelo atual secretário da educação paulista, José Renato
Nalini, em depoimento ao jornal O Estado de São Paulo (Estadão) publicado em 9 de abril
de 2016. Na referida matéria, o secretário afirma que São Paulo precisa reajustar os salários
dos professores da rede pública paulista porque desde janeiro de 2016 (quando o MEC fez o
último reajuste do valor do piso salarial nacional) o estado não está cumprindo o estabelecido
pela lei federal: “Nós estamos cuidando disso, porque vamos ter de cumprir (o piso nacional), estamos vendo de onde podemos tirar recurso para atender porque pela primeira vez,
infelizmente, São Paulo vai ficar abaixo do piso”. (O ESTADO DE SÃO PAULO, 09/04/2016).
Apesar do depoimento do secretário, os professores paulistas continuam sem reajuste
salarial desde 2014 e em março de 2016 o governo do estado de São Paulo propôs trocar o
pagamento do Bônus Mérito2, referente ao ano de 2015, que deveria ser pago no final de
março de 2016, por um reajuste geral de 2,5% para os professores, em uma evidente tentativa de resolver o problema de adequação à lei do piso. Como os professores não aceitaram
a troca, o descumprimento da lei permanece.
A lei do piso salarial dos professores também estabelece que a jornada de trabalho deve
ser composta de forma a destinar, no máximo, 2/3 do total de horas para as atividades em
sala de aula. Ou seja, o 1/3 restante deve ser destinado às atividades extraclasse necessárias
ao desenvolvimento do trabalho docente, como preparação de aulas, correção de atividades dos alunos etc. Também com relação a este aspecto da lei do piso, o estado de São Paulo
tem adotado conduta controversa, como já sinalizado por Fernandes e Barbosa (2014). A
jornada de trabalho dos professores da rede pública estadual paulista se organizava, tradicionalmente, em horas-aula, com duração de 50 minutos no período diurno e 45 minutos
no período noturno. Dessa forma, “[...] um professor com jornada integral, poderia ter, no
máximo, 33 aulas (horas-aula com alunos) que, somadas às 7 horas de trabalho extraclasse,
somariam as 40 horas que compõem essa jornada.” (FERNANDES; BARBOSA, 2014, p. 131).
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Como a Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) que questionava a determinação da lei do piso no tocante à composição da jornada de trabalho dos professores só foi
julgada e considerada constitucional em 2011, o estado de São Paulo deveria adequar-se
obrigatoriamente à legislação nacional, o que tentou fazer em 2012. Para dar conta de adequar a jornada de trabalho dos professores paulistas à lei do piso, num pensamento lógico,
esperava-se que, em uma jornada de 40 horas, o professor passasse a ter no máximo 27
horas com alunos (2/3) e as 13 horas restantes (1/3) seriam destinadas ao trabalho extraclasse.
No entanto, o estado de São Paulo se valeu estrategicamente da possibilidade prevista
na legislação brasileira de organizar as horas-aula em 60, 50 ou 45 minutos, e considerou
que a jornada integral era de 40 horas de 60 minutos, o que totalizaria 2.400 minutos. Se
dividirmos esse valor pela duração da hora-aula no período diurno, que é de 50 minutos,
teremos uma jornada de 48 horas-aula semanais. Por fim, se pensarmos que 1/3 de 48 seriam
16 horas-aula, e se transformarmos essas 16 horas-aula em horas-relógio novamente, chegaremos a 13,33 horas relógio, exatamente 1/3 de 40 horas-relógio. Com essa manobra, o
estado concluiu então que os professores trabalhavam 48 horas-aula e que deveriam destinar, portanto, 16 horas-aula ao trabalho extraclasse. Considerando que os professores
trabalhavam 33 horas-aula com alunos, em sala de aula, restavam, apenas, 15 horas para o
trabalho extraclasse, o que implicava a necessidade de reduzir uma hora-aula com aluno
para que a jornada estivesse adequada à lei do piso (FERNANDES; BARBOSA, 2014).
A Resolução nº 8, de 19 de janeiro de 2012 (SÃO PAULO, 2012) alterou, portanto, a
composição da jornada de trabalho dos professores da rede pública paulista para tentar
adequá-la ao piso. A tabela 4 ilustra as mudanças na jornada.
Tabela 4 – Composição da jornada de trabalho docente na rede pública estadual
paulista antes e depois da Resolução nº 8, de 19 de janeiro de 2012
Jornada atual para 40 horas semanais
Horas

Minutos

Aulas (50
min)

%

Total

40,0

2.400

48

100

Em Classe

27,5

1.650

33

68,7

Extraclasse

12,5

750

15

31,3

Nova Jornada para 40 horas semanais (período diurno)
Horas

Minutos

Aulas (50
min)

%

Total

40,0

2.400

48

100

1/1

Em Classe

26,6

1.600

32

66,6

2/3

Extraclasse

13,3

800

16

33,3

1/3

Fonte: SEE-SP (2012).
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Essa medida frustrou as expectativas da categoria docente, que esperava ter reduzido o tempo de atividade com aluno para 27 horas, adequando-se a jornada de trabalho
à lei do piso. Mas, os professores também se surpreenderam com a afirmação de que a
jornada de trabalho dos professores da rede pública paulista era organizada em horas-relógio (de 60 minutos) e que os professores trabalhavam 48 horas-aula e não 40 como
pensavam (por décadas, a rede se organizou em função das horas-aula). Sobre isso, Fernandes e Barbosa (2014, p. 136) destacam que:
Além de ser uma jornada absurda, dadas as exigências e especificidades do trabalho docente [...] esta nunca correspondeu ao praticado na rede pública estadual,
uma vez que, até aquele momento, a jornada máxima que um professor poderia
assumir era de 40 horas-aula e não 48 horas-aula (ou 40 horas-relógio, como se
argumentou na resolução nº 2, de 2012).

Essa manobra de conversão das horas-aula em horas-relógio parece ter sido o subterfúgio encontrado pelo estado de São Paulo para não arcar com os custos de uma
redução maior da jornada de trabalho docente com aluno, medida esta que implicaria
na contratação de mais professores. O estabelecido pela lei do piso sobre a jornada que
poderia ter a importante função de reduzir a carga de trabalho dos professores paulistas teve, no entanto, pouco impacto na organização das horas efetivamente trabalhadas
em sala de aula.
Considerando esses aspectos, evidencia-se o fato do estado de São Paulo ter adotado uma medida controversa, uma manobra política, para fazer a adequação da jornada
de trabalho dos professores à lei do piso salarial nacional, o que pode ser interpretado
como não reconhecimento da natureza e da especificidade do trabalho docente. Agora,
mais uma vez, o estado mais rico do País está descumprindo essa importante lei quanto
ao valor mínimo da remuneração docente. Num estado em que a nefasta política de
bonificação se sobrepõe à política salarial e de valorização da carreira, evidencia-se o
aprofundamento da precarização do trabalho dos professores.

Considerações finais
Mesmo pagando salários considerados baixos aos seus professores (SOUZA, 1999;
BARBOSA, 2011), o estado de São Paulo ainda dava conta, até o início de 2016, de cumprir o valor mínimo estabelecido pela Lei nº 11.738, de 2008, que criou o piso salarial
dos professores. Quando essa lei foi aprovada, o salário dos professores paulistas ainda
era superior ao mínimo estabelecido. No entanto, ao longo dos anos, o arrocho salarial
sofrido pelos docentes do estado de São Paulo (decorrente da ausência de uma política séria de valorização docente) fez com que, desde janeiro de 2016, a remuneração
desses profissionais estivesse abaixo do estabelecido pela lei federal. Soma-se a esse
252

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 243-257, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

O piso salarial em São Paulo: desvalorização dos professores

preocupante fato a forma questionável adotada pelo estado para adequar a jornada de
trabalho docente de sua rede de ensino ao estabelecido pela lei do piso.
Diante disso, afirmamos que o estado de São Paulo não tem cumprido a lei do
piso salarial nacional. Podemos afirmar ainda que esse estado está em desacordo com
a legislação brasileira, que vincula a valorização do magistério ao piso salarial dos professores. O cumprimento da lei do piso é uma medida importante para a valorização
dos professores, portanto, ao não cumprir a legislação, podemos supor que os professores paulistas (que vivem num estado com elevado custo de vida) estão submetidos a
um grave processo de desvalorização de seu trabalho que se expressa, sobretudo, numa
parca remuneração. Essa desvalorização pode ter efeitos nefastos sobre a qualidade da
educação paulista, sobretudo porque tem contribuído para, cada vez mais, reduzir a
atratividade e ampliar o abandono da docência (LAPO; BUENO, 2003; GATTI et. al.,
2010; TARTUCE; NUNES; ALMEIDA, 2010; CASSETTARI; SCALDELAI; FRUTUOSO,
2014), além de ter desdobramentos sobre o trabalho realizado em sala de aula pelo professor que permanece na rede (BARBOSA, 2011; LOURENCETTI, 2014).
Em se tratando do estado brasileiro com maior arrecadação de impostos e com
maior PIB, o não atendimento ao previsto na lei federal que criou o piso salarial não
pode passar despercebido. Se o piso salarial é instrumento fundamental para garantia
de um padrão mínimo de remuneração a ser praticado, se a remuneração é elemento
importante para a valorização dos professores e se a desvalorização salarial impacta a
qualidade da educação, o descumprimento da lei configura, ao nosso ver, falha grave,
que tende a ter desdobramentos negativos na educação de parcela significativa das
crianças e jovens brasileiros, uma vez que, como exposto aqui, o estado de São Paulo
concentra o maior número de matrículas na rede pública no Brasil.

Recebido em abril de 2016 e aprovado em junho de 2016

Notas
1

Essa diferença não depende da formação: o PEB I ganha o mesmo salário base independente de ter formação em nível médio ou nível superior.

2

O Bônus Mérito, criado em 2001, prevê o pagamento de bonificação aos professores cujas escolas apresentem bom desempenho no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP). A partir de 2008, o Bônus Mérito passou a ser vinculado ao Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP) e às metas que a Secretaria da Educação de São Paulo estabelece
para cada escola.
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The minimum wage in Sao Paulo
The devaluation of the teaching profession
ABSTRACT: The article discusses the current situation of wages and working hours of teachers in the
Sao Paulo state public school system in order to verify the adequacy of law no. 11738, of 2008, which
created the minimum teaching salary. It provides evidence that the state systematically gets around
federal law, accommodating itself in questionable ways, by organising the working day of teachers to
the minimum wage level, and furthermore, paying remuneration this year, below the legally established
levels, which serves to increase the level of devaluation of teachers.
Keywords: Minimum wage. Valuation of the teaching profession. Teachers remuneration. Sao Paulo state
public school network. Teaching work.

Le revenu minimum salarial à Sao Paulo
Dévalorisation des professeurs
RÉSUMÉ: L’article traite de la situation actuelle des salaires et des heures de travail des professeurs du
réseau public de l’état de Sao Paulo afin de vérifier la conformité à la Loi nº 11.738, de 2008, qui a crée
le revenu minimum des enseignants. On y démontre que l’état dribble systématiquement la législation
fédérale, en ajustant de manière discutable les heures de travail des professeurs à la loi du revenu minimum et en versant, cette année, une rémunération en-dessous de ce qui a été établi légalement, ce qui
intensifie la dévalorisation des professeurs.
Mots-clés: Revenu minimum. Valorisation de l’enseignement. Rémunération des enseignats des enseignants. Réseau public del’état de Sao Paulo. Travail des enseignants.

El mínimo salarial en São Paulo
Desvalorización de los profesores
RESUMEN: El artículo discute la situación actual de los sueldos y las jornadas laborales de los profesores de la red pública del estado de São Paulo, con el objetivo de comprobar la adecuación a la Ley nº
11.738, de 2008, que establece el mínimo salarial del magisterio. Se demuestra que el estado elude la
legislación federal, adecuando de manera cuestionable la jornada laboral de los profesores a la ley del
mínimo salarial y pagando, este año, una remuneración por debajo de lo establecido por ley, lo cual
contribuye a ampliar la desvalorización de los profesores.
Palabras clave: Mínimo salarial. Valorización del magisterio. Remuneración docente. Red pública del
estado de São Paulo. Trabajo docente.

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 243-257, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

257
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RESUMO: O artigo versa sobre a valorização do profissional
docente no município de Dourados-MS, buscando analisar
a política de valorização dos profissionais no contexto atual,
enfocando o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração e A
Lei do Piso Salarial Profissional, em pesquisa qualitativa,
em que o corpus documental foi composto por peças nacionais e municipais sobre o tema.
Palavras-chave: Salário docente. Política educacional. Plano
de carreira.

Introdução

E

sse estudo é parte das reflexões empreendidas no Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação Científica (Pibic), articulado ao Grupo de Pesquisa Estado,
Política e Gestão da educação (Gepge) da Faculdade de Educação (Faed) da
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).
Tal estudo teve por objetivo apresentar pesquisa tendo como objeto de investigação
a valorização do profissional docente no Município de Dourados, Mato Grosso do Sul
(MS), tendo como foco os movimentos em torno do plano de carreira e salário docente
no momento atual.
*
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Sendo assim, apresentamos as políticas de valorização docente, apontando
como a legislação nacional vem orientando a gestão local, em seguida, analisando ações
empreendidas e os embates decorrentes da luta dos profissionais de educação, na busca
pela efetivação da valorização docente.
Trata-se de pesquisa qualitativa com suporte de dados quantitativos obtidos
no banco de dados na internet do Inepdata. Informações sobre os embates e reivindicações da categoria, obtidos nos jornais locais e no site do sindicato dos professores desse
município. O corpus documental foi composto por peças nacionais e municipais que tratam do tema, obtidas nos site do Senado Federal e do Diário Oficial do município. Os
dados foram interpretados à luz de estudos bibliográficos.
No contexto da redemocratização ocorrida no Brasil em meados dos anos de 1980
emergem e se estruturam as lutas dos profissionais da educação com a intenção de conquistar novos direitos e melhores garantias para o exercício profissional, sendo que a
melhoria da qualidade da educação tem relação direta com o trabalho docente.
Em decorrência, o tema em pauta vem merecendo crescente atenção na agenda
das políticas públicas, o que abre perspectivas promissoras para estudos, aprofundamentos e críticas. A amplitude do conceito de valorização docente leva-nos a fazer um
recorte analítico, focando dois elementos importantes, a saber: Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) e Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN).
Em relação ao Plano de Cargos e Carreira, a Lei nº 9.424 de 24 de Dezembro de 1996,
que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério (Fundef), foi o documento oficial na caminhada para a
garantia do direito conforme aponta o art. 9.º:
Art.9 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão no prazo de seis
meses da vigência dessa Lei, dispor de novo Plano de Carreira e Remuneração
do Magistério de modo a assegurar:
I-A remuneração condigna dos professores do ensino fundamental público, em
efetivo exercício no magistério;
II-O estímulo ao trabalho em sala de aula;
III-A melhoria da qualidade do ensino;
§ 1º os novos planos de carreira e remuneração do magistério deverão contemplar
investimentos na capacitação de professores leigos, os quais passarão a integrar
quadro em extinção, de duração de cinco anos.
§ 2º aos professores leigos é assegurado o prazo de cinco anos para obtenção
de habilitação necessária ao exercício das atividades docente (BRASIL, 1996).

Em 20 de Junho de 2007 foi instituída a Lei nº 11.494, que regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
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da Educação (Fundeb) substituindo a Lei nº 9.424 (Fundef). Conforme consta em seu art.
2º “[...] os fundos destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica
pública e a valorização dos trabalhadores em educação, incluindo sua condigna remuneração, observado o disposto nesta Lei” (BRASIL, 2007).
Em termos de remuneração, um marco para nossa análise foi a aprovação da Lei nº
11.738, de16 de julho de 2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os
profissionais do magistério público da Educação Básica. Sua aprovação foi duplamente
benéfica, pois, além de instituir um piso nacional, regulamentou a destinação de 1/3 da
carga horária de trabalho do professor à realização de atividades como planejamentos,
estudos, reuniões, avaliação.
Referente à remuneração do docente, a Lei nº 11.738 representou uma profunda
alteração na política salarial dos professores, pois, até então, cada estado e município,
além do Distrito Federal e da própria União, tratavam a questão de forma diferenciada,
resultando em valores diferenciados pagos aos docentes de todo o Brasil.
A Lei nº. 11.738, de 2008 fixou um vencimento mínimo para professores da educação básica com diploma de ensino médio1, na modalidade normal, uma carga horária
de 40 horas semanais, e estabeleceu que 1/3 da carga horária do trabalho do professor
seja destinada ao planejamento das aulas, além da garantia de reajuste salarial anual.
Pelas dimensões continentais do Brasil e sua diversidade, ter uma Lei que regulamenta um piso nacional para professores é de suma importância para a valorização
docente, combate a precarização do trabalho e garante uma remuneração mais equitativa,
pois nenhum professor poderá receber abaixo do valor estabelecido como piso, assim
Piso é um valor abaixo do qual não poderão ser estabelecidos vencimentos iniciais de carreira. Portanto, um referencial de reconhecimento profissional. Em
qualquer lugar do Brasil, a proposta é de que haja um patamar de valorização
salarial semelhante a tantos já obtidos por diversas categorias, a exemplo dos
militares. Portanto, a questão de mérito é exatamente esta: o Piso implica reconhecimento da profissão (VIEIRA, 2007, p.38).

A falta de implantação imediata do piso ocasionou descontentamento geral por parte
dos docentes, uma vez que, para além dos discursos, cujos conteúdos expressam intenções eleitoreiras, na prática muito pouco tem sido feito pela valorização do magistério.
Gatti (2012) sinaliza que, em termos salariais, a profissão docente está entre as menos
valorizadas, pois a profissão não é atrativa e não dá oportunidade de ascensão social e
cultural. Assim, a questão salarial envolve debates intensos e se destaca como tema da
política educacional, pois, além de incentivo à profissão, o salário deve constituir-se em
oportunidade de crescimento profissional e pessoal.
A contribuição específica da investigação pautou-se na seguinte problemática: Como
está sendo implementada a política de valorização docente referente a remuneração e
carreira profissional no município de Dourados?
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Responder a essa pergunta foi de fundamental importância para identificar e analisar a política de valorização dos profissionais da educação no Município de Dourados,
MS, especialmente no que se refere a Lei Complementar nº 118 que dispõe sobre o Plano
de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do profissional docente municipal e ao Piso
Salarial Profissional Nacional (PSPN).

O contexto do município de Dourados (MS)
Dourados é o segundo maior município do estado do Mato Grosso do Sul e possui
aproximadamente 210.870 mil habitantes segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 2015). Situado na região Centro-Oeste, próximo à divisa com o
estado do Paraná e próximo à fronteira com o Paraguai. Possui área territorial de 4.096,90
km², sendo 40,68 km² de área urbana. O município tem como fonte de renda agricultura,
pecuária e comércio local. Em 2010, Dourados obteve 0,747 no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M), o terceiro melhor índice do estado (ATLAS BRASIL, 2010).
Dourados possuía, em 2012 (último levantamento), 1.894 docentes na educação
infantil e ensino fundamental e 514 no ensino médio. O ensino médio é ofertado somente
pela rede estadual, em 187 escolas2. Os dados incluem profissionais e instituições da rede
pública e privada (IBGE, 2012).
Embora a cidade de Dourados seja uma das maiores do estado e com condições
de vida favoráveis, segundo seu IDH-M, quando se trata de remuneração dos professores do magistério público municipal, o cenário não é animador. De acordo com um
ranking da remuneração docente, elaborado pelo Sindicato Municipal dos Trabalhadores
em Educação de Dourados (Simted) e divulgado em nota no site oficial da instituição,
dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, Dourados está em 46º lugar, ou seja, mais
da metade dos municípios do estado pagam melhor seus professores (Simted, 2016).
A qualidade da educação e a valorização dos professores (as) devem caminhar
junto e o piso salarial se insere como fator fundamental de valorização, uma vez que
o salário é garantia de sustento material. Como definido por Vieira, o piso salarial tem
por finalidade
[...] remunerar dignamente os profissionais do magistério. Um salário adequado
concorre para a construção da imagem profissional e confere aos educadores um
sentido de pertencimento social, indispensável para que os mesmos possam contribuir para a construção de uma sociedade mais igualitária (VIEIRA, 2013, p.42).

Com o reajuste salarial de 11,36 % no início de 2016, o valor do piso salarial no município de Dourados passou a ser R$ 3.286,32 (três mil, duzentos e oitenta e seis reais e
trinta e dois centavos) para uma jornada de 40 horas de trabalho semanais, valor que se
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aplica ao professor da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental formado
em nível superior, em início de carreira, conforme Lei Complementar nº 313 de 29 de
Março de 2016, que dispõe sobre o reajuste salarial referente ao ano de 2016.
Cabe esclarecer que, embora a Lei do Piso seja de 2008, Mato Grosso do Sul e seus
municípios só começaram a cumpri-lo após 2011, quando julgada sua constitucionalidade. Isso sinaliza a falta de prioridade com a categoria docente, tendo em vista ser o
segundo maior município do Estado em arrecadação.
A luta da categoria no município é para que o PSPN seja pago para uma jornada
de 20 horas. Atualmente, o valor corresponde a 40 horas de trabalho semanal, ou seja,
luta-se por uma redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Essa discussão
está em pauta desde 2014, quando a categoria deflagrou greve, que durou em média três
semanas, sendo necessária a mediação de representantes da Câmara de Vereadores e
do Ministério Público. para que pudessem chegar a um acordo e retomar as atividades.
Diante do exposto, o acordo firmado estabeleceu a redução gradual da jornada de
trabalho num período de quatro anos, tendo início em 2016, para garantir o valor do
piso de 40 horas semanais com a redução para uma jornada de trabalho de 20 horas,
conquista de alguns municípios sul-mato-grossenses, como o caso da capital do Estado,
Campo Grande.
Tal acordo foi firmado pela Lei Complementar nº 267, de 17 de dezembro de 2014,
que “Dispõe sobre a política salarial para os profissionais do magistério municipal na
forma que menciona e dá outras providências”, e publicado em Diário Oficial no dia 08
de janeiro de 2015 (DOURADOS, 2014).
Nele, foram firmadas as seguintes propostas: Em relação ao piso de 20 horas será
incorporado na data de 1.º de abril de 2016 (data base de reajuste salarial da categoria no
município), a concessão do índice de correção do piso salarial para os profissionais do
magistério público da Educação Básica ( já em vigor, conforme anteriormente a L.C. nº
313), sendo dois acréscimos anuais, em outubro de 2016 e em outubro de 2020, quando
finalmente, o valor do PSPN municipal corresponderá ao PSPN para uma jornada de 20
horas semanais. Por ora, a categoria segue aguardando o cumprimento do acordo firmado.
A Lei do piso sem dúvidas foi uma conquista que não aconteceu sem lutas no município de Dourados, mesmo com a aprovação em âmbito nacional. O engajamento dos
profissionais da educação e seu sindicato foi de fundamental importância para a conquista, principalmente no que se refere à redução da jornada de trabalho sem prejuízo
à remuneração. Contudo, ainda cabe acompanhar como se dará essa implementação.
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Estatuto do Plano de Carreira: o desafio a ser cumprido
Embora explicitado na forma de Lei, a remuneração digna e as melhorias na qualidade profissional docente vêm sendo foco das lutas e movimentos travados, de um
lado, por parte da classe trabalhadora, de outro, por parte dos órgãos públicos responsáveis pelo cumprimento da Lei.
A Lei nº 11.494 (Fundeb 2007), em seus artigos 40 e 41, confirmam o compromisso
com a valorização dos profissionais do magistério, responsabilizando estados e municípios na elaboração de planos de carreira e remuneração docente:
Art. 40 Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão implantar Planos de Carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de modo
a assegurar:
I-a remuneração condigna dos profissionais na educação básica da rede pública;
II- integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola;
III- a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem;
Parágrafo único. Os Planos de Carreira deverão contemplar capacitação profissional, especialmente voltada a formação continuada com vistas na melhoria da
qualidade do ensino.
Art. 41 O poder público deverá fixar, em lei específica, até 31 de agosto de 2007,
piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da
educação básica (BRASIL, 2007).

O Plano de Carreira Docente como cargo efetivo traz segurança para o profissional,
porém, na diversidade do contexto brasileiro, percebemos ainda muita desigualdade
em relação ao cumprimento dos dispositivos legais, como a ausência de planos ou planos aprovados, mas não executados.
E, ainda, sendo reafirmado no vigente Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005
(PNE 2014-2024), incorporando o PSPN nos planos de cargos e carreiras, conforme aponta
a Meta 18:
Meta 18: assegurar no prazo de 2 (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
(BRASIL, 2014).

Em Dourados, o primeiro documento produzido para reger o magistério público
municipal foi o Estatuto do Magistério público Municipal de Dourados, aprovado pela
Lei nº 1412, de março de 1987. Elaborado por uma comissão específica, institui regras
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para carreira, ingresso, concurso, nomeação, progressão funcional, exercício, lotação,
remoção, jornada e regime de trabalho, direitos, licenças, vencimentos, vantagens, contratação e enquadramento do pessoal do magistério (DORTA, s/d).
Segundo a autora, esse documento refletiu uma importante conquista para professores e especialistas na área da educação, pois garantiu segurança e incentivo para o
aperfeiçoamento profissional.
De 1987 até o momento, a Lei que rege o magistério público municipal passou por
reformulações, sendo a mais recente, a de 2007, pela Lei Complementar nº 118, de 31 de
dezembro, que aprovou o Plano de Carreira e Remuneração do Profissional Docente
(PCCR), do município de Dourados, o qual “Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras
e remuneração do Profissional da Educação Municipal de Dourados-MS dá outras providâncias” (DOURADOS, 2007).
E em seu Art. 1º esclarece que “[...] essa Lei complementa a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN); Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e Lei Orgânica do município”, estabelecendo normas especiais sobre o seu regime jurídico e ainda,
[...] “que compete à Secretaria Municipal de Educação aplicar as disposições desta lei
e, no que couber, articular-se para sua execução com a Secretaria Municipal da Gestão
Pública” (DOURADOS, 2007, p.1).
Em seus Artigos 2º e 3º afirmam, respectivamente, que o objetivo e finalidade da Lei
Complementar nº 118, é estruturar e organizar os cargos em carreira e democratizar as
oportunidades de crescimento funcional incentivando a qualificação do servidor docente
no município de Dourados.
O artigo 4º do PCCR do município define os princípios básicos dos profissionais
da educação municipal como sendo necessário:
a. Qualidades individuais, formação e atualização que garantam resultados positivos ao Sistema Municipal de Ensino;
b. Remuneração que assegure situação condigna nos planos econômicos e sociais;
c. Existência de condições ambientais de trabalho pessoal, de apoio qualificado,
instalações e materiais didáticos adequados;
d. Retribuição salarial baseada na habilitação, independente da área de atuação
da REME (DOURADOS, 2007, p.5).

A carreira profissional do magistério municipal, conforme o PCCR municipal (2007,
p.6), se dá nas “Seguintes funções de docência; direção escolar; professor coordenador;
professor de sala de tecnologias educacionais; professor inspetor pedagógico; professor de educação especial; professor de educação agropecuária; e professor intérprete”.
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O grupo ocupacional do magistério público municipal é composto pela categoria
funcional de professor; especialista em educação com nível de escolaridade superior com
licenciatura plena, distribuídos em quatro níveis de escolaridade, sendo eles:
Nível I- habilitação específica obtida em curso superior, com licenciatura plena
ou equivalente, nos termos da Lei;
Nível II- escolaridade específica obtida em curso de pós-graduação, em nível de
especialização, com duração de carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta horas);
Nível III- escolaridade específica em curso de pós-graduação, obtida em nível
de mestrado;
Nível IV- escolaridade específica em curso de pós-graduação, obtida em nível
de doutorado (DOURADOS, 2007, p.8).

Ainda em termos de categoria funcional, o documento cita em seu artigo 6.º inciso
1.º oito classes de progressão designadas na forma de letras sendo elas A, B, C, D, E, F,
G e H, sendo a classificação A para professor docente em início de carreira e letra H para
profissional do magistério acima de vinte anos de atuação.
A promoção ou elevação do profissional da educação municipal à classe seguinte
se dará em duas situações: tempo de serviço ou merecimento, a cada 03 (três) anos, por
meio da apuração anual de desempenho profissional na classe ou ao completar 05 (cinco)
anos na mesma classe\letra.
Em termos de remuneração e os incentivos financeiros e\ou gratificações, a Lei
Complementar nº 118 (PCCR-Dourados) deixa claro, em seu artigo 40, as condições
específicas exigidas como garantia direito, destacamos algumas:
I-ao Profissional do Magistério Municipal, Gratificação pelo efetivo exercício no
Ensino Fundamental do Profissional do Magistério, na alfabetização de 1.º e 2.º
ano, 10 % (dez por cento);
II-ao Profissional da Educação Municipal, gratificação pelo exercício em escola
de difícil acesso ou provimento;
III-ao profissional do Magistério Municipal pelo efetivo exercício noturno a partir das 18 horas, 10% (dez por cento);
IV- ao Profissional do Magistério Municipal, pela efetiva regência em classe de
salas multisseriadas, 15% (quinze por cento);
VIII-incentivo pró-funcionário de 5% ao servidor administrativo que comprovar
a participação em curso técnico específico da Educação, através de certificado
reconhecido pela Secretaria Municipal de Educação e mediante requerimento
(DOURADOS, 2007, p.27).

O documento aponta no artigo 13 os critérios para ingressar no magistério público
municipal por meio do concurso público de provas e títulos, trazendo em seu inciso 2.º
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a validade do concurso por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos. No
entanto, esse é um dos direitos negligenciado, motivo de intenso descontentamento por
parte da categoria, que reivindica constantemente seu cumprimento.
Somente com a pressão do sindicato local e intervenção judicial, a gestão municipal
lançou o edital do concurso para provimento de cargos do magistério público municipal
em 05 de Fevereiro de 2016, cuja prova escrita ocorreu em 10 de Abril de 2016. O resultado oficial ainda não foi divulgado.
Entretanto, mesmo após a realização da prova, há intensos debates e questionamentos, pois como o concurso apenas se efetivou diante da ação judicial. O edital não possui
informações claras quanto à divulgação do resultado, datas para nomeação, prova de
títulos e posse. Enfim, todas essas indagações causam insegurança quanto a efetivação
do concurso, correndo o risco de ser até mesmo cancelado.
Em 2011, devido à necessidade de reformulações no PCCR, foi composta uma comissão, pelo Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Dourados, para debater
pontos relacionados à valorização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Dentre as exigências, cabe destacar: a elevação por merecimento e dos níveis de escolaridade;
a ampliação das classes de promoção na carreira; a redução da jornada de trabalho sem
redução salarial; a criação de novas funções, conforme a necessidade; dentre outras.
As reivindicações foram colocadas em pauta, porém, com a denúncia de corrupção
e cassação do prefeito na época, as propostas do plano não foram debatidas, sendo também negligenciada pela atual administração municipal, configurando-se, assim, numa
das necessidades em caráter de urgência a reformulação imediata do PCCR municipal.
Atualmente, essa reformulação está em andamento, o que somente foi possível atendendo a uma das metas reivindicadas no Plano Municipal de Educação (PME 2015-2025).
O documento mais recente que trata de política educacional no município é a Lei
Complementar nº 3.904 de 23 de Junho de 2015, que “Aprova o Plano Municipal de Educação de Dourados-MS e dá outras providências”, com vigência decenal, atendendo ao
cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal, do art.194 da Constituição Estadual, do art. 8.º da Lei Federal nº 13.005 (PNE) e a Lei Estadual nº 4.621(PEE-MS),
apontando no art. 2º a valorização dos profissionais da educação como uma das diretrizes.
Por se tratar de um plano decenal, a partir de sua aprovação, em junho de 2015, a
maioria das estratégias ainda não foi cumprida, porém cabe destacá-la, a começar pelas
estratégias 15.5 e 15.12, atendendo a meta 15 do PME, que trata da formação do profissional do magistério:
15.5 fomentar políticas específicas para a formação inicial e continuada de profissionais da educação para atuarem nas escolas do campo, das comunidades
indígenas, quilombolas, e para a educação especial contemplando todas as etapas e modalidades da educação básica, na vigência deste PME;
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15.12 incentivar por meio de regime de colaboração entre União, Estado e Município, que os docentes da educação infantil e de ensino fundamental tenham
formação específica de nível superior, de licenciatura plena e em sua área de
concurso\atuação (DOURADOS, 2015 p.35).

A lei traça estratégias claras e objetivas, considerando o contexto municipal e
regional, que, se forem cumpridas, com certeza trarão melhorias significativas à educação pública municipal, como apontam a da meta 16 do PME, que trata da formação
em nível de pós-graduação de 50% (cinquenta por cento) de professores da educação
básica. Dentre as estratégias, destacamos:
16.7 garantir para todos os profissionais de educação, licenciamento remunerado
e\ou bolsa para cursos de mestrado e doutorado, com cota de 1\8 (um oitavo)
dos profissionais para afastamentos, bem como horário reservado para estudos, a partir do primeiro ano de vigência deste PME (DOURADOS,2015, p.38).

No tocante à meta 17 do PME, a cargo da remuneração docente, as estratégias
são as seguintes:
17.1 constituir fórum específico, em âmbito municipal, com representações dos
órgãos públicos, dos trabalhadores da educação e de segmentos da sociedade
civil para acompanhamento da atualização do valor do piso salarial nacional,
para os profissionais do magistério público da educação básica e dos repasses
financeiros, na vigência deste PME;
17.2.1 implantar, no mínimo, piso nacional do magistério para uma jornada semanal de 20 (vinte) horas, por meio de uma política salarial que inicie em 2016 e
finalize em 2020, conforme Lei Complementar n.267 de 17 de Dezembro de 2014;
respeitando a lei de responsabilidade fiscal e o limite prudencial da folha (DOURADOS, 2015, p.39).

Porém, essas metas seguem aguardando o cumprimento, até então não efetivado. E, por fim, atendendo a meta 18 do PME, que garante a existência de planos de
carreira para os profissionais da educação básica, destacamos as estratégias:
18.5 incentivar a participação de comissão eleita democraticamente pelo sindicato dos trabalhadores em educação, para contribuir com os órgãos competentes
na elaboração, reestruturação e implementação dos planos de carreira, a partir
da vigência deste PME;
18.6 garantir, sempre que houver a necessidade de abertura do concurso público,
a participação da comissão organizadora paritária constituídas por servidores
públicos municipais efetivos, representantes da Secretaria Municipal de Administração, da Secretaria Municipal de Educação, da Procuradoria Geral do município
e do respectivo Sindicato da Classe, o qual deverá participar de todo o processo,
desde a elaboração do edital até a posse;
18.10 fomentar o desenvolvimento de uma política de saúde específica para
os profissionais da educação, que vise a prevenção e o tratamento de doenças,
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sobretudo relacionados à voz, visão, problemas vasculares, ergonômicos, psiquiátricos e psicológicos (DOURADOS, 2015, p.40).

As estratégias 18.5 e 18.6 foram parcialmente atendidas. Em relação à reestruturação dos planos de carreira foi formada uma equipe de representantes e. por meio de
assembleia na câmara municipal de vereadores, deu-se início à proposta de reformulação do PCCR dos servidores públicos municipal.
Enfim, a Lei nº 3.904 (PME 2015-2025) engloba inúmeras maneiras de melhorar a
qualidade do ensino público no município. Por se tratar de um documento construído
democraticamente, aponta medidas segundo as especificidades locais, garantindo melhor
desenvolvimento e aplicação prática das estratégias formuladas.
Com o exposto, fica evidente que a reformulação do PCCR no município de Dourados é tarefa que precisa ser realizada com urgência. Que seja debatido e construído
pelos profissionais da educação e que sua construção seja reconhecida e referenciada
pela Câmara dos Vereadores da cidade e assumida pela gestão desse município, pois
somente assim será possível visualizar horizontes menos turvos quanto à valorização
docente no município.

Considerações finais
A valorização profissional docente é marcada por lutas e embates que surtiram
reaultados positivos a favor dos profissionais, por meio de medidas legais. Entretanto,
alguns municípios ainda não cumprem o que determina a Lei, com direitos igualitários
e melhores condições de vida e trabalho nas diferentes esferas da sociedade. Mas esse
conjunto de reformas sociais está diretamente ligado às reformas educacionais, relacionando a melhoria da qualidade do ensino ao desempenho dos docentes.
O debate em torno da valorização trouxe avanços. que, entretanto, ainda esbarram
em interesses políticos, que, na maioria das vezes, sobressaem em relação ao compromisso com a melhoria na qualidade do ensino e de trabalho do professor.
O município de Dourados enfrenta diversos desafios para a efetiva valorização dos
profissionais do magistério. Além do exposto em relação à redução da jornada de trabalho, o número de professores não efetivos é muito grande, indo contra o que garante
o próprio documento que rege a profissão - o PCCR.
O PCCR aponta a garantia de concurso público a cada dois anos, podendo ser prorrogados por mais dois, ou quando o quadro de contratados ultrapassar 20% (vinte por
cento), sendo que, no município, o quadro de professores contratados já ultrapassa 40%
(quarenta por cento).
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Em relação ao concurso público, foi necessário o Ministério Público intervir para
que ele fosse realizado. No entanto, ainda não há informações sobre as demais etapas,
como chamada para prova de títulos, divulgação do resultado final, posse e outros segmentos legais do concurso.
Para além da questão salarial, registra-se uma luta em torno da redução da jornada
de trabalho de 40 horas semanais para uma jornada de 20 horas semanais, sem redução do piso salarial profissional, caso em que se enquadra o município de Dourados.
Ainda segundo informações do site do sindicato, foram várias as tentativas de
agendar um horário com o prefeito, para se chegar a um acordo, com o intuito de estabelecer uma proposta que atendesse as demandas e necessidades da categoria docente,
sem causar danos orçamentários ao município, visto que o principal motivo da luta é a
redução da jornada sem redução salarial.
Assim, percebe-se a importância do movimento grevista em busca da garantia por
seus direitos. Embora tenha resultado em avanços relevantes, infelizmente, ainda percebemos que a educação pública municipal não é tratada como prioridade em termos
de implementação de políticas públicas que venham, de fato, contribuir para a melhoria da qualidade do ensino no município, incluindo a valorização docente.
Finalizando, a relevância social e educacional deste estudo é a oportunidade de
compreender que a qualidade da educação passa pela necessária “valorização docente”.
As lutas dos profissionais da educação de Dourados-MS mostram que é preciso buscar
e lutar por questões que estão além da sala de aula (que é parte do processo educacional) e que tem estreita ligação com a qualidade e com a gestão democrática da educação.

Recebido em março de 2016 e aprovado em maio de 2016

Notas
1

Ainda existem muitos profissionais com formação em nível médio, com uma variação de sua renda salarial
em relação aos profissionais com formação em nível superior, além da formação em programas de pós-graduação e progressão salarial.

2

Deste quantitativo de escolas estão inclusas todas as Etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio) além da Modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).
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The appreciation of teaching, PSPN and PCCR*
A study in the city of Dourados - MS
ABSTRACT: This article deals with the appreciation of the teaching profession in the city of Dourados,
MS, and seeks to analyze the policy of professional valuation in the current context, focusing on the
Career Plan, Career and Remuneration and the National Professional Minimum Wage Law, through
qualitative research on the body of documents composed of national and local items on the subject.
Keywords: Teaching salary. Educational policy. Career plans.
* Floor Wage National Professional Minimum Wage(PSPN)
Career Paths, Career and Remuneration Plan (PCCR)

La valorisation des enseignants PSPN e PCCR*
Une étude au sein de la ville de Dourados- état du Mato Grosso do
Sul
RÉSUMÉ: L’article traite de la valorisation du professionnel de l’enseignement au sein de la ville de
Dourados-MS et cherche à analyser la politique de valorisation des professionnels dans le contexte
actuel, en ciblant le Plan de Charges, Carrière et Rémunération et la Loi du Revenu Minimum Salarial
National, par une recherche qualitative, avec un corpus documentaire composé de pièces nationales et
municipales sur le théme.
Mots-clés: Salaire des enseignants. Politique éducative. Plan de carrière.
* Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN): sigle correspondant au Revenu Minimum Salarial National
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR): Sigle correspondant au Plan de Charges, Carrière et Rémunération

La valoración docente, MSPN y PCCR*
Un estudio en el municipio de Dourados-MS
RESUMEN: El artículo trata de la valoración de los profesionales docentes en el municipio de Dourados, en el estado de Mato Grosso do Sul (MS), con el objetivo de analizar la política de valoración de los
profesionales en el contexto actual, centrando el foco en el Plan de Cargos, Carrera y Remuneración y la
Ley del Mínimo Salarial Profesional, en encuesta cualitativa, cuyo corpus documental se ha constituido
por fuentes nacionales y municipales sobre la cuestión.
Palabras clave: Salario docente. Política educativa. Plan de carrera.
* Mínimo Salarial Profesional Nacional (MSPN)
Plan de Cargos, Carrera y Remuneración (PCCR)
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Vencimento salarial docente
O caso do Fundeb e do PSPN
Maria Dilnéia Espíndola Fernandes*
Solange Jarcem Fernandes**

RESUMO: O trabalho analisa o panorama do vencimento
salarial docente no estado de Mato Grosso do Sul no contexto
do Fundeb e do PSPN, por meio da legislação educacional
de âmbito federal e estadual, dados do Siope, do movimento
sindical docente e das abordagens de alguns autores. Constatou-se que o PSPN, provocou efeitos contraditórios para
os docentes, embora o Fundeb tenha construído condições
jurídico-legais à sua implantação.
Palavras-chave: Política educacional. PSPN. Relações federativas. Vencimento salarial docente.

Introdução

O

trabalho intenta analisar a evolução dos vencimentos salariais dos docentes
no estado de Mato Grosso do Sul, no contexto de implantação do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb) e do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN).
Trabalhou-se com a legislação educacional de âmbito federal e estadual, dados do
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope), documentos oriundos do movimento sindical docente e autores que tratam da temática, como
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Abrucio (2010), Fernandes (2013), Fernandes e Fernandes (2013), Fernandes e Rodriguez (2011), Martins (2011), Oliveira (2009), Oliveira (2010), Rolim (2013) e Vieira (2013).
Tratou-se de verificar, no contexto das relações federativas historicamente construídas no Brasil, como um ente federado em particular absorve, resiste, configura e
reconfigura processos de indução da União. Como definem Oliveira e Sousa (2010, p.
23), “[...] quando a União formula proposições claras, tem grande capacidade de induzir
outros entes federados, mesmo sem investimento de monta. Vale, pois, um olhar mais
cuidadoso sobre esses mecanismos”.
A escolha do estado da federação deu-se, sobretudo, pela disponibilidade de dados
sobre a temática vencimento salarial docente no contexto de implantação do Fundeb e
do PSPN, que vêm sendo coletados, sistematizados e analisados no âmbito da Pesquisa
Remuneração de Professores de Escolas Públicas de Educação Básica no contexto do Fundeb e
do PSPN.
O trabalho foi organizado em sessões que discutem a temática vencimento salarial
docente na rede estadual de ensino no contexto federativo brasileiro, considerando-se o
caso do estado de Mato Grosso do Sul. A primeira sessão aborda o contexto jurídico-legal
de políticas educacionais com vistas à coordenação federativa. Na sequência, pondera-se
sobre como o estado de Mato Grosso do Sul se adequou às induções da União para promover a interseção entre a política local e a nacional para os vencimentos docentes. Por
último, expõem-se as evidências de como essa dinâmica vem garantindo a produção e
a reprodução da força de trabalho docente nesse estado, por meio de seu fundo público.

O Fundeb e o PSPN no campo de políticas de coordenações federativas
As políticas de coordenação federativa são aquelas que tomam como imperativa a
redução de desigualdades sociais provocadas pelas políticas econômicas em contextos
de assimetrias regionais que podem ser produzidas no âmbito do federalismo (ABRUCIO, 2010; MARTINS, 2011; FERNANDES, 2013).
Nesse cenário, o poder de indução da União para que diversas unidades federadas
assumam e implantem políticas gestadas na esfera federal devem, ao mesmo tempo,
garantir a interdependência e a autonomia entre os entes federativos e em cada um deles,
como requerem os princípios do federalismo.
No contexto da República Federativa Brasileira, a implantação e a implementação
de políticas de coordenação federativa, historicamente, convivem com a formação do
Estado patrimonialista e seu tendão de sustentação secular: as elites políticas do País,
que também se expressam de forma regionalizada, contribuindo para a existência do
fenômeno do “caciquismo político” e que podem manter influências nacionais nas relações econômicas e políticas. Martins (2011, p. 41) avalia:
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O traço patrimonialista resiste como resquício da cultura política brasileira. E,
ajusta-se perfeitamente a uma Federação do tipo oligárquico. Daí a necessidade
da construção da Federação cooperativa e democrática, como preconiza o modelo
da Carta de 1988, que deve ter a sustentabilidade política construída na cidadania.

No entanto, a concepção de federalismo cooperativo e democrático promulgado
pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e as práticas políticas encenadas desde
então, que combinam a indução da União e a adesão dos entes federados, promovem,
para as políticas setoriais, acordos que podem remeter a rupturas, resistências, ou meramente à adesão formal. Isso devido ao entendimento de que assumir a política oriunda
da esfera nacional pode significar a ampliação de financiamento, pelo caráter complementar e supletivo da União.
Sob essa perspectiva, tanto a Lei nº 11.494, de 2007, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb) e que regulamentou a Emenda Constitucional nº 53, de 2006 (BRASIL, 2006, 2007a), quanto a Lei nº 11.738, de 2008 (BRASIL, 2008a), que dispõe sobre o
Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) para os docentes da educação básica brasileira, expressam as contradições produzidas no contexto societário federativo brasileiro.
A aprovação do Fundeb, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), se deu
tardiamente, em face das expectativas produzidas pela eleição de Luís Inácio Lula da
Silva ao Poder Executivo Federal (OLIVEIRA, 2009; FERNANDES, 2013). Não obstante,
o Fundeb, no artigo 41, estabelece que: “O poder público deverá fixar, em lei específica, até 31 de agosto de 2007, piso salarial profissional nacional para os profissionais
do magistério público da educação básica” (BRASIL, 2007a, p. 05). Daí o vínculo entre
o Fundeb e o PSPN.
A construção do processo e a consequente aprovação da Lei nº 11.738, de 2008 (BRASIL, 2008a) revelaram, de forma extremada, as tensões envoltas nas relações federativas.
Ao mesmo tempo, mostraram quão frágil pode ser o pacto federativo brasileiro, tendo
como fiador a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Tanto se revelou tenso e contraditório tal processo que a Lei, mesmo depois de aprovada, virou contenda federativa.
A contenda iniciou-se com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) impetrada por cinco governadores de estados e com o apoio de outros cinco:
Foi em nome da autonomia das unidades subnacionais que os governadores dos
estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Ceará
– que contaram com o apoio dos governadores dos estados de São Paulo, Minas
Gerais, Tocantins e do Distrito Federal – resolveram questionar a legitimidade
do governo central em relação à Lei do PSPN. (FERNANDES; RODRIGUEZ,
2011, p. 96).
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Diante disso, o PSPN, que deveria começar a vigorar para os docentes da educação básica ainda em 2008, e cuja lei deveria orientar novos Planos de Cargos, Carreira
e Remuneração (PCCR) por todo o País nos estados e nos municípios, ficou paralisado
até a contenda federativa ser resolvida em 2011, ano em que o Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2011a) deu ganho de causa à União, no que tange à implantação do PSPN.
Ainda assim, tanto o pagamento do PSPN quanto a proposição de novos PCCR
não estariam resolvidos para o conjunto dos docentes da educação básica brasileira. Em
2015, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) evidenciou:
A limitação de alcance da Lei do Piso e as lacunas institucionais da política de
valorização dos profissionais da educação acabaram criando espaço para sucessivos ataques dos gestores aos planos de carreira da categoria, em especial do
magistério, onde não raro o “piso” tem se transformado em “teto salarial” – desvirtuando por completo os objetivos da Lei Federal. (CNTE, 2015, p. 06).

No cenário da valorização docente, assumiu importância, também, a aprovação da
Lei nº 13.005, de 2014 (BRASIL, 2014a), que instituiu o novo Plano Nacional de Educação (PNE), para o período de 2014 a 2024. O PNE assumiu, entre as metas, a valorização
docente por meio do PSPN. Também reconheceu que os docentes ganhavam, em média,
33% a menos que profissionais com formação e jornada de trabalho equivalentes. Assim,
nas estratégias para garantir a realização das metas, criaram-se mecanismos com vistas
às resoluções para as questões de valorização docente.
Outro fato importante para a valorização docente foi o imperativo de alinhamento
dos planos estaduais e municipais de educação (PEE e PME). A partir de tal alinhamento,
estados e municípios deveriam seguir as determinações do PNE. O alinhamento entre
os planos é sobretudo importante porque tal diretriz tem sido reveladora do trato entre
as partes, no que se refere à dimensão federativa, no contexto das políticas com a função de coordenar situações de assimetrias.
No caso do estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, o alinhamento revelado
pela Lei nº 4.621, de 2014 (MATO GROSSO DO SUL, 2014), que aprovou o PEE 2014-2024,
revelou-se extremamente tímido. O PEE 2014-2024 limitou-se a efetuar o alinhamento
com o PNE. Não há, nas metas ou nas respectivas estratégias, nenhum esforço do Estado
para a ampliação de fontes de recursos que impactem positivamente, em termos de recuperação e/ou de recomposição salarial ou, ainda, quanto à atratividade para que futuras
gerações adiram à profissão docente. Caso as metas de valorização docente do PNE sejam
passíveis de materialização, a unidade federada segue seu alinhamento (MATO GROSSO
DO SUL, 2014). Em caso contrário, não há nenhuma inovação posta pelo PEE 2014-2024.
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O panorama do vencimento salarial docente em Mato Grosso do Sul
Nas unidades federadas, as condições materiais de existência da força de trabalho
docente são regulamentadas e normatizadas, no âmbito jurídico-legal, em interseção
entre União, estados e municípios, como requerem os preceitos da República Federativa (BRASIL, 1988; 1996; 2008a; 2009a; 2014a).
No caso do estado de Mato Grosso do Sul, está em vigência, desde 2000, a Lei Complementar nº 87, que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação Básica e que
sofreu alterações pela aprovação das Leis Complementares nº 182, de 2013 e nº 200, de
2015 que normatizam o pagamento do PSPN de forma escalonada (MATO GROSSO
DO SUL, 2000; 2013; 2015).
A Lei nº 182, de 2013, aprovada na gestão político-administrativa de André Puccinelli, regulamenta o pagamento do PSPN e a integralização de 1/3 da jornada de trabalho
sem educandos, de forma escalonada, de 2015 a 2018. Em 2018, o Piso Salarial Estadual
corresponderia à integralidade do PSPN, condicionado ao seguinte: “A correção e o reajuste anuais concedidos ao pessoal do magistério público de que trata o art. 1º desta Lei
serão aplicados desde que satisfeitas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e
o limite de gastos com pessoal” (MATO GROSSO DO SUL, 2013, p. 03).
Importa considerar que tal processo jurídico-legal, que culminou com a aprovação
da Lei nº 182, de 2013 (MATO GROSSO DO SUL, 2013), deu curso e legitimou os termos
do “Pacto de Valorização dos Trabalhadores em Educação e Modernização do Estatuto
dos Profissionais da Educação Pública de MS” (FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL, 2012, p. 01), que foi selado em 2012
entre a Fetems e o Governo do estado.
O “Pacto” foi viabilizado durante a conjuntura político-eleitoral em 2012, em torno
da disputa pela prefeitura de Campo Grande, capital do estado, quando o candidato do
Partido Democrático do Movimento Brasileiro (PMDB) – mesmo partido do governador
do estado – apresentou queda nas pesquisas eleitorais. Ao mesmo tempo, tais pesquisas
indicavam a vitória de Alcides Bernal do Partido Progressista (PP), o que se concretizou
na eleição municipal (ARRUDA, 2012).
Para a Fetems, o “Pacto” seria a condição de ver implantados o PSPN e a jornada
de trabalho de 1/3 sem a presença de educandos para os docentes da rede estadual de
ensino, ainda que de forma escalonada até 2018. Para o Governo do estado, o “Pacto”
poderia ser um instrumento de indução para o convencimento ao voto da categoria profissional, ou de percentual dela, no seu candidato.
A legitimidade do “Pacto” entre o Governo do estado e a Fetems foi reconhecida
pelo novo governador do estado, eleito em 2015, Reinaldo Azambuja, pelo Partido da
Social Democracia Brasileira (PSDB). O pacto foi retomado em novas bases, por meio
da aprovação da Lei nº 200, de 2015 (MATO GROSSO DO SUL, 2015). Assim, a Lei nº
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200, de 2015 (MATO GROSSO DO SUL, 2015) retomou o escalonamento para a jornada
de trabalho de 1/3 sem a presença de educandos, antecipando a implantação de dezembro de 2013 a janeiro de 2016, em “[...] onze parcelas sucessivas” (MATO GROSSO DO
SUL, 2015, p. 01). Também redefiniu o novo escalonamento para o pagamento do PSPN
no estado, cuja integralização ocorrerá em 2021 (MATO GROSSO DO SUL). Pontua-se
que a retomada do pagamento do PSPN escalonado até 2021 foi repactuada entre as
partes e já estava disposta na Lei nº 4.464, de 2013 para uma jornada de trabalho de 20
horas, e não mais de 40 horas semanais. Contudo, a medida ainda não seria implantada
(MATO GROSSO DO SUL, 2013).
Diante da conjuntura político-administrativa e jurídico-legal construída para legitimar o “Pacto” que levaria à plena implantação do PSPN no estado de Mato Grosso do
Sul até 2021, cabe considerar, então, as finanças públicas estaduais que originaram no
período, entre outras, as despesas com MDE1, de onde se efetivaria o vencimento salarial docente.
De acordo com dados do Siope, no período de 2007 a 2014, as receitas do estado de
Mato Grosso do Sul patentearam aumento linear da ordem de 105%. As receitas para
MDE, no mesmo período, cresceram ainda mais: cerca de 143,36%. Quando se examinou isoladamente a receita do Fundeb na conta de MDE2, o aumento foi de 145,70% no
período considerado (BRASIL, 2007b, 2008b, 2009b, 2010, 2011b, 2012, 2013, 2014b)3.
Observadas as receitas de MDE ano a ano, o aumento é constante, com exceção dos
anos de 2009 e 2010, em relação ao ano de 20084. A partir de 2011, o aumento passou a
ser constante novamente. No que tange às receitas do Fundeb integrantes da receita de
MDE, constatou-se oscilação para menos somente no ano de 2012, em relação ao ano
de 2011. Como as receitas para o Fundeb são integrantes das receitas de MDE, quando
calculada a diferença entre ambas, houve também redução no Fundeb no ano de 2009,
em relação ao ano de 2008.
O movimento das receitas para MDE que integram o Fundeb e a diferença em
valores absolutos e percentuais de sua composição no período considerado constam
da tabela 1.
Tabela 1 – Mato Grosso do Sul: Composição da receita de MDE e do
Fundeb e percentual de diferença entre as receitas (2007 a 2014)
Ano

Receita de MDE (a)

Receita do Fundeb (b)

Diferença entre a
receita de MDE e
do Fundeb (a-b)

% de receita
de MDE em
relação ao
Fundeb

2007

1.488.193.043,85

611.018.632,90

877.174.410,95

58,94

2008

1.744.930.501,41

783.086.562,00

961.843.939,41

55,12

2009

1.618.644.116,33

821.038.271,87

797.605.844,44

49,28
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Ano

Receita de MDE (a)

Receita do Fundeb (b)

Diferença entre a
receita de MDE e
do Fundeb (a-b)

2010

1.670.545.606,81

832.161.958,59

838.383.648,22

% de receita
de MDE em
relação ao
Fundeb
50,18

2011

1.868.161.324,30

921.372.275,28

946.789.049,02

50,69

2012

1.943.249.439,14

915.519.683,44

1.027.729.757,00

52,88

2013

2.004.902.939,62

946.470.938,93

1.058.432.000,69

52,80

2014

2.406.959.237,67

939.546.627,33

1.467.412.610,34

61

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de: BRASIL. SIOPE, (2007b, 2008b, 2009b, 2010, 2011b, 2012a, 2013a e 2014b). Valores corrigidos pelo INPC/IBGE dez.2015.

Tabela 2 – Mato Grosso do Sul: receita total do Fundeb, receita do Fundeb
para salário do magistério e percentual do Fundeb para salário
do magistério (2007 a 2014)
% do
Fundeb para
salário do
magistério

Ano

Receita do Fundeb

Receita do Fundeb para
salário do magistério

2007

611.018.632,90

607.706.031,38

99,45

2008

783.086.562,00

761.082.482,92

97,19

2009

821.038.271,87

808.344.360,45

98,45

2010

832.161.958,59

825.900.262,57

99,24

2011

921.372.275,28

913.158.507,70

99,10

2012

915.519.683,44

914.254.225,51

99,86

2013

946.470.938,93

938.139.343,42

99,12

2014

939.546.627,33

893.891.987,93

95,14

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de: BRASIL. SIOPE, (2007b, 2008b, 2009b, 2010, 2011b, 2012a, 2013a e 2014b). Valores corrigidos pelo INPC/IBGE dez.2015.

De acordo com a tabela 2, os salários docentes da rede estadual de ensino do estado
de Mato Grosso do Sul absorveram, no período de 2007 a 2014, a quase totalidade dos
recursos do Fundeb. No entanto, pelos dados da tabela 01, o Fundeb, que compõe as
receitas de MDE, teve o percentual de composição em relação à MDE em 40% em 2007
e chegou a 39% em 2014 – com oscilações entre 45 a 52% nos anos intermediários do
período considerado. Tais números confirmam que as receitas que podem ser destinadas ao pagamento de salários docentes não se restringem às receitas do Fundeb. Elas
são mais amplas, porque são as de MDE, como determina a legislação educacional em
vigência (BRASIL, 1988, 1996).
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Tabela 3 – Mato Grosso do Sul: Vencimentos salariais docentes inicial e
final da rede estadual de ensino, formação em nível médio e
formação em licenciatura plena – 40 horas semanais (2007 a 2015).
Mato Grosso do Sul
Formação Nível Médio

Ano

Vencimento
Inicial

Formação Licenciatura Plena

Vencimento Final

Vencimento
inicial

Vencimento Final

2007

1.010,89

1.672,52

1.516,35

2.441,30

2008

1.221,34

1.966,34

1.831,98

2.949,50

2009

1.496,45

2.409,30

2.244,69

3.613,93

2010

1.768,92

2.847,95

2.780,67

4.271,93

2011

2.472,41

3.980,60

3.708,62

5.970,88

2012

2.528,01

4.070,10

3.791,78

6.105,12

2013

2.585,56

4.162,76

3.878,33

6.244,13

2014

2.638,23

4.247,56

3.957,35

6.371,34

2015

2.855,73

4.597,73

4.283,60

6.896,60

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de: FETEMS, (2008, 2009, 2010, 2011, 2012b, 2013, 2014a e 2015). Valores corrigidos pelo INPC/IBGE dezembro de 2015.

Tabela 4 – BRASIL. Valores do PSPN e índices de correção (2008 a 2016)
Anos

Índice de Correção

2008

1.484,56

2009
2010

Valores do PSPN*
1.425,19

7,86%

1.448,95

2011

15,85%

1.581,09

2012

22,22%

1.823,99

2013

7,97%

1.865,64

2014

8,32%

1.900,48

2015

13,01%

1.935,04

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de: BRASIL. Ministério da Educação, Portal da Educação, (2008a, 2012b, 2013b, 2014c, 2015 e 2016); ROLIM, Rosana M.
G. (2009, 2010 e 2011). Valores corrigidos pelo INPC/IBGE dezembro 2015. *O valor do PSPN em 2009 não teve correção. Seu valor permaneceu o mesmo
de 2008. Por isso, quando corrigido, obtêm-se valor menor que o de 2008.

A tabela 3 mostra os valores dos vencimentos salariais docentes inicial e final da
rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul no contexto do Fundeb e do PSPN. A
tabela 4 mostra os valores do PSPN no período de 2008 a 2015. Em 2008, o vencimento
inicial docente com formação em nível médio e com jornada de trabalho de 40 horas
semanais no estado de Mato Grosso do Sul correspondeu a 82,26% do PSPN, enquanto
que seu vencimento final equivaleu a 32,45% acima do PSPN. Tal diferença revela uma
dispersão de vencimento de 71% entre o início e o final de carreira. Não fosse a contenda
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federativa construída por governadores, entre eles o do estado de Mato Grosso do Sul,
como já mencionado, tais perdas salariais docentes em 2008 poderiam não ter ocorrido.
O vencimento inicial do docente formado em licenciatura plena com jornada de
trabalho de 40 horas semanais, em 2008, variou em 23,40% a mais do PSPN; o vencimento final correspondeu a 98,67% superior ao PSPN. Nesse caso, a dispersão salarial
foi de 62,11%.
Em 2009, o vencimento inicial docente com formação em nível médio e jornada de
trabalho de 40 horas semanais superou o PSPN em 5%. A dispersão entre o vencimento
inicial e o final desse mesmo docente ficou em 62,11%, menor, portanto, que a de 2008, o
que indicou reajuste diferente para os que estariam no início e no final da carreira e, por
isso mesmo, indício de achatamento salarial nesse ano. A partir de 2009, o vencimento
docente, tanto para a formação em nível médio quanto para a formação em licenciatura,
ao manter a jornada de trabalho de 40 horas semanais, demonstrou valores superiores
aos do PSPN para o período, como se verifica no gráfico 01. Entre 2009 e 2015, a dispersão dos vencimentos inicial e final para os docentes formados em nível médio e também
em licenciatura plena manteve-se, em média, de 62%.
Tais valores, com seus percentuais acima do PSPN e grau de dispersão para os vencimentos docentes inicial e final dos formados em licenciatura plena, contudo, não foram
indicativos de que eles estariam recebendo o PSPN. Ao contrário, os dados demonstraram o quão longe do PSPN esses salários estiveram no período em tela. Somente os
docentes formados em nível médio tiveram seus vencimentos equiparados ao PSPN a
partir de 2009 até o final do período avaliado, 2015. Esse fato é visualizado no gráfico 1.

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 275-292, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

283

Maria Dilnéia Espíndola Fernandes e Solange Jarcem Fernandes

Gráfico 1 – Movimento do PSPN e movimento dos vencimentos inicial e
final dos docentes com formação em nível médio, na modalidade
normal da rede estadual de ensino do estado de Mato Grosso do
Sul (40 horas) 2008 a 2015.
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Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de: BRASIL. Lei nº 13.738, de 2008 (2008a). BRASIL. Ministério da Educação, Portal da Educação, (2012b, 2013b, 2014c,
2015 e 2016); ROLIM, R. M. G. (2009, 2010 e 2011); FETEMS, (2008, 2009, 2010, 2011, 2012b, 2013, 2014a e 2015). Valores corrigidos pelo INPC/IBGE dezembro de 2015.

O panorama de vencimento docente com formação em nível médio, no estado de
Mato Grosso do Sul, para o período em questão, vem levando a Fetems a anunciar em
seu sítio eletrônico: “Conquista da FETEMS, reajuste de 11,36% coloca MS em 1º lugar
no ranking nacional de salários” (FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL, 2016, p. 01).
Em relação ao “Pacto” vigente entre a Fetems e o Governo do estado, que implicações permaneceriam ainda para a categoria docente da rede estadual de ensino, como
pauta da agenda para a valorização de cargos, carreira e remuneração, como requer o
Estatuto do Magistério, no contexto do Fundeb e do PSPN? Ou, expressando de outra
forma: O “Pacto” tem sido eficiente com vistas ao ingresso e à permanência em uma
carreira docente atrativa, ou tem sido suficiente para garantir as condições materiais de
existência da categoria profissional?
Permanecem em aberto, ou ainda em disputa, os termos “pactuados” para a valorização docente no contexto da “Modernização do Estatuto dos Profissionais da Educação
Pública de MS” (FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE MATO
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GROSSO DO SUL, 2012a): a integralidade de 1/3 da jornada de trabalho sem a presença
dos educandos, a admissão na carreira exclusivamente por concurso público, a alteração do quantitativo de cargos por classe na carreira que seria limitado percentualmente
e que, por isso mesmo, limita a promoção na carreira em tempo real para toda a categoria e, sobretudo, a implantação, a partir de 2018, do PSPN para a jornada de trabalho
de 20 horas5, já aprovada pela Lei nº 4.464, de 2013, mas ainda não efetivada (MATO
GROSSO DO SUL, 2013).
Em 2014, a Fetems informou que, dos 20.000 professores pertencentes à rede estadual
de ensino, 11.000 eram contratados temporariamente (FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL, 2014b). Ainda que, em 2014,
tenham tomado posse como concursados 482 professores, o número de recém-empossados é insuficiente diante do número de contratos temporários.
É relevante pontuar, também, que o vencimento docente da rede estadual de ensino
do estado de Mato Grosso do Sul, no contexto do Fundeb e do PSPN, materializou-se em
panorama positivo no campo das finanças públicas estaduais. O incremento crescente
das receitas de impostos que financiaram MDE, as disputas no campo político-ideológico em torno da máquina administrativa de âmbito municipal e/ou estadual e o grau de
organização e mobilização docente condensados na Fetems contribuíram para a construção do cenário do vencimento no período considerado, principalmente para o docente
formado em nível médio.

Considerações finais
Buscou-se demonstrar o panorama do vencimento docente da rede estadual de
ensino do estado de Mato Grosso do Sul no contexto de implantação do Fundeb e do
PSPN.
Tanto o Fundeb quanto o PSPN guardam dimensões de políticas de coordenação
federativa, com vistas à redução de assimetrias regionais, ao promover políticas distributivas por meio de recursos destinados aos vencimentos docentes.
No contexto da República Federativa do Brasil, tanto o Fundeb quanto o PSPN
foram iniciativas de indução da União a que os entes federados tiveram que aderir. Contudo, a adesão revelou as contradições inerentes às relações e aos pactos federativos
historicamente construídos. Quando da sua implantação como substituto do Fundef,
o Fundeb encontrou regras e vínculos constitucionais previamente estabelecidos, daí o
rumo da política educacional para a educação básica bastante amalgamada por processos
de descentralização e municipalização. A implantação do PSPN, entretanto, acirrou as
tensões no âmbito das relações federativas. Por isso se transformou em contenda federativa e permaneceu de 2008 a 2011 sub judice, quando a União terminou ganhando a causa.
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Ainda assim, em 2015, na maioria, as unidades federadas permaneceram obstaculizando o direito docente de condições materiais de existência e de trabalho, por meio
da não implantação ou da implantação incompleta dos dispositivos da Lei nº 11.738,
de 2008 (BRASIL, 2008a).
No caso do estado de Mato Grosso do Sul, cujo governador em 2008 foi um dos
impetrantes da Adin em relação ao PSPN, foi somente na conjuntura político-eleitoral
de 2012 que se propôs a discutir o conteúdo do PSPN com a categoria docente, representada pela Fetems, não obstante todos os movimentos contestatórios e denunciadores
promovidos pela Fetems e pela CNTE no período. Foi o momento histórico da construção do “Pacto de Valorização dos Trabalhadores em Educação e Modernização do
Estatuto dos Profissionais da Educação Pública de MS”. Foi por meio do “Pacto” que se
iniciou e tem permanecido no estado a implantação escalonada, gradativa, mas, sobretudo, incompleta da Lei do PSPN e de seus dispositivos legais, com vistas à melhoria
das condições de existência da força de trabalho docente estadual.
Para os docentes formados em nível médio, o PSPN vem sendo pago desde 2009
em termos de vencimento. Apesar desse fato, permanecem no horizonte da conquista
os demais dispositivos da Lei do PSPN, que estão sendo implantados escalonadamente.
Os docentes formados em nível superior ainda aguardam tanto a implantação da totalidade do PSPN quanto os demais direitos trabalhistas ali inscritos. A expectativa é que
no ano de 2021 se concretize a integralização do PSPN e dos demais dispositivos da Lei
nº 11.738, de 2008, bem como da Lei nº 13.005, de 2015 (BRASIL 2008a, 2014a) e da Lei
nº 4.621, de 2014 (MATO GROSSO DO SUL, 2014).
O grau de organização e mobilização da Fetems no período vindouro e a capacidade
de convencimento da categoria docente junto a setores da sociedade sul-mato-grossense
serão definitivos para assegurar a conquista do PSPN, uma luta que remonta a mais de
duzentos anos no País (VIEIRA, 2013).

Recebido em abril de 2016 e aprovado em maio de 2016

Notas
1

De acordo com o Artigo 212 da Constituição Federal de 1988: “A União aplicará, anualmente, nunca menos
de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento
do ensino” (BRASIL, 1988).

2

De acordo com o Artigo 3º da Lei nº 11.494, de 2007, o Fundeb é composto por 20% das receitas de MDE.
Entre 2007 a 2009, os recursos do Fundeb foram sendo progressiva e percentualmente aportados até totalizar os 20% de MDE em 2009 (BRASIL, 2007a).
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3

Embora o trabalho apresente tanto os índices de correção e os valores do PSPN quanto os vencimentos
salariais docentes da rede estadual de ensino do estado de Mato Grosso do Sul de 2007 a 2015, os dados
trabalhados a partir do SIOPE vão de 2007 a 2014. A razão de não constarem os dados do SIOPE para o
ano de 2015 deve-se ao fato de que tais dados são informados a partir de aprovação de balanços gerais de
contas de governo. Isso, via de regra, ocorre no ano seguinte da execução orçamentária e por isso migram
também para o SIOPE no ano seguinte, quando for o caso. Contudo, tal operação não inviabiliza a análise.

4

As oscilações de valores na composição de receita para MDE e Fundeb, entre os anos aqui avaliados, devem-se ao dispositivo de integralização dos recursos do fundo em 2009, como explicado na nota nº 2,
conforme a Lei nº 11.494, de 2007 (BRASIL, 2007a). Em razão disso, houve mudança na “metodologia de
cálculo para obtenção do percentual em manutenção e desenvolvimento do ensino” (BRASIL, 2008 b),
conforme informou o SIOPE.

5

Ressalta-se que os educadores, organizados em associações científicas, culturais e acadêmicas, bem como
no movimento sindical, sempre defenderam a jornada de trabalho de 40 horas, identificada também como
jornada única ou integral, por compreendê-la como melhoria de condições do trabalho do professor (FERNANDES; FERNANDES, 2013).
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Teacher´s remuneration
The case for Fundeb* and the PSPN**
ABSTRACT: This paper uses a broad overview to analyse teaching salaries in the state of Mato Grosso
do Sul in the context of Fundeb and the PSPN through federal and state level education legislation, data
from Siope***, the teacher´s union movement and the approach taken by some authors. It was found that
the PSPN brought about contradictory results for teachers, although Fundeb has in-built juridical and
legal conditions for it´s impementation.
Keywords: educational policy. PSPN. federative relations. teaching salaries.
* Fund for the Maintenance and Development of Basic Education and the Valuing of Education Professionals
** Public Wage Floor for the Professional Magisterium in National Basic Education
*** Public Budget Information System in Education

Le revenu salarial des enseignants
Les cas du Fundeb* et du PSPN**
RÉSUMÉ: Ce travail analyse le panorama du revenu salarial des enseignants dans l'état du Mato Grosso
do Sul dans le contexte du Fundeb et du PSPN, à travers la législation de l'éducation tant au niveau
fédéral que de l'état, les données du Siope***, le mouvement syndical des enseignants et les approches de
certains auteurs. Y est constaté que le PSPN a eu des effets contradictoires pour les enseignants, bien que
le Fundeb ait construit les conditions juridico-légales de son implantation.
Mots-clés: Politique de l'éducation. PSPN. Relations entre états fédérés. Revenu Salarial des Enseignants
* Fonds de Maintien et de Développement de l'Education Basique et de Valorisation Professionnelle de l'Education
** Revenu Minimum National de l'Enseignement Public en Education Basique
*** Systéme d'Informations sur les Devis Publics en Education

Emolumentos salariales docentes
El caso del Fundeb* y del PSPN**
RESUMEN: El trabajo analiza el panorama de los emolumentos salariales docentes en el estado de Mato
Grosso do Sul en el contexto del Fundeb y del PSPN, a la luz de la legislación educativa del ámbito federal y estatal, datos del Siope***, del movimiento sindical docente y de las perspectivas de algunos autores.
Se ha constatado que el PSPN provocó efectos contradictorios para los profesores, aunque el Fundeb
proporcionó un marco jurídico para su implantación.
Palabras clave: Política educativa. PSPN. Relaciones federativas. Emolumentos salariales docentes.
* Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
** Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica
*** Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação
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Implementação do PSPN e subsídio na Rede
Estadual de Ensino de MG
Clayton Lúcio Coelho*
Rosimar de Fátima Oliveira**

RESUMO: O artigo evidencia as mudanças no plano de carreira dos docentes da Rede Estadual de Ensino de Minas
Gerais, a partir de 2010, com a implementação do subsídio,
que alterou a forma de pagamento e a estrutura da carreira,
em atendimento à legislação federal do Piso Salarial Profissional Nacional, a desvalorização da profissão com redução
dos percentuais de movimentação, além do reposicionamento do servidor mais antigo ao início da carreira.
Palavras-chave: Lei do Piso Salarial Profissional Nacional.
Planos de carreira. Subsídio.

Introdução

D

esde a aprovação do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), em 2008,
tem sido grande o desafio para que estados e municípios implementem a
Lei nº 11.738, de 2008 (BRASIL, 2008). Trata-se de um valor mínimo instituído nacionalmente, a partir do qual as redes públicas de ensino devem estruturar as
carreiras do magistério. Conforme disposto na Lei n.11.738, de 2008 (artigo 2º, § 1º), o
PSPN “é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação
básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais” (BRASIL, 2008).
Em 2016, o valor nacional definido para o PSPN foi de R$2.135,64.
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O primeiro valor definido para o PSPN foi R$950,00, em 2008, a ser pago de maneira
progressiva a partir de 1 de janeiro de 2009, quando se acresceriam dois terços da diferença entre o valor instituído nacionalmente e o vencimento inicial vigente pago pelos
estados e municípios. Assim, no ano seguinte, ocorreria sua integralização com o restante de um terço (artigo 3º, incisos II e III). Até 31 de dezembro de 2009, entretanto, o
valor do PSPN poderia ser composto por outros valores pagos a qualquer título, compreendidos, assim, como remuneração1 mínima (artigo 3º, §2º) (BRASIL, 2008).
Além disso, o valor definido nacionalmente como piso está vinculado a uma jornada máxima de trabalho. Caso haja jornadas distintas, o que é muito comum nas redes
de ensino, aplica-se, no mínimo, a proporcionalidade ao valor instituído. O que, por sua
vez, não impede que as redes de ensino venham a aplicar valores superiores ao mencionado nacionalmente (artigo 2º, § 3º). Desse modo, a jornada de trabalho do docente
deverá ser distribuída de forma que dois terços sejam destinados a atividades de interação com os alunos e, o restante, em atividades extraclasse (artigo 2º, § 4º) (BRASIL, 2008).
Como medida de proteção do valor mencionado, está previsto ainda o reajuste
anual, no mês de janeiro, por meio do índice correspondente ao mesmo percentual de
crescimento do valor anual mínimo por aluno dos anos iniciais do ensino fundamental urbano – Fundeb, definido nacionalmente2 (artigo 5º, Parágrafo único) (BRASIL,
2008). Para a integralização desses dispositivos está também previsto a participação
da União em caráter supletivo para os entes federados subnacionais que, mesmo aplicando os recursos constitucionalmente vinculados, não tiverem condições financeiras e
orçamentárias para implementar o PSPN nas carreiras dos profissionais do magistério
(artigo 4º, §§ 1º e 2º), mediante pedido com fundamentação conforme critérios definidos
em regulamento pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação (BRASIL, 2008).
Em decorrência da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) nº 4.167, de 2008
(STF, 2008) ajuizada no Supremo Tribunal Federal (STF) pelos governadores dos estados do Mato Grosso do Sul, Ceará, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ficou
estabelecido por medida cautelar3, proferida pelo STF, em 17 de dezembro de 2008, que
a jornada de trabalho e o piso como vencimento inicial da carreira estariam suspensos
até a decisão final da referida Corte. Dessa forma, de acordo com a medida, as gratificações e os benefícios salariais que compunham a remuneração dos trabalhadores em
educação poderiam fazer parte do piso. Além disso, as redes de ensino municipais e
estaduais estariam desobrigadas, até então, de destinar o mínimo de um terço da carga
horária de trabalho docente ao tempo extraclasse, como planejamento, preparação de
aulas, estudo, entre outras práticas inerentes à profissão docente.
Com o julgamento do mérito da ação pelo STF em 2011, deliberou-se pela constitucionalidade do PSPN como vencimento inicial nas carreiras do magistério público,
bem como pela constitucionalidade do dispositivo da lei que dispõe sobre a jornada,
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porém, sem efeito vinculante. Algum tempo depois de publicado o Acórdão, em 24 de
agosto de 2011, foi solicitado esclarecimento ao STF sobre a vigência da Lei do PSPN,
se a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme previsto, ou se quando do julgamento do
mérito da ADIn pelo STF. Em 27 de fevereiro de 2013, a corte decidiu que o piso como
vencimento inicial na carreira do magistério seria efetivo a partir de 27 de abril de 2011.
Consequentemente, entre janeiro de 2009 a 26 de abril de 2011, o PSPN seria devido
como remuneração mínima (ABREU, 2013).
Como mecanismo de valorização dos planos de carreira dos profissionais do magistério público, Abreu (2013) chama atenção para duas situações relacionadas à Lei do
PSPN que têm dificultado estados e municípios cumprir a norma. Primeiro, diz respeito
ao critério de reajuste anual do valor do piso – medido pela variação do custo aluno
dado pelo Fundeb; o segundo fator é o “não cumprimento do dispositivo legal segundo
o qual a União deve repassar recursos, da parcela de 10% do Fundeb prevista na Constituição Federal, para programas de melhoria da educação [...] para integralização do
valor do piso nacional dos professores” (ABREU, 2013, p. 88), quando o ente federado
não dispuser de recursos suficientes para arcar com o reajuste do PSPN. Ainda, segundo
Abreu (2013), desde a aprovação da Lei do PSPN até 2013, o Ministério da Educação
não efetuou repasses de recursos federais aos estados e municípios que necessitam de
complementação salarial para o pagamento do piso aos profissionais do magistério.
Ao que parece, a não regulamentação dessa complementação por parte da União
tem prejudicado a efetividade da própria norma federal, favorecendo, inclusive, governos municipais e estaduais ao seu não cumprimento. Há casos também que a Lei do
PSPN vem sendo implementada de modo a descaracterizar o próprio plano de carreira
do magistério, como ocorreu na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais (REE/MG)
com a criação do subsídio em 2010, onde houve a redução nos percentuais de movimentação da carreira e alteração na forma de pagamento, conforme mostraremos nas
seções seguintes. Já no caso do Paraná, segundo Godoy (2014), embora o governo tenha
realizado o pagamento salarial acima do valor do piso, quando esteve abaixo do valor
nacional, em 2012, ele não foi pago de forma retroativa, vindo a ser corrigido somente
em outubro daquele ano. Em Santa Catarina (SOUZA, 2014), a rede estadual de ensino
já possuía o seu plano de carreira, dessa forma, o governo entendeu que bastava apenas
adequar à legislação federal o nível médio de formação, desconsiderando a repercussão da variação da carreira nas demais formações de licenciatura plena, pós-graduação,
mestrado e doutorado.
A fim de melhor compreender as recentes mudanças no plano de carreira docente,
conduzidas pelo Governo do estado de Minas Gerais, este artigo tem o objetivo de analisar o conjunto normativo que instituiu o subsídio como forma de pagamento na carreira
docente da REE/MG, no contexto e em atendimento à Lei do PSPN. Assim, o texto está
dividido, além dessa introdução e das considerações finais, em três seções. A primeira
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seção apresentará de maneira breve a estrutura da carreira dos docentes da REE/MG
anteriormente ao PSPN, a segunda abordará a instituição do subsídio na carreira desses docentes e a terceira seção versará sobre as mudanças advindas com a consolidação
do subsídio e a regulamentação da jornada de trabalho dos mesmos.

Carreira e remuneração dos professores da REE/MG antes da Lei
Na REE/MG prevaleceu, até o ano de 2004, o Estatuto do Magistério. Essa norma,
porém, se encontrava desatualizada frente às crescentes mudanças ocorridas no país,
bem como das exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) –
Lei nº 9.394, de 1996 (BRASIL, 1996), e legislações posteriores que orientavam e davam
as diretrizes para as ações dos gestores públicos vis a vis à regulamentação da carreira
e à remuneração dos profissionais da educação básica pública.
O plano de carreira dos profissionais da educação básica foi aprovado por meio
da Lei Estadual nº 15.293, de 2004 (MINAS GERAIS, 2004). Segundo Brito (2012), essa
proposta de plano de carreira foi, à época, objeto de muita luta, debate, entraves e discussão entre sindicatos e demais órgãos de governo.
Quadro 1 – Disposição da exigência para ocupação do cargo por Nível/Grau
e tempo (em anos) necessários à movimentação do Professor na
carreira da REE/MG

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

5 a 7 anos

7 a 9 anos

9 a 11 anos

11 a 13 anos

13 a 15 anos

15 a 17 anos

17 a 19 anos

19 a 21 anos

21 a 23 anos

23 a 25 anos

25 a 27 anos

27 a 29 anos

29 a 31 anos

Licenciatura
curta
Licenciatura
plena
Licenciatura
PEB IV
plena
(18 a 23 anos)
especialização
PEB V
Mestrado
(23 a 28 anos)
PEB VI
Doutorado
(28 a 33 anos)

Grau/Progressão

3 a 5 anos

2º Grau

Cargo
Nível /
Promoção
PEB I
(0 a 8 anos)
PEB II
(8 a 13 anos)
PEB III
(13 a 18 anos)

0 a 3 anos

Habilitação

Fonte: adaptado pelo autor a partir das leis estaduais nº 15.293/2004 e nº 15.784/2005 (MINAS GERAIS, 2004; 2005).
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A partir do Quadro 1, podemos observar a disposição da exigência mínima para
ocupação do cargo de Professor da Educação Básica (PEB) e do tempo necessário à movimentação na carreira, seja por Promoção, com a mudança de Nível (algarismo romano)
– adquirido após cinco anos de efetivo exercício no cargo e titulação -, ou via Progressão,
com a mudança de Grau (letra) – após dois anos de efetivo tempo de serviço. Na primeira situação, gera acréscimos salariais de 22% no vencimento básico. Já na segunda,
gera 3% de acréscimos. Ambos os casos estão condicionados à avaliação individual de
desempenho satisfatória. A jornada de trabalho do professor corresponde a 24 horas
semanais, distribuída com 18 horas em sala de aula e o restante das seis horas com atividades extraclasse, o que equivale a 25% do total da jornada. Ainda de acordo com Brito
(2012), tanto o plano de carreira dos profissionais da educação básica, quanto as tabelas salariais foram formulados no contexto político do programa de governo conhecido
como “choque de gestão”4.
Após a aprovação da Lei do PSPN, intensificaram-se os movimentos de reivindicação do sindicato com as greves5. Essas ações pressionavam por mudanças, a fim de
viabilizar a implementação do PSPN nas carreiras da educação, o que ocorreu após
sucessivos projetos de lei enviados à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
(ALMG). Sucede que, não só a remuneração docente foi modificada, mas toda a estrutura da carreira até então vigente de vencimento básico, com alterações nos percentuais
de movimentação, como também da impossibilidade de o servidor vir a adquirir qualquer outro benefício, gratificação de qualquer outra natureza ou vantagem decorrente
do tempo de serviço, quando se instituiu o subsídio na carreira docente. É o que iremos
tratar nas próximas seções.

O subsídio como Piso Salarial Profissional Nacional na REE/MG
Até 31 de dezembro de 2010, os profissionais da educação básica da REE/MG recebiam sob a forma de vencimento básico. Este valor era utilizado como referência para
os adicionais, gratificações e demais benefícios e, somados, compunham a remuneração dos professores, como mostra a Tabela 1.
Porém, com a aprovação da Lei estadual nº 18.975, de 2010 (MINAS GERAIS, 2010),
todos os servidores da educação, dentre os quais os docentes, passaram a receber a partir de 01 de janeiro de 2011 em parcela única sob a forma de subsídio6, conforme valores
expressos na Tabela 2.
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Tabela 1 – Vencimentos do Professor de Educação Básica da REE/MG com
Ensino Superior (PEB IIIA) e Jornada de trabalho de 24 horas
semanais – 2005 a 2010 (R$)
ANO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

453,96

476,66

500,49

500,49

500,49

550,54

Abonos
Gratificação

Abonos
Gratificação

Abonos
Gratificação

VTI
PCRM

VTI
PCRM

VTI
PCRM

Variável

Variável

Variável

850,00

850,00

935,00

Vencimento Básico
Abonos
Gratificação
Remuneração
Total
Fonte: Adaptado de Brito (2012, p. 117).

Tabela 2 – Subsídio da Carreira de Professor de Educação Básica da REE/
MG para uma carga horária de 24 horas semanais – 2010 (R$)
Grau/

Escolaridade

Nível

A

B

C

D

...

P

Ensino Médio

T1

1.122,00

1,150,05

1.178,80

1.208,27

...

1.585,36

Licenciatura Curta

T2

1.188,00

1.217,70

1.248,14

1.279,35

...

1.678,61

Licenciatura Plena

I

1.320,00

1.353,00

1.386,83

1.421,50

...

1.865,13

Especialização

II

1.452,00

1.488,30

1.525,51

1.563,65

...

2.051,64

Certificação

III

1.597,20

1.637,13

1.678,06

1.720,01

...

2.256,80

Mestrado

IV

1.756,92

1.800,84

1.845,86

1.892,01

...

2.482,48

Doutorado

V

1.932,61

1.980,93

2.030,45

2.081,21

...

2.730,73

Fonte: adaptada do Anexo I da Lei Estadual nº 18.975/2010 (MINAS GERAIS, 2010).

Portanto, como regra para o reposicionamento do docente para a nova tabela do
subsídio, seria considerado a sua remuneração decorrente do Nível e do Grau em que
o mesmo se encontrava em 31 de dezembro de 2010. Por exemplo, professores com formação em licenciatura plena (PEB III), independente do tempo de efetivo exercício no
cargo e cuja remuneração fosse abaixo de R$1.320,00, foram posicionados no Nível I,
Grau A, da carreira de subsídio7.
Embora os servidores públicos organizados em carreira também possam receber
este tipo de pagamento, o subsídio é, antes, uma forma de retribuição pecuniária voltada para os ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, ou seja, agentes
políticos cujos mandatos são temporários, com função não regulamentada em planos
de carreira. Para os servidores públicos estaduais da educação, tratava-se de uma novidade. Segundo Gurgel (2013), o subsídio é “praticado em Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul, sendo o último caso o do Estado de Minas Gerais, onde os professores em atividade
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têm resistido em aderir a essa forma de remunerar, por perderem a elevação dos vencimentos pela progressividade do tempo de serviço” (p. 2587).
É importante salientar que o tipo de pagamento foi alterado de vencimento básico
para subsídio com a incorporação dos adicionais, gratificações e benefícios ao vencimento básico. Os percentuais de desenvolvimento na carreira também foram alterados,
se comparados os interstícios da tabela salarial do subsídio com a de vencimento básico,
reduzindo a Promoção, que é a mudança de Nível (algarismo romano) após cinco anos
de efetivo exercício no cargo e nova titulação – de 22% para até 10% - e a Progressão
mudança de Grau (Letra), após dois anos de efetivo exercício no cargo – de 3% para
2,5%. Além disso, deixaram de existir os adicionais por tempo de serviço, como o biênio (adquirido pelo docente após dois anos de efetivo exercício no cargo), o quinquênio
(após cinco anos) e o trintenário (obtido após trinta anos), que garantiam aos professores
que já os tivessem conquistado percentuais de acréscimo de 5%, 10% e 10%, respectivamente, sobre a remuneração ou vencimento básico8.
Consequentemente, passaram a coexistir duas formas de pagamento: uma sob a
forma de vencimento básico e vantagens e outra sob a forma de subsídio, fixado em
parcela única9.
Os professores que quisessem retornar para a carreira de vencimento básico teriam
o prazo máximo de até 90 dias, a partir do primeiro pagamento sob o regime de subsídio,
para protocolar o pedido nas secretarias das escolas estaduais ou nas superintendências
regionais de ensino nas quais estivessem vinculados. Porém, essa alternativa estava disponível apenas para os profissionais de cargos efetivo e efetivado10.
Ao tomar como referência o ano de 2010, quando da aprovação da Lei do subsídio,
é possível fazer, conforme o Quadro 2, uma simulação dos valores que seriam hipoteticamente pagos, à época, para o cargo de Professor, com formação em licenciatura
plena, oito anos de efetivo exercício e jornada de trabalho de 24 horas semanais, em quatro situações distintas, a saber: i) a situação de vencimento básico anterior ao subsídio;
ii) com a Lei do PSPN, considerando a sua integridade salarial de R$1.024,67, em 2010;
iii) a aplicação da Lei do PSPN na carreira de vencimento básico, considerando o seu
valor proporcional à jornada de trabalho; e, por fim, iv) com a implantação do subsídio.
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Quadro 2 – Situação salarial simulada para professor da REE/MG
hipoteticamente com licenciatura plena, oito anos de efetivo
exercício e jornada de trabalho de 24 horas semanais -2010
Situação 1: antes do subsídio
Vencimento básico

601,59

Gratificação Incentivo à docência (+ 20%)

120,32

Quinquênio (+ 10%)

60,16

Biênio (+ 5%)

60,16

Remuneração

842,23

Situação 2: PSPN integral
Vencimento básico

1.666,54

Gratificação Incentivo à docência (+ 20%)

333,31

Quinquênio (+10%)

166,65

Biênio (+5%)

166,65

Remuneração

2.333,15

Situação 3: PSPN proporcional à jornada de 24 horas semanais
Vencimento básico

999,92

Gratificação Incentivo à docência (+20%)

199,98

Quinquênio (+10%)

99,99

Biênio(+5%)

99,99

Remuneração

1.399,98

Situação 4: a partir do subsídio
Subsídio

1.320,00

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da legislação vigente.

Assim, embora o subsídio se apresente com um ganho em valores absolutos superior
a 50% em relação à situação de vencimento básico, ele não ocorre quando comparamos
com o valor do PSPN aplicado à carreira de vencimento básico em duas situações: proporcional a 24 horas semanais e de forma integral. Nos dois casos, respectivamente,
observamos uma variação a mais na remuneração de aproximadamente 6% e mais de
70% em relação ao subsídio. A implementação do PSPN na carreira de vencimento básico,
desse modo, representou a manutenção das garantias, vantagens, gratificações e benefícios já adquiridos ao longo do tempo, ao passo que, no subsídio, todas essas vantagens
e benefícios foram incorporados no valor da remuneração e extintos.
Conclui-se, portanto que, caso o PSPN fosse implementado sobre a carreira de vencimento básico vigente na REE/MG em 2010, seja ele proporcional à jornada de trabalho
ou mesmo integral, o professor teria uma remuneração superior ao subsídio, conforme
foi definido pelo Governo do estado naquele ano. A situação salarial dos professores
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da REE/MG tornar-se-ia ainda mais vantajosa com a Lei do PSPN, se tomarmos como
referência a perspectiva de reajustes anuais que, em janeiro de 2015, chegou a um percentual acumulado de 10%11. Quanto à Lei do subsídio, sua estrutura de reajuste seguiu
a orientação da política salarial do Governo de Minas Gerais, definida pela Secretaria de
Planejamento do Estado de Minas Gerais (Seplag) em torno de 5% ao ano, e dos limites
impostos pela própria Lei do subsídio12.
É importante destacar que, no pagamento sob a forma de subsídio, além da jornada de 24 horas já existente, foi criada outra tabela salarial para uma nova jornada de
trabalho de 30 horas semanais. Essa jornada, segundo o Governo, seria regulamentada
posteriormente. Todavia, não chegou a ser implementada na carreira dos professores
da REE/MG, tendo sido revogada no ano seguinte pela Lei estadual nº 19.837, de 2011
(MINAS GERAIS, 2011). Outra mudança foi a extinção do nível médio de formação e
da licenciatura curta. Para acesso ao primeiro nível da carreira passou a ser exigida a
formação em licenciatura plena. Foi criado também o Nível de Certificação que, embora
não regulamentado, possibilitaria que o professor pudesse ser promovido ao nível de
mestrado na carreira.
Segundo a Seplag, o impacto orçamentário e financeiro previsto para a implementação do subsídio, em 2010, era de R$1,3 bilhão (ALMG, ANAIS, jun. 2010, p. 1456).

Consolidação do subsídio como forma de pagamento do PSPN
Para consolidar a estrutura do subsídio na carreira dos docentes da REE/MG, o
governador Antônio Anastasia (PSDB – 2010/2014) encaminhou à ALMG, em 2011, em
meio a greve dos professores ocorrida naquele ano, o Projeto de Lei que criou o Sistema
Unificado de Remuneração. Os principais motivos destacados pelo Governador para a
implementação do subsídio resultavam da necessidade de aperfeiçoar a política remuneratória, dar transparência, além de promover correções das distorções salariais geradas
por vários “penduricalhos”13 atrelados ao vencimento básico, “tendo em vista, principalmente, a situação dos servidores com maior tempo de serviço e dos ocupantes de cargos
de provimento em comissão lotados nas escolas” (ALMG, ANAIS, set. 2011, p. 493).
O Governo havia identificado através de reclamações dos servidores da educação e
do próprio sindicato inúmeros casos de reposicionamento incorretos, onde os professores com maior tempo de serviço tinham sido posicionados na tabela salarial por subsídio
no mesmo Grau daqueles outros com menor tempo de serviço. Portanto, ao invés de
valorizar e dar garantias aos docentes mais antigos, o que ocorreu foi uma compressão
salarial de vários servidores posicionados no início da carreira.
Naquele ano de 2011, o governador Antônio Anastasia enfrentava uma série de
situações desfavoráveis à sua gestão, tais como a não-adesão de todos os profissionais
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da educação ao subsídio, o julgamento do mérito e posterior publicação do Acórdão da
ADIn nº 4.167 pelo STF, declarando a constitucionalidade do PSPN (STF, 2008), além
do andamento de uma greve com duração de mais de cem dias14.
Como solução do impasse gerado pela greve em andamento, o deputado Danilo
de Castro (PSDB), representando o Governo de estado, e a coordenadora do Sind-UTE/
MG, Beatriz Cerqueira, assinaram um Termo de Compromisso, garantindo ao sindicato
participação em comissão a ser montada, com vistas a um estudo para o aprimoramento
e reposicionamento dos servidores na tabela de subsídio e ao pagamento do PSPN na
carreira de vencimento básico. Porém, sob a condição de que o movimento de greve se
encerrasse (SIND-UTE, nº 51, 2011). Desse processo culminou a aprovação da Lei Estadual nº 19.837, de 2011 (MINAS GERAIS, 2011). Esta seria, assim, a segunda modificação
implementada no Plano de Carreira dos Professores e Especialistas da Educação Básica
para a adequação à Lei do PSPN.
O processo de transição dos servidores para o Sistema Unificado de Remuneração
ocorreu de forma bem similar ao que fora aplicado anteriormente com o subsídio. Tanto
o Professor quanto o Especialista de cargos efetivo e efetivado seriam posicionados e
passariam a receber conforme as situações previstas nas Tabelas 3 e 4.
Na Tabela 3, calcula-se o Grau em que o servidor se encontrava de acordo com o seu
tempo de efetivo exercício na educação, para o seu posterior posicionamento na Tabela 4.
O primeiro valor de vencimento básico para o Grau cuja titulação fosse o ensino médio
era de R$712,20. Valor este proporcional à jornada de 24 horas semanais, considerado à
época, ano de 2011, o valor integral do PSPN de R$1.187,00. A partir daí, com os novos
percentuais de variação para Promoção e Progressão, chegar-se-ia aos demais valores,
conforme dispostos na Tabela 4.
Tabela 3 – Tempo de Serviço para Fins de Posicionamento
Grau

A

Tempo
de
Serviço

Até 3 anos

B

C

D

Mais de 3 e mais de 6 e mais de 9 e
menos de 6 menos de 9 menos de
anos
anos
12 anos

...

P

...

Mais de 42
anos

Fonte: adaptado do Anexo I da Lei Estadual nº 19.837/2011 (MINAS GERAIS, 2011).

302

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 293-309, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

Implementação do PSPN e subsídio na Rede Estadual de Ensino de MG

Tabela 4 – Vencimento Básico da Carreira de Professor de Educação Básica
da REE/MG para uma carga horária de 24 horas semanais – 2011
(R$)
Nível de
Escolaridade

Grau/
Nível

A

B

C

D

...

P

Ensino médio
Magistério

I

712,20

730,01

748,26

766,96

...

1.006,32

Ensino Superior
Licenciatura Curta

II

754,08

772,93

792,25

812,06

...

1.065,49

Ensino Superior
Licenciatura Plena

III

837,86

858,80

880,27

902,28

...

1.183,87

Ensino Superior
Lato Sensu

IV

921,64

944,68

968,30

992,51

...

1.302,25

Ensino Superior
Mestrado

V

1.013,80

1.039,15

1.065,13

1.091,76

...

1.432,48

Ensino Superior
Doutorado

VI

1.115,19

1.143,07

1.171,64

1.200,93

...

1.575,73

Fonte: adaptado do Anexo V da Lei Estadual nº 19.837/2011 (MINAS GERAIS, 2011).

Assim, o valor do PSPN proporcional seria acrescido das vantagens e gratificações a
que tivessem direito os servidores, resultando na remuneração a ser percebida na tabela
salarial do subsídio. Porém, a diferença entre este valor e aquele resultante do seu posicionamento em janeiro de 2011 seria paga em quatro parcelas sob a forma de Vantagem
Temporária por Antecipação de Posicionamento (VTAP), ao longo de janeiro de 2012
até dezembro de 2015, quando seria extinta. Ocorre que, dessa vez, não se permitiu ao
servidor a possibilidade do retorno para a tabela de vencimento básico, conforme anteriormente estabelecido, que fora revogada por essa legislação. Nessa etapa, o Governo
estimou um impacto financeiro da ordem de 6 bilhões ao longo dos quatro anos da
implementação do Sistema Unificado de Remuneração (ALMG, ANAIS, nov. 2011, p.
1377). Para implementação do PSPN, na carreira, como queria o sindicato, sobre a carreira de vencimento básico, o dispêndio de recursos seria da ordem de R$3,7 bilhões ao
ano, segundo Renata Vilhena, quase duas vezes e meia a mais que o custo do modelo
instituído pelo Sistema Unificado de Remuneração (O TEMPO, 02 set. 2011, p. 23).
No ano seguinte, 2012, com a aprovação da Lei estadual nº 20.592, de 2012 (MINAS
GERAIS, 2012), o Poder Executivo regulamentou a jornada de trabalho, perfazendo então
um total de 16 horas em sala de aula e oito horas em atividades extraclasse, sendo que
desse total quatro horas seriam realizados na escola com atividades de planejamento
e reuniões, e as quatro horas restantes ficariam a cargo do professor, em local definido
por ele.
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Com a regulamentação de um terço da jornada semanal de 24 horas para atividades extraclasse, houve consequentemente a redução de duas horas aula em interação
com os educandos e um acréscimo desse mesmo número de horas no tempo destinado
à preparação das aulas, estudos e reunião. Caso o professor não possuísse disponibilidade para cumprir o tempo destinado às atividades extraclasse no mesmo turno de sua
aula, deveria retornar à escola em outro horário a fim de concluir sua jornada.

Conclusão
A União tem exercido um papel central ao instituir orientações gerais e requisitos
mínimos, com o fim de corrigir as desigualdades educacionais. A própria Lei do PSPN
se configura como mecanismo de articulação do processo de valorização do magistério
e de reconhecimento social da profissão docente, porém, não sem contradições.
Mudanças no plano de carreira dos professores da REE/MG têm sido recorrentes
nos últimos anos, não só para atender a legislação nacional, mas também como fruto
de pressões sociais oriundas do próprio sindicato da categoria. Diante desse contexto,
ganha destaque a implementação da Lei do PSPN, que se deu, nessa rede estadual, por
meio do subsídio como forma de pagamento.
Quanto às mudanças implementadas, chama atenção a redução nos percentuais de
interstícios da carreira quando da implementação do subsídio. Eles caíram de 3% entre
os graus para efeito de Progressão que o professor tem direito após dois anos de efetivo
exercício no mesmo grau do cargo, e de 22% de Promoção entre os níveis adquirido após
cinco anos de efetivo exercício no mesmo nível do cargo e qualificação, para 2,5% e até
10%, respectivamente. Ou seja, reduziu-se a amplitude salarial da carreira.
Sob o argumento de corrigir as distorções salariais decorrentes do posicionamento
na tabela salarial do subsídio e de dar transparência à gestão dos recursos, o Governo
do estado incorporou e extinguiu o vencimento básico, bem como adicionais, gratificações e benefícios, descaracterizando, assim, o conceito de vencimento inicial na carreira,
conforme o disposto na Lei do PSPN. Dessa forma, o que se configurou a partir daí, de
fato, foi a existência de um teto salarial. Outra evidência identificada foi o reposicionamento de servidores com tempos distintos no mesmo Grau da carreira de subsídio,
desvalorizando os servidores mais antigos. Assim, professor com formação em licenciatura plena, com até 15 anos de efetivo exercício na carreira de vencimento básico foi
reposicionado na tabela salarial do subsídio no primeiro Grau.
Quanto à jornada de trabalho, a regulamentação se deu sob as mesmas 24 horas
semanais que estava vigente sob a carreira de vencimento básico. Portanto, houve a
ampliação do tempo extraclasse de seis horas para oito horas. Consequentemente, ocorreu a redução das mesmas duas horas em sala de aula.
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Já no que diz respeito à remuneração, ocorreu um processo de desvalorização, com
a redução nos percentuais da carreira bem como o fim da possibilidade de o professor
vir a adquirir qualquer outro benefício em decorrência do tempo de serviço. Assim,
mesmo diante de tantas controvérsias à época, a administração pública considerou por
implementado o PSPN na carreira docente.
Em virtude das eleições para governador do estado e como consequência da
mudança de Governo, em junho de 2015, o subsídio como forma de pagamento foi
revogado, retornando, assim, o vencimento básico. Trata-se de compromisso de campanha do governador eleito, Fernando Pimentel (PT – 2015/2019), de pagar o PSPN até
2018. Quanto às gratificações por tempo de serviço daqueles professores que já os tinham
adquirido, não foram reestabelecidas, o que deverá ser objeto de disputa pela categoria.

Recebido em fevereiro de 2016 e aprovado em março de 2016

Notas
1

O conceito de remuneração engloba todos os vencimentos do trabalhador, bem como as vantagens recebidas, que podem compreender indenizações, gratificações, retribuições e adicionais, se houver (CAMARGO, 2010, s/p). Já o termo vencimento “é definido legalmente (Lei nº 8.112 de 11/12/90, art. 40) como
retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei” (CAMARGO, 2010, s/p).

2

Cabe à Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação calcular esse valor. Em 2010, teve
7,86%; em 2011, 15,84%; em 2012, chegou a 22,22%; em 2013, 7,97%; em 2014, 8,32; 2015, 13,01; e atualmente
em 2016, foi acrescido em 11, 36%. O valor acumulado nesses anos chega a 125%, o que corresponde em
média a uma variação anual de 15,5%.

3

Pedido para antecipar os efeitos da decisão, antes do seu julgamento, concedida quando a demora da
decisão puder causar prejuízos (periculum in mora).

4

Essa “nova política administrativa do Estado de Minas iniciou-se em janeiro de 2003, apresentando um
projeto de reforma com vistas à suplantação do modelo de administração pública anterior. Para isto, empreendeu-se a reestruturação orgânica do Poder Executivo, segundo um novo modelo gerencial, [...], visando respostas rápidas e eficientes às demandas do setor público. Empregou-se o paradigma da Administração Pública voltada para resultados, fundamentada na qualidade e na eficiência” (BRITO, 2012, p. 105).

5

Dentro do contexto de lutas para a implementação da Lei do PSPN na carreira, ocorreram greves organizadas pelo Sind-UTE/MG nos anos de 2008, com 30 dias de paralisação; em 2010, com 47 dias; e em 2011,
com 112 dias de paralisação. Para maiores informações, veja em: <http://www.sindutemg.org.br/novosite/
index.php>.

6

O subsídio, como uma forma de pagamento em parcela única, foi instituído através da Emenda Constitucional (EC) nº 19, de 4 de junho de 1998. Essa EC altera o art. 39 da CF/1988, estabelecendo em seus
parágrafos 4º e 8º os dispositivos dessa forma de pagamento.

7

De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Educação, 67,3% dos servidores da educação ganhavam em abril de 2010, até R$ 1.035,00 (um mil e trinta e cinco reais) (SEE/MG, 2010).

8

Com a Emenda Constitucional Estadual nº 57/2003, os servidores efetivos, após a aprovação desta norma,
não tinham mais o direito a adquirir esses benefícios em razão exclusiva do tempo de serviço efetivo no cargo.
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9

Embora seja caracterizado como “parcela única”, não se confunde com remuneração. Assim, deve-se analisar a sua natureza remuneratória no contexto dos demais dispositivos constitucionais, haja visto que é
estendido também aos servidores públicos vários direitos dos trabalhadores privados, conforme disposto
no artigo 39, § 3º da CF/1988 (BRASIL, 1988).

10 A figura do efetivado é a do servidor que ganhou estabilidade no emprego público sem concurso no ano
de 2007, quando da promulgação da Lei Complementar nº 100/2007 (MINAS GERAIS, 2007). Trata-se de
uma Lei previdenciária com dispositivos já considerados inconstitucionais pelo STF em 26 de março de
2014, através da ADIn nº 4.876 (STF, 2014).
11 Considerando o cálculo da média dos índices de reajustes aplicados entre os anos de 2010 a 2015.
12 O índice de reajuste a ser aplicado anualmente está atrelado aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e de novos condicionantes para a política remuneratória dos servidores do estado implementada pela Seplag, cujo montante compreende a despesa de pessoal do exercício anterior multiplicado por
55% do percentual da variação nominal da receita tributária.
13 Termo utilizado para designar a quantidade de gratificações, vantagens e benefícios vigentes no vencimento básico do servidor.
14 Segundo o sindicato da categoria, essa foi a greve mais longa da REE/MG, com 112 dias de paralisação.
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Implementation of PSPN* and subsidies in the State
Teaching Network of Minas Gerais
ABSTRACT: The article shows the changes in the career path of teachers within the State Educational
Network of Minas Gerais, from 2010, with the implementation of the subsidy, which changed the form
of payment and the career structure, in compliance with federal law on the National Professional Minimum Wage, the devaluation of the profession by reducing the increases in the percentage payable, in
addition to repositioning the oldest workers to that of employees at the beginning of their career.
Keywords: National professional minimum wage law. Career plans. Subsidy.
* National Professional Minimum Wage

Mise en place du PSPN* et allocation dans le Reseau
d’Etat d’Enseignement de Minas Gerais
RÉSUMÉ: L’article met en évidence les changements dans le plan de carrière des enseignants du Réseau
d’Etat d’Enseignement du Minas Gerais, à partir de 2010, avec la mise en place d’allocation qui a modifié
la forme de paiement et la structure de la carrière, conformément à la législation fédérale du Revenu Minimum Salarial Professionnel National, la dévalorisation de la profession avec la réduction des pourcentages de mutation, outre le repositionnement du plus ancien serviteur public pour le début de carrière.
Mots-clés: Loi du Revenu Minimum Salarial Professionnel National . Plans de carrière. Allocation.
* Revenu Minimum Professionnel National

Implementación del MSPN* y subsidio en la Red de
Enseñanza del estado de MG
RESUMEN: El artigo señala los cambios en el plan de carrera docente de la Red de Enseñanza del estado
de Minas Gerais a partir de 2010, con la implementación del subsidio, que alteró la forma de pago y la
estructura de la carrera para cumplir la ley federal del Mínimo Salarial Profesional Nacional, la desvalorización de la profesión con reducción de los porcentajes de movilización, además de la reubicación del
funcionario más antiguo al inicio de la carrera.
Palabras clave: Ley del Mínimo Salarial Profesional Nacional. Plan de carrera. Subsidio.
* Mínimo Salarial Profesional Nacional
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RELATOS DE
EXPERIÊNCIA

Profuncionário no Paraná
Conquistas e perspectivas
José Valdivino de Moraes*

V

ivenciamos, no estado do Paraná, uma unidade política, através de uma pauta
com pontos comuns entre professores/as e funcionários/as da educação, além
de pontos prioritários que contemplam ambos.
No caso dos planos de carreira, os professores foram atendidos em 2004 e, posteriormente, houve todo empenho e envolvimento na luta de professores/as e funcionários/
as, o que resultou na aprovação da carreira destes últimos, em 2008.
Podemos destacar a luta pelo concurso público, com professores e funcionários
junto, como uma pauta pela educação pública e contra o neoliberalismo, o que resultou no surgimento de grandes lideranças com o mesmo ideal, contra a terceirização.
Existe, hoje, uma unidade pedagógica, pelo fato de o Estado ter em seu quadro um
número elevado de funcionários da educação profissionalizados, ocorrendo assim entre
nós a universalização do conceito de educadores.
A institucionalização da formação dos funcionários pelo Estado fez muita diferença,
ainda mais por ter incluído no calendário escolar alguns dias reservados à formação
pedagógica. Consolidou-se esta concepção quando os professores/as e funcionários/as
passaram a discutir, junto, os pontos comuns da educação na semana pedagógica que
ocorre simultaneamente em todo o Estado.
O programa de formação foi instituído nas leis que criaram os planos de carreira
e garantido como carga horária para a progressão, obrigando o governo à definição de
temas, textos, roteiros, dispondo de profissionais para sua organização.
Na luta entre os educadores podemos constatar que o Profuncionário passou a ser
uma das políticas vitoriosas de valorização da educação e dos educadores. Sua implantação produziu um grande fato político, com o avanço do reconhecimento legal, social
e pedagógico dos funcionários da educação, consolidado na implantação de um bom
plano de carreira.
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Asfaltamos um caminho via a concepção de educadores - profissionais da educação na legislação. Consolidamos as bases legais por meio do disposto no Artigo 206 da
Constituição Federal, com seu Paragrafo Único, e sua regulamentação pelos artigos 61,
inciso III, 62 A da Lei de Diretrizes e Bases (LDB). Os dispositivos legais culminaram,
recentemente, com a instituição de prazos para a aprovação de carreiras específicas aos/
às funcionários/as que atuam na educação, explicitados pela meta 18 e a estratégia 18.7
do Plano Nacional de Educação (PNE), fixado pela Lei nº 13.005, de 2014.
Podemos dizer, entretanto, que não chegamos ao nosso destino, pois em muitos
municípios paranaenses existem funcionários/as da educação que ainda estão na invisibilidade, submissos aos governantes, invisíveis perante a escola e a sociedade, numa
posição periférica em relação às políticas educacionais e pedagógicas.
Precisamos, sobretudo, da aprovação, em lei federal, do Piso Salarial Profissional
Nacional, conforme o Artigo 206 da Constituição Federal - para todos/as os/as profissionais da educação escolar básica - e de uma lei que defina as Diretrizes Nacionais para
Planos de Carreira de todos/as os/as profissionais da educação escolar.
Estamos avançando no reconhecimento social como funcionários/as profissionais.
As gerações que frequentaram as carteiras escolares se acostumaram a ver auxiliares apenas varrendo, lavando, cozinhando, vigiando, anotando, sem participação no processo
educativo. A partir das políticas já registradas, vamos superando a lógica burocrática e
instaurando processos democráticos e participativos, conquistando o reconhecimento
social e pedagógico e chegando à efetivação do plano de carreira especifico. Ele cria condições necessárias para que as transformações ocorram, quando prevê o ingresso por
concurso público, com estabilidade e vínculo com a escola, condição diferente das formas precárias de contratação, que tornam a presença instável e insegura. O plano traz
melhorias salariais, imprescindíveis para a qualidade de vida e condições necessárias
para o convívio coletivo.
Não se pode descolar a luta pelo reconhecimento como educadores da luta pela
valorização da carreira dos/as funcionários/as de escola, até porque funcionários/
as profissionalizados e com carreira específica podem interagir de maneira qualificada no processo educativo, e pelo ato educativo e o reconhecimento da carreira
modificam posturas conservadoras ou burocráticas, assumindo comportamentos
educativos e participativos.
Para superar a lógica burocrática de uma escola organizada em gavetas, em que
cada um/a apenas cumpre tarefas e responde por elas sem se envolver com o todo, é
preciso instaurar processos democráticos, não centrados apenas na figura do diretor,
mas pautados por coletivos escolares, em que pais, mães, professores/as, pedagogos/
as e funcionários/as estão envolvidos/as na definição, realização e avaliação da política
educacional e da proposta pedagógica escola.
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O redimensionamento do papel da escola, de um espaço de ensino-aprendizagem
centrado apenas na sala de aula, para um espaço múltiplo e de diversidade de tarefas,
várias delas confiadas não aos professores/as, mas aos/às funcionários/as, requer práticas
coletivas de trabalho, primadas por relações éticas e democráticas. É neste contexto que
surge uma nova missão para os/as funcionários/as de escola: superar a execução automatizada e/ou burocrática das tarefas e incorporar uma reflexão permanente sobre as ações,
como atitudes educativas, influentes na formação global dos/as educandos/as. Visto desta
forma, o/a funcionário/a não é apenas um/a cumpridor/a de tarefas, mas está empenhado/a
e comprometido/a com o processo educativo das crianças, adolescentes e jovens que dependem de gestos, atitudes, responsabilidades imprescindíveis na formação destes sujeitos.
É neste contexto de redefinições e desafios que o papel do/a funcionário/a precisa
também ser redimensionado. As funções dos/as funcionários/as da educação em muitos
lugares são compreendidas numa relação de trabalho de atividade meio. Quando passamos ao patamar de formulação de atividades no campo profissional, percebemos que
estas mesmas atividades passam a integrar uma proposta, essencial para que o pedagógico se desenvolva.
Todas as atividades, desde que incluídas na proposta pedagógica, integram-se
ao currículo e tornam-se atividades-fim. Todas as atividades transformam-se em
competências profissionais e não em serviços mais ou menos afins ao processo de
ensino–aprendizagem. (MONLEVADE, 2005, p. 75).

Logo, é essencialmente pedagógico um ambiente bem preparado! Com projeto de
limpeza, coleta e separação de lixo, preservação do meio ambiente, não desperdício de
água e tratamento de esgoto, cuidado com os alimentos, contaminação, excesso de calorias nos alimentos, conservantes etc.
O professor tem o dever de dar suas aulas, de realizar suas tarefas docentes. Para
isso, precisam de condições favoráveis, higiênicas, especiais, estéticas, sem as quais
se movem menos eficazmente no espaço pedagógico. Às vezes, as condições são de
tal maneira perversa que nem se move. O desrespeito a este espaço é uma ofensa
aos educandos e educadores e à prática pedagógica. (FREIRE, 2007, p. 45).

Seguindo a visão de Paulo Freire, podemos dizer que limpar a rua ou preparar outro
espaço público é diferente de limpar ou desenvolver as atividades na escola, deixa de
ser burocrática ou atividade meio para compor um trabalho que deve ser feito com uma
visão pedagógica essencial, mas precisa ir além, ampliando o papel deste profissionais:
1. É essencial nesta visão educativa o acompanhamento sistemático dos/as estudantes, de forma que não tire a liberdade das crianças, adolescentes e jovens que
precisam de espaços para extravasar, brincar e exercitar as relações pessoais, mas
corrija o que não for educativo, e se ultrapassar os limites informar a equipe pedagógica para que tais problemas sejam tratados pedagogicamente.
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2. Igualmente importante é combater qualquer forma de discriminação, seja de
gênero, sexista, racista, homofóbica; situações preconceituosas que geram violência como o bullying.
3. Os/as funcionários/as têm a função de auxiliar a equipe pedagógica e professores/as com informações sobre a realidade dos educandos/as, uma vez que muitos/as dele/as residem na mesma comunidade, frequentam os mesmos lugares,
conhecem as famílias, diferentemente dos/as professores/as, que muitas vezes
vivem em outros bairros, cidades etc. Estas informações são essenciais para
compreender o rendimento escolar ou as atitudes dos/as estudantes, daí a necessidade de cobrar, de forma sutil e respeitosa, quais foram os desdobramentos tomados com as informações repassadas.
4. Os/as funcionários/as têm condições de sugerir aos/às professores/as, em seus
planejamentos curriculares, elementos do cotidiano escolar e da realidade da
comunidade em que está inserida a escola e que podem levar a uma aprendizagem mais satisfatória, tendo em vista que o currículo escolar é expressão não
só de uma base de conteúdos, mas das relações que permeiam o interior escolar e é circunscrito à realidade situacional a que crianças, adolescentes e jovens
estão submetidos.
5. Os/as funcionários/as devem ser corresponsáveis pela gestão democrática da
escola, participando ativamente dos conselhos escolares, reuniões pedagógicas,
Associação de Pais Mestres e Funcionários (APMF) e na elaboração dos regimentos escolares, dos projetos políticos pedagógicos e da direção das escolas,
em funções eletivas, desde que profissionalizados.
Sendo assim, formar e valorizar todos os atores e construir uma gestão coletiva é
o grande passo para avançar neste processo educativo de milhares de crianças e jovens
que dependem de gestos e exemplos de bom comportamento e de responsabilidade
para a sua formação humana.
Compreendidos esses conceitos, podemos afirmar que as possibilidades se multiplicam a partir da superação de duas questões: a primeira é a superação da alienação,
rompendo com os preconceitos de inferioridade ou de superioridade; a segunda é a
superação da burocratização das atividades.
Este processo era inviabilizado anteriormente tendo em vista a visão meramente
burocrática das funções dos funcionários, pela ausência de formação continuada, baixa escolaridade, ingressos de forma precária, e um grau muito grande
de preconceitos. (MORAES, 2009, p. 50).
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Outro desafio é manter a construção das formas de participação, em uma educação
pública que direcione para a construção da sociedade democrática a partir das relações
sociais que incidem sobre a prática pedagógica educativa.
O caráter pedagógico da educação escolar articula-se ao caráter politico da luta
pela transformação da sociedade imprimindo um esforço revolucionário às
demais práticas sociais, no sentido de construir um projeto de educação e de
sociedade que desarticule o poder burguês e seus tentáculos na administração
escolar. (FEIGES, 2003, p. 54).

Muitos profissionais da educação foram formados por instituições privadas cujos
vínculos e interesses pertencem ao capital-financeiro. Contudo, estes educadores são
classificados na classe social de trabalhador, pois se sustentam de sua força de trabalho.
No entanto, vivem uma contradição, ao buscar muitas vezes uma identidade, posição
politica e atitudes de burgueses, “trabalhadores com a cabeça de elite”, gerando conflito
com a transformação da sociedade pela educação progressista. Não há neutralidade na
educação: ou ela é transformadora ou conservadora.

Construindo a unidade entre os educadores
No Paraná, a construção da unidade entre professores/as e funcionários/as deixou de
ser um artefato decorativo e passou a ser uma prática cotidiana a partir da orientação da
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). Ocorreu a unificação
sindical entre o Sinte-PR e a APP- Sindicato, tornando-se APP Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, que tem construído uma unidade conceitual e política
na luta pela valorização dos educadores e da educação pública.
Com os desdobramentos e prazos instituídos pelo Plano Nacional de Educação (PNE),
acelera-se o processo de construção da concepção de unidade entre os educadores, que buscam definir o que os unifica e as diferenças entre seus direitos e atuação como educadores.
No Brasil ainda impera a cultura do escravismo, quanto mais rude ou pesado for seu
trabalho, a pessoa será menos valorizada.
Numa sociedade escravista (o senhor transferia para seu escravo as tarefas “braçais”, “degradantes” e “árduas” como transportar as ferramentas, encarregar-se
de fases preparatórias ou brutas de seus serviços etc.) (FERNANDES, 2006, p. 270).

A partir da divisão do trabalho entre o intelectual e o manual, o interior da escola
se hierarquiza! Compreendendo a origem da sociedade brasileira, a reprodução histórica de uma cultura de dominação foi transplantada para o interior da escola, durante
gerações. Assim, na divisão entre o trabalho intelectual e braçal, o segundo recaiu sobre
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indivíduos menos prestigiados e, em geral, das camadas populares da sociedade. A
reprodução desse processo foi consagrada pela constituição da categoria dos funcionários
das escolas, considerados como “subalternos”, chamados de “auxiliares” ou “apoios”,
construindo relações submissas. Essa relação tem possibilitado que os trabalhadores
sejam contratados precariamente como servidores públicos ou por processo de terceirização, sempre com baixos salários.
Vamos encontrar alguns profissionais professores defendendo que devem ter tratamento diferenciado porque precisam ter formação, dominar conteúdos e fundamentos
pedagógicos.
Ensinar conteúdos foi o centro da importância do trabalho do/a professor/a no
período da educação jesuítica e de Aulas Régias, de escolas elitistas. A partir de 1889,
durante os primeiros anos da República, o atraso industrial era justificado pela pouca
educação escolar da população.
Alguns diziam que a ignorância da população gerava rebeliões, motins e desordem social. Foi neste cenário que a educação pública e universal passou a ser
compreendida como redentora de todos os males sociais. Além disso, a economia do país passou a exigir um trabalhador com algum tipo de conhecimento
e de comportamento. Então, a escola pública passou a ser necessária, como um
lugar adequado para disciplinar as pessoas e transmitir as regras de civilidade
e de conduta que contribuíssem na produção econômica. As funções da escola
pública seriam, então, determinadas por meio do modelo de homens e de mulheres necessário para a sociedade capitalista. Portanto, coube às escolas, entre outras
instituições, selecionar, hierarquizar e classificar aqueles que tinham aptidões
para a atividade de comando. Outros, considerados incapazes de aprender deveriam ser encaminhados para tarefas manuais e inferiores. (SILVA, 2005, p. 54).

No novo contexto de escola universalizada, supera-se a chamada educação vem
do berço, pois vamos ter crianças e jovens que não tiveram oportunidade de ter um.
Se queremos uma escola transformadora, precisamos transformar a escola que
temos ai. E a transformação dessa escola passa necessariamente por sua apropriação por parte das camadas trabalhadoras. (PARO, 1997, p. 10).
Sem a transformação na prática das pessoas não há sociedade que se transforme
de maneira consistente e duradoura. E ai, na prática escolar cotidiana, que precisam enfrentar os determinantes mais imediatos do autoritarismo enquanto
manifestação, num espaço restrito, dos determinantes estruturais mais amplos
da sociedade. (PARO, 1997, p. 19).

O que unifica professores/as e funcionários/as dentro de uma política de valorização com o mesmo piso salarial profissional, carreira única, ingresso por concurso
público e formação específica é uma visão diferenciada do senso comum segundo o
qual os professores precisam ganhar mais porque precisam ter formação superior, ou
seja, mais conhecimento.

316

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 311-319, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

Profuncionário no Paraná: conquistas e perspectivas

Um/a professor/a precisa dominar muito bem os conteúdos que ensina e precisa
ter uma boa didática e metodologia. Mesmo que o acesso à informação aos vários
meios de comunicação deixou de ser uma exclusividade da ação dos professores, o
trabalho com conteúdos conectados ao processo educativo é especificidade da função dos/as professores/as.
Um/a profissional de infraestrutura, alimentação, multimeio e secretaria escolar
também precisa dominar muito bem sua atividade técnica. No entanto o que se precisa
dizer mesmo é que neste mundo competitivo, individualista, desumano, homofóbico
e discriminatório torna-se a atividade central da escola é o ato de educar.
“O aluno não esta aqui apenas para receber e dominar conteúdos específicos,
deve ser educado para a vida”, é uma frase comum de se ouvir na escola [...] a
educação não tem um lugar, ocupa todos os lugares, não tem um início ou fim,
acompanha todos os momentos da vida, não tem locus no sujeito, se espalha
por todos os sentidos, todos os gestos e intensões. Não tem um autor, é obra
de todos com quem cada um de nós se encontra e de quem se quer conhecemos. (CODO, 1999, p. 38-39, grifo do autor).

Quem educa mais? Podemos afirmar que, preparado, educará mais quem permanecer mais tempo com as crianças e jovens! No entanto, o que fará diferença será
a responsabilidade e o compromisso dos educadores.
Assim, professores/as, diretores/as, pedagogos/as e funcionários/as, todos devem
ter capacidade de desenvolvimento intelectual pedagógico para atuar não apenas com
atividades-meio ou de ensinar meramente os conteúdos, limpar, digitar notas, servir
alimentos, mas, sim, unidos no mesmo objetivo: o de educar as milhares de crianças
e jovens que passam por estes profissionais no mínimo 800 horas por ano, nas escolas onde ainda não há ensino integral. Formar e valorizar todos os atores e construir
uma gestão coletiva é o grande passo para avançar no processo educativo de milhares de crianças e jovens que dependem de gestos, exemplos de bons comportamentos
e responsabilidade para a sua formação humana.
Assim, o que dá clareza ao projeto político-pedagógico é a sua intencionalidade. O projeto é uma totalidade articulada decorrente da reflexão e do
posicionamento a respeito da sociedade, da educação e do homem. É uma
resposta de ação politico-educacional e não um artefato técnico. Isso implica
a necessidade primordial de distinguir, no processo de conhecimento, o fundamental e necessário do secundário e fortuito, com o fim de que o específico
da instituição educativa não se dilua e não se perca (cf. FRIGOTO, 1994).
Assim, o projeto pedagógico como instrumento de ação política deve estar
sintonizado com uma visão de mundo, expressa no paradigma emergente de
ciência e de educação, a fim de garantir uma formação global e critica para
os envolvidos nesse processo, como forma de capacita-los para o exercício da
cidadania, formação profissional e pleno desenvolvimento pessoal. (VEIGA,
2000, p. 186-187).
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A citação de Arruda simplifica bem toda a educação que defendemos:
O desafio é começar, no interior de um mundo determinado pela economia,
uma transição para o mundo que esteja organizado em torno das necessidades superiores do ser humano, que implicam na produção de conhecimento,
de beleza, de bem-estar, de comunicação, de interação e no desenvolvimento
de suas relações de solidariedade com a natureza e com todos os seres, dos seus
sentidos éticos, de estética e de comunhão com cada ser humano e com a espécie. ARRUDA, 2000, p. 73).

Reconhecer-se e ser reconhecido/a como educador/a é um desafio que deve estar
na ordem do dia dos profissionais da educação. É nesse processo que as funções se
redefinem, os papéis se alteram e ganham importância e a escola rompe com a lógica
empresarial, técnica e burocrática, para ser entendida como instituição de formação
científica e crítica, onde cada um/a – estudantes, professores/as, funcionários/as - tem
importância na produção de um mundo melhor, um mundo mais humano.
Compreendemos que historicamente houve diferenças na atuação dos professores
regentes e principalmente os que atuam em salas superlotadas exigindo uma sobrecarga
mental no trabalho. Na constatação que diferencia o trabalho dos professores regentes em salas de aulas é que entendemos a necessidade de uma politica de redução do
número de alunos por turmas e ampliação de hora atividade.
É informação corrente e facilmente compreensível que turmas grandes são
inadequadas para ambos, professores e alunos. As condições de aprendizagem
ficam prejudicadas, trazendo tanto dificuldades para os alunos em aproveitar
bem as aulas, quanto ao professor, o qual tem de empreender um esforço extra
para garantir a qualidade das suas aulas, preocupando-se em atender bem aos
alunos, respondendo suas dúvidas, acompanhando aqueles que tem mais dificuldades. Assim conforme aumenta o número de alunos por turmas, aumenta
também a carga mental exigida do docente. (CODO, 1999, p. 288).

Com as políticas de valorização já há mudanças, principalmente nas relações entre
os educadores, com superação de resquícios de autoritarismo. A escola ficou mais democrática. Convivemos com funcionários\as com melhor autoestima e qualidade de vida
- o que se reflete em melhor atuação profissional proporcionando uma educação pública
de mais qualidade. No entanto, há muitos desafios e vamos avançando com a ampliação
na organização e maior capacidade de lutas unificadas dos professores e funcionários,
construindo um paredão frente ao neoliberalismo, pois é impossível a precarização dos
funcionários da educação, um setor mais frágil no reconhecimento social.
No plano de carreira, entre os melhores no País em termos de valores na remuneração dos funcionários da educação, os funcionários que atuam na preparação do ambiente
escolar e preparação da alimentação escolar e interação com o educando, em 15 anos
podem chegar ao final da tabela com os títulos de nível médio, técnico profissional na
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área e superior, e os que atuam na secretaria biblioteca e laboratórios podem utilizar os
títulos de técnicos profissional, superior e especialização.
Para cumprir a legislação há que fazer duas adequações: unificar os valores dos
vencimentos como profissionais com a mesma habilitação, regulamentar no plano de
carreira a utilização de título de nível superior específico na área profissional dos trabalhadores em educação e com isto tornar necessária a oferta de curso superior específico.

Recebido em março de 2016 e aprovado em abril de 2016
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Igualdad en la universidad
Una tarea sindical
María Yamile Socolovsky*

L

as mujeres hemos logrado, tras una larga historia de exclusión de la educación
universitaria, una presencia indiscutida en las instituciones académicas. Tanto
en el estudiantado como en las plantas docentes, la participación femenina en
algunas áreas supera largamente el 50%. Esta participación, sin embargo, se encuentra
fuertemente signada por formas de segmentación horizontal y por la acción notable –
pero no siempre visible – de condicionantes que determinan la existencia de “techos
de cristal”, que operan aquí como en prácticamente la totalidad del mundo del trabajo.
Particularmente en América Latina, la situación de las mujeres en el ámbito universitario no ha sido aún suficientemente estudiada, y mucho menos denunciada, incluso
por las propias trabajadoras. La desigualdad de género en las universidades es invisibilizada por la cultura competitiva e individualista que acompaña la precarización de
las condiciones de trabajo en el ámbito académico. De allí que una acción sindical con
perspectiva de género resulte decisiva para identificar una situación que es injusta en
sí misma, pero que también resulta un índice claro de la existencia de un conjunto significativo de inequidades y violaciones de derechos para trabajadores y trabajadoras.
La incorporación de los sindicatos de la educación superior a la Red de Trabajadoras
de la Educación de la Internacional de la Educación para América Latina ha sido determinante para el comienzo de una tarea en la que las universitarias hemos aprendido mucho
de las trabajadoras de otros niveles educativos, cuyas organizaciones, en no pocos casos,
tienen una importante experiencia en la lucha por la igualdad de género, y en el desarrollo de estrategias para fortalecer la participación de las mujeres en la vida sindical.
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Las mujeres que trabajan en la universidad
La presencia de mujeres en las universidades es una realidad. Pero, ¿cuál es la
modalidad de nuestra presencia en este espacio laboral? En primer lugar, las mujeres
logramos ingresar inicialmente, y somos mayoría, en aquellas áreas ligadas a tareas del
cuidado, incluso si la formación académica en ellas apunta en muchos casos a un desarrollo profesional que no implica de manera directa la atención de otras personas. Zonas
altamente feminizadas, como la pedagogía y ciencias de la educación, la psicología, o la
literatura, coexisten con áreas en las que somos una minoría incómoda, especialmente las
ingenierías y otras carreras de orientación técnica. Entre ambas, se despliega una amplia
gama de disciplinas en las que la paridad nos coloca sin embargo, nuevamente, en las
especialidades consideradas aptas para el rol que la sociedad patriarcal nos asigna, o
en aquellas en las que un menor prestigio profesional se vincula con la falta de interés
de los varones por desarrollar en ellas sus carreras. Las mujeres médicas son dermatólogas, o nutricionistas; los varones son cirujanos, o cardiólogos. Las mujeres se dedican
al derecho de familia, los varones al derecho penal. Por supuesto, estas generalizaciones
encuentran, en todos los casos, sus excepciones. Pero se trata precisamente de excepciones a una tendencia que es impulsada por normas no escritas pero efectivas, excepciones
que testimonian en trayectorias particulares el alto costo que demanda avanzar en una
carrera académica o profesional contra la corriente dominante.
Esta segmentación horizontal se combina, además, con la dificultad de las mujeres
universitarias para acceder a los puestos de mayor jerarquía en las universidades; esta
limitación es claramente más notoria en aquellas áreas hostiles a la presencia femenina.
Las categorías superiores de la docencia y la investigación, jefaturas de cátedra o área,
direcciones de laboratorios y equipos de investigación, cargos de autoridad política son
mayoritariamente ocupados por varones. Un “techo de cristal” impide a las mujeres
progresar en sus carreras académicas y llegar a ocupar posiciones de mayor responsabilidad y reconocimiento, y con mejores remuneraciones. Las categorías que permiten
grados más amplios de autonomía profesional, y que, en tanto implican dirigir a otras
personas y decidir asignación de recursos y oportunidades, constituyen una fuente de
poder político, llevan normalmente nombre de varón.
Una interpretación usual de la “apertura” de ciertas áreas a la presencia femenina
atribuye el relajamiento de la exclusión patriarcal a la devaluación de las actividades,
títulos, carreras, profesiones. En esta hipótesis, la feminización sucede a la desvalorización social de una actividad; vale decir, llegamos porque nos dejan, porque a los varones
ya no les interesa asegurar su exclusividad y dominio allí, porque ya no representa
una fuente de prestigio, de poder, de riqueza. También podría, en cambio, sostenerse
que esas actividades son desvalorizadas precisamente porque son realizadas por mujeres. Es posible que ambas hipótesis expliquen adecuadamente situaciones diversas, e
322

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 321-327, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

Igualdad en la universidad: una tarea sindical

incluso es probable que se encadenen trazando un círculo difícil de romper. Como sea,
puede resultar más interesante preguntarse por qué es que las mujeres “eligen” ciertas carreras, ciertas profesiones, y no otras: en este punto, sería importante nuevamente
evitar respuestas reductivas: hay mujeres que eligen ingresar en territorios académicos o profesionales que llegan a ser tan hostiles como para que finalmente desistan de
sus vocaciones y se retiren a espacios más hospitalarios, incluso si no responden a sus
genuinas expectativas, contrariando sus deseos y renunciando a un desarrollo pleno de
sus capacidades. En estos casos, lo que suele presentarse como una decisión autónoma
de las mujeres (una “auto-exclusión”) es en realidad resultado de formas más o menos
brutales de expulsión que son injustas y frustrantes para sus víctimas, y que conllevan
una enseñanza disciplinadora para todas.
Precisamente por ello, en virtud de esta lección impartida de manera difusa desde la
cultura académica, ocurre que muchas mujeres eligen ya condicionadas por esta expectativa, negativa, que nos advierte que el costo de intentar involucrarnos en algunos
campos de actividad sería excesivamente alto para nosotras. Otras no llegan siquiera a
considerar esta posibilidad, y limitan sus decisiones a un abanico de opciones culturalmente sesgado desde que aprendimos, junto con el lenguaje y las formas más básicas
de las relaciones humanas, que estábamos destinadas a cumplir un rol determinado en
la sociedad patriarcal. La reproducción de estereotipos de género se encuentra probablemente en la base de la mayor parte de las elecciones que hacemos las mujeres que
llegamos a tener la oportunidad de hacer una apuesta a la formación superior.
Estas formas de aparente auto-exclusión - que preferimos considerar como “exclusiones anticipadas”, para evitar responsabilizar a las propias mujeres por la imposibilidad
o dificultad para afrontar determinadas opciones - es un problema, porque es un comportamiento que oculta el problema anticipadamente, es una estrategia que no perturba
los límites culturalmente impuestos. Aquí es decisiva la cuestión educativa desde la primera infancia y a lo largo de toda la trayectoria educativa que la sociedad nos propone
antes de llegar a la instancia universitaria. Y esa es una cuestión que las universitarias
no hemos elaborado aún de manera suficientemente clara, asumiendo que se trata de
una tarea de las maestras y profesoras de la enseñanza básica y media. Las universidades son, sin embargo, en muchos países, responsables de la formación del magisterio
y el profesorado. Y aún en los casos en los que no son las universidades los ámbitos
directos de formación pedagógica, su influencia en la construcción de los procesos de
enseñanza se extiende a todo el sistema a través de la producción de enfoques y contenidos disciplinares. La problemática de género ha ingresado bastante recientemente a
las universidades como un objeto de estudio académico, pero permanece aún recluido
en ciertas áreas específicas de investigación que se centran especialmente en un examen
crítico de la condición de la mujer en la sociedad patriarcal que no está suficientemente
atento a lo que ocurre dentro de la propia institución en la que se llevan a cabo esas
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investigaciones. Del mismo modo en que la investigación educativa que se realiza en
las universidades se ocupa, con vocación crítica o con pretensión normativa, de la enseñanza en otros niveles del sistema, y no tematiza la misma práctica pedagógica en la
propia universidad, estudiamos la cuestión de género como si se tratara de algo que
acontece fuera de nuestro propio ámbito de actividad. Ambas limitaciones se suman
para incrementar esta ceguera: la falta de una reflexión adecuada sobre la desigualdad de género en la universidad y su influencia en la reproducción del patriarcado, y
la ausencia de una crítica sistemática de nuestra propia práctica docente, nos alejan del
desafío político-pedagógico de ser parte activa en la construcción de un paradigma educativo emancipatorio, que sustente en una perspectiva integradora de todos los niveles
del sistema de enseñanza la contribución de la docencia a la transformación igualitaria
de nuestra sociedad.

Las condiciones del trabajo y la desigualdad de género en las universidades
La cuestión cultural es, sin dudas, determinante de las trayectorias de las mujeres
en las universidades, como lo es en general en el mundo del trabajo. Nuestras expectativas ya están, en gran medida, configuradas en un horizonte estrecho que la cultura
patriarcal nos propone como un destino. No obstante, las mujeres hemos demostrado
sobradamente que no somos pasivamente sujetadas a los roles que una cultura opresiva nos asigna. La resistencia a adecuarnos a este molde encuentra, sin embargo, límites
materiales en las condiciones objetivas en las que se desarrolla toda nuestra actividad.
En este sentido, es imprescindible prestar atención a las condiciones de trabajo, también
en el mundo académico.
La actividad académica se desarrolla en condiciones que suponen para un grupo
amplio de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza superior niveles importantes de
precarización. Esta situación varía entre los distintos sistemas universitarios latinoamericanos, pero muestra semejanzas significativas, que responden a un proceso global
resultante de la implementación de reformas de corte neoliberal, que en nuestra región se
llevaron adelante especialmente en la década del ’90 pero han seguido desarrollándose,
incluso en el marco de procesos políticos de carácter democrático y popular. Esta “inercia” y continuidad de la adecuación de los sistemas universitarios a la lógica del mercado
responde fundamentalmente al efecto de una muy difícilmente evitable internacionalización de las actividades académicas, que somete a nuestras trabajadoras y trabajadores
al imperio de un conjunto de dispositivos y criterios de validación de su tarea que tienen un carácter notablemente alienante. Para decirlo muy brevemente: la devaluación
de la actividad de enseñanza frente a la sobrevaloración de la tarea de investigación,
y el sometimiento de ésta a un modelo que, en gran medida, reduce la valoración del
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trabajo académico a la evaluación de resultados contabilizados sobre la base de la publicación de “papers” en revistas internacionales, ha producido una fuerte segmentación en
el mundo universitario, entre aquellas personas que se ocupan de tareas de enseñanza
en los niveles iniciales (docencia de grado), y quienes se dedican casi exclusivamente
a la investigación y sólo se ocupan de la enseñanza en el posgrado. Normalmente, es
muy difícil lograr un tránsito “ascendente” entre estos sectores de la actividad, cuyas
condiciones son notablemente diferentes. El primer grupo está sometido – de manera
creciente – a peores condiciones de trabajo: formas de contratación a término o por horas,
sobrecarga de tareas, exceso de horas de aula frente a cursos numerosos, falta de reconocimiento de tiempos rentados para la preparación de clases y recursos de enseñanza,
ausencia de oportunidades para el perfeccionamiento docente y disciplinar. Estos trabajadores y trabajadoras, que también hacen esfuerzos para poder incorporarse en el
mundo de la investigación, en busca de mayor reconocimiento y de una mejora en la
perspectiva de sus carreras, son, además, parias en el sistema político de las universidades, que en general excluye de la participación en el gobierno de las instituciones a
quienes trabajan en ellas en estas formas irregulares e inestables. En muchos casos, la
falta de una relación laboral adecuadamente formalizada, dificulta también la sindicalización de estos trabajadores y trabajadoras.
La consideración de la problemática de género en las universidades no puede omitir una crítica de estas condiciones estructurales que determinan la forma del trabajo en
las instituciones académicas y de la enseñanza superior, porque son las mujeres quienes
resultan más perjudicadas por esta situación. Si volvemos a mirar cuáles son las posiciones que ocupan las mujeres en las plantas docentes de las universidades, veremos que
ellas están mayoritariamente situadas en la periferia de un sistema cuyo centro - ocupado por una elite académica que disfruta de estabilidad y oportunidades notoriamente
mayores para acceder a los recursos materiales y simbólicos que otorgan poder, prestigio
y autonomía – es visiblemente masculino. En un ámbito laboral altamente competitivo,
las mujeres nos encontramos en clara desventaja para desarrollar carreras que exigen
dedicación exclusiva y continuidad. En ausencia de políticas públicas e institucionales
que apoyen una distribución más igualitaria de la responsabilidades del cuidado, la
mayoría de las mujeres deben afrontar interrupciones en sus carreras que ningún sistema de promoción toma en cuenta como justificadas, y que no son compensadas en
ningún proceso de evaluación. Tener hijos o hijas es, para una mujer que trabaja en la
universidad, una opción que pone brutalmente en contradicción al trabajo y la familia, y que genera situaciones tremendamente exigentes cuya resolución recae sobre su
tiempo, su esfuerzo, y no pocas veces sobre el sacrificio de sus expectativas y deseos.
Por otra parte, esta dinámica refuerza las jerarquías en las relaciones laborales,
incrementadas por la acumulación de poder en los pequeños núcleos de conducción, y
permite que se multipliquen las situaciones de abuso de autoridad y de acoso laboral.
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En este contexto, la discriminación de género suele pasar desapercibida incluso para las
mismas víctimas, que la subsumen en la regla general que rige la modalidad casi feudal en las relaciones académicas. Los casos de acoso sexual son la mayoría de las veces
silenciados en este contexto opresivo y fuertemente disciplinador, en el que el predominio de una cultura patriarcal tiende a justificar o negar la violencia que se ejerce en
relaciones desiguales que permanecen ocultas bajo la ficción de una igualdad de oportunidades para demostrar la capacidad de ocupar posiciones de mayor jerarquía sobre
la única base del “mérito académico”. En los últimos años, impulsadas por un contexto
en el que avanzaron en algunos de nuestros países las políticas públicas de prevención,
denuncia y penalización de la violencia contra las mujeres, algunas universidades han
comenzado a desarrollar acciones para institucionalizar cursos de acción ante las situaciones que se producen en estos ámbitos. La creación de áreas específicas para su abordaje,
y la producción de protocolos de actuación ante la violencia de género en la universidad
constituye un primer e importante paso en el reconocimiento de que efectivamente el
problema existe, y representa una oportunidad para fortalecer la perspectiva de género
en la acción sindical, que no puede permanecer ajena a esta tarea.

El rol del sindicato y el aporte de la Red de Trabajadoras de la Educación
De acuerdo con la descripción que hemos propuesto, la discriminación y desigualdad de género en el ámbito laboral de las universidades es una expresión particular de
la cultura patriarcal que aún configura las relaciones sociales en general. Sin embargo,
las condiciones concretas en las que las universitarias llevan a cabo sus tareas determinan una modalidad específica que es importante identificar para “rescatar del olvido” las
injusticias que en este espacio se producen, y poder elaborar estrategias de intervención.
El sindicato tiene un rol decisivo en esta tarea, y es imprescindible que se comprenda
que la incorporación de la perspectiva de género en la agenda gremial no es una cuestión secundaria ni opcional, sino que debe configurar estructuralmente la totalidad de
la definición de la agenda de trabajo de nuestras organizaciones. La defensa y demanda
de condiciones dignas de trabajo para todos y todas requiere advertir cuáles son las
determinaciones que afectan de manera diferencial a las mujeres, incluyendo la consideración de un conjunto de factores que actúan sobre las oportunidades y condiciones
de trabajo desde afuera del ámbito propiamente laboral.
Poder identificar cómo inciden en esta situación las formas de organización del
trabajo en la docencia y en la producción de conocimiento, la definición de las modalidades de contratación, de asignación de tiempos de trabajo, de evaluación y promoción
en las carreras; poder reconocer la influencia de factores culturales ligados a los estereotipos de género; comprender el peso que tienen las exigencias que ponen en colisión
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trabajo y familia; tomar conciencia y ayudar a sensibilizar sobre la existencia de situaciones de abuso y violencia de género, son algunas de las tareas necesarias para construir
una agenda sindical que incorpore demandas igualitarias que requieren el desarrollo
de instrumentos de intervención, políticas de apoyo, criterios de compensación, y que
pueden constituir además el punto de partida para impulsar procesos aún más profundos de democratización de las relaciones laborales y pedagógicas, y del conjunto de la
vida universitaria.
Avanzar en estas definiciones exige un trabajo de esclarecimiento en el interior de
las propias organizaciones, en las cuales también persisten importantes desigualdades
y prejuicios que dificultan la participación de las mujeres en la vida sindical, y tornan
aún más difícil la incorporación de la perspectiva de género. Muchos de los condicionamientos que actúan en el mundo del trabajo se replican en los sindicatos, en los que,
pese a la significativa presencia de las mujeres en el sector que representan – mayoritaria en el ámbito educativo, y al menos paritaria en las universidades – son los varones
quienes ocupan las posiciones de mayor responsabilidad, visibilidad, y poder. También
aquí somos las mujeres las que desempeñamos tareas más exigentes con menor reconocimiento y menor poder de incidencia política. Por eso es fundamental fortalecer la
presencia de las compañeras en las organizaciones y politizar su actuación.
La Red de Trabajadoras de la Educación de la Internacional de la Educación para
América Latina desarrolla una actividad que ha sido decisiva para lograr avances en este
sentido, proporcionándonos, en el intercambio con compañeras de otras organizaciones, y de otros países, una oportunidad excepcional de aprendizaje, reflexión colectiva
y acompañamiento, en un esfuerzo que se enriquece en el encuentro de experiencias
que nos permiten a todas reconocernos en las preocupaciones, empeños y esperanzas
que compartimos. En este ámbito, las mujeres trabajadoras de la educación superior
hemos podido aprender mucho de nuestras compañeras maestras, profesoras y auxiliares de docencia de toda América Latina, para comenzar a proponer e impulsar las
transformaciones que nos permitan construir la igualdad en nuestros sindicatos y en las
universidades, y sumarnos a la larga marcha por la justicia de género en nuestra sociedad.
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Apresentação

A

2ª Plenária Intercongressual da CNTE, realizada nos dias 7 e 8 de agosto de
2015, em Brasília, aprovou duas minutas de projetos de lei sobre Piso Salarial e Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira dos Profissionais da
Educação Básica Pública, com vistas a regulamentar os incisos V e VIII do art. 206 da
Constituição Federal.
Ambas as minutas se pautam no acúmulo histórico da CNTE e de seus sindicatos
filiados, assim como nas proposições parlamentares do deputado Carlos Abicalil (PL
1.592/03) e da deputada Fátima Bezerra (PL 2.826, de 2011) e na contribuição da conselheira Maria Izabel Azevedo Noronha, relatora no Conselho Nacional de Educação das
Resoluções CNE/CEB nº 2, de 2009 e 5, de 2010, que fixam as diretrizes nacionais de carreira para o magistério e os funcionários da educação, respectivamente.
O primeiro anteprojeto de lei sobre piso nacional, elaborado pela CNTE, data de
1981, e o de diretrizes de carreira, de 1992, sendo que os dois foram debatidos durante
a tramitação do PL nº 1.258, de 1988, que versava sobre a regulamentação da LDB pós-redemocratização do País.
Desde então, a CNTE empreendeu forte luta para a regulamentação de padrões
de qualidade nacional na valorização de todos/as os/as trabalhadores/as que atuam nas
escolas públicas, tendo conseguido aprovar a Lei do piso nacional do magistério, em
2008, após um longo período de políticas neoliberais implementadas no Brasil, que restringiram direitos da classe trabalhadora.
Vencida a batalha da lei do piso do magistério, nos poderes Legislativo e Judiciário,
e tendo como referência os avanços institucionais da última década (emendas constitucionais nºs 53 e 59, Leis 11.494 [Fundeb], 11.738 [Piso] e 12.014 [reconhecimento dos
funcionários como educadores]), é hora de avançar na luta pela regulamentação do piso
salarial e das diretrizes nacionais de carreira para todos os profissionais da educação,
políticas essas que se vinculam ao debate do Sistema Nacional de Educação e do Custo
Aluno Qualidade.
Esta importante luta ocorre num momento bastante especial, pois em 2015 a CNTE
completou 25 anos de unificação dos/as trabalhadores/as das escolas públicas do Brasil.
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PROPOSTA DE PROJETO DE LEI SOBRE PISO SALARIAL NACIONAL DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PÚBLICA
Regulamenta o inciso VIII do artigo 206 da Constituição Federal, para instituir
o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação pública
de nível básico.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública a que se refere o inciso VIII do artigo 206 da Constituição
Federal.
Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar
pública será de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais) mensais, para os profissionais a que se refere os incisos I, II e III do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, habilitados em cursos de nível médio com base técnico-pedagógica para atuação nas escolas públicas.
§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os estados,
o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras
dos profissionais da educação com formação de nível médio profissional, para jornadas
de trabalho de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.
§ 2º Nos entes federativos em que houver apenas uma carga horária para os
profissionais a que se refere o § 1º deste artigo, aplica-se o valor do piso em sua totalidade;
§ 3º Nos entes federativos em que houver mais de uma carga horária para os
profissionais a que se refere o § 1º deste artigo, define-se a jornada padrão pelo processo
de negociação com as entidades representativas dos profissionais da educação e, a partir
desta jornada, aplica-se a proporcionalidade.
§ 4º Na composição da jornada de trabalho dos profissionais do magistério,
observar-se-á o limite de 50% (cinquenta por cento) da carga horária em horas-aula para
o desempenho das atividades de interação com os educandos e aos profissionais a que
se refere o inciso III do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será garantida
a formação continuada e a participação desses educadores nos processos de gestão
democrática e de preparação, execução e avaliação do projeto político-pedagógico da
escola, em horários de trabalho e em escalas elaboradas pelas equipes responsáveis pela
consecução do projeto pedagógico previsto no inciso I do artigo 14 da Lei nº 9.394, de 1996.
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§ 5º Para os fins do disposto neste artigo, consideram-se:
I - profissionais do magistério: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, tais como, direção ou administração escolar,
planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;
II – profissionais da educação do inciso III do art. 61 da Lei n º 9.394, de 1996: funcionários administrativos da educação habilitados em cursos com base técnico-pedagógica
para atuação nas escolas públicas, regidos pela Resolução nº 5, de 2005, da Câmara de
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação e outras que lhe sucederem.
§ 6º Diferenciar os vencimentos ou salários iniciais da carreira dos profissionais
da educação por titulação, assegurando, no mínimo, a diferença de 50 (cinquenta por
cento) entre a remuneração dos profissionais habilitados em nível médio profissional
e os habilitados em nível superior, conforme definido pela Lei de diretrizes nacionais
para os planos de carreira dos profissionais da educação escolar pública.
§ 7º As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a
todas as aposentadorias e pensões dos profissionais da educação pública de nível básico
alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e
pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005.
Art. 3º O valor definido no art. 2º desta Lei é válido para o ano de 2015, e sua correção será feita pelo critério do § 1º do art. 5º desta Lei.
Art. 4º A União complementará o valor do piso salarial profissional nacional, nos
casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, do esforço fiscal previsto no § 1º do art. 75 da Lei 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, a ser definido em regulamento, e das disposições que integram o Sistema Nacional de Educação, não tenha disponibilidade orçamentária para
cumprir o valor fixado.
§ 1º O ente federativo deverá justificar sua incapacidade financeira, enviando ao
Ministério da Educação solicitação fundamentada e acompanhada de planilha de custos
comprovando a necessidade da complementação de que trata o caput deste artigo,
mediante os critérios estabelecidos nos incisos deste parágrafo, podendo ser acrescidos
outros por meio de normativa aplicada em âmbito do Sistema Nacional de Educação:
I – Comprovar a aplicação do percentual mínimo disposto no art. 212 da Constitucional Federal e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluídas
as receitas resultantes de transferências em manutenção e desenvolvimento do ensino.
II – Apresentar relação nominal dos profissionais vinculados aos órgãos que administram a educação escolar pública e seus vínculos diretos com as atividades das escolas
ou da rede de ensino.
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III – Manter relação de número de estudantes por profissionais da educação nos
termos da Lei Federal ou de normativa do Sistema Nacional de Educação.
IV – Ter aprovado lei específica que designa recursos próprios de royalties do petróleo, de gás natural e outros hidrocarbonetos, nos termos mínimos definidos na Lei nº
12.858, de 9 de setembro de 2013;
V – Preencher regularmente o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos
em Educação (Siope).
VI – Cumprir o regime de gestão plena dos recursos vinculados para manutenção
e desenvolvimento do ensino, em especial o cumprimento do § 5º do art. 69, mantendo
o controle dos recursos educacionais em conta própria da Secretaria de Educação.
VII – Cumprir a destinação dos recursos da parcela de participação no resultado
ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural em acréscimo
aos recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme art. 5º, § 5º da Lei
de diretrizes nacionais para os planos de carreira dos profissionais da educação escolar pública.
VIII – Dispor de plano de carreira para os profissionais da educação em lei própria
e nos termos do Plano Nacional de Educação ou de Lei Federal específica.
IX – Demonstrar cabalmente o impacto desta Lei nos recursos do Estado, Distrito
Federal ou Município, quando de sua aplicação aos planos de carreira dos profissionais
da educação escolar pública.
§ 2º O percentual de reajuste anual do piso salarial nacional de que trata esta Lei
deverá ser aplicado em todos os níveis e classes dos planos de carreira dos profissionais
da educação escolar pública.
§ 3º A União será responsável por cooperar técnica e financeiramente com o ente
federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso na estrutura das diretrizes
nacionais para os planos de carreira dos profissionais da educação escolar pública, de
forma a assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de seus recursos.
§ 4º A complementação da União a que se refere o caput deste artigo terá como
fontes principais os recursos previstos na Lei nº 12.858, de 9 de setembro de 2013, e
outras correlatas, além de rubrica específica do orçamento federal, observado o limite
máximo de 30% dos recursos vinculados ao Ministério da Educação para manutenção
e desenvolvimento do ensino, sendo vedada a utilização das receitas oriundas da arrecadação da contribuição social do salário-educação a que se refere o § 5º do art. 212 da
Constituição Federal.
Art. 5º - O piso salarial nacional dos profissionais da educação escolar pública será
atualizado, anualmente, no primeiro dia útil do mês de maio, a partir do primeiro ano
de vigência da Lei.
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§ 1º A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada com base no
mesmo percentual de reajuste anual do Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) e do
Custo Aluno Qualidade (CAQ), e, enquanto esses não estiverem regulamentados no
valor mínimo anual previsto no inciso IV do art. 15 da Lei 11.494, de 20 de junho de 2007.
§ 2º Ato normativo do ministro de Estado da Educação indicando o percentual de
reajuste do piso salarial profissional nacional será publicado até o dia 30 de abril de
cada ano.
Art. 6º A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar
ou adequar os planos de carreira e remuneração dos profissionais da educação escolar
pública, tendo em vista o cumprimento integral desta Lei, nos prazos e condições por
ela determinados.
Art. 7º Constitui ato de improbidade administrativa a inobservância dos dispositivos contidos nesta Lei, sujeito às penalidades previstas pela Lei nº 8.429, de 2 de junho
de 1992 e pela Lei ______________, que trata da responsabilidade educacional dos gestores públicos das esferas federal, estadual e municipal.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O presente Projeto de Lei tem por objetivo regulamentar o art. 206, VIII da Constituição Federal, o qual teve sua redação conferida pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006.
O assunto trata não apenas de reivindicação histórica do movimento sindical de
trabalhadores em educação, mas especialmente de uma dívida do Estado brasileiro
para com os profissionais da educação e a sociedade, que clama por educação pública
de qualidade e a consequente valorização de seus profissionais.
A abrangência do projeto se pauta na Lei nº 12.014, de 6 de agosto de 2009, que regulamentou o parágrafo único da Constituição Federal, com a finalidade de discriminar as
categorias de trabalhadores que se devem considerar profissionais da educação básica.
Neste sentido, são detentores de direito ao piso salarial profissional nacional dos
profissionais da educação escolar pública, os(as) professores(as), os(as) especialistas e
os(as) funcionários(as) da educação, respectivamente listados nos incisos I a III do art.
61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9.394, de 1996), habilitados em
cursos técnicos de base pedagógica reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) para atuar nas escolas públicas.
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O valor definido no art. 2º do projeto de lei atende parcialmente a prerrogativa das
metas 17 e 18 da Lei 13.005, de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação com
vigência entre 2014 e 2024. O cumprimento integral e efetivo das referidas metas dependerá ainda da aprovação de lei que regulamente as diretrizes nacionais para os planos
de carreira dos profissionais da educação, matéria correlata a este Projeto de Lei.
No caso do magistério, especificamente, o PNE estabelece prazo de 6 (seis) anos,
a contar da publicação da Lei, para que seja equiparada a remuneração média desses
profissionais com a de outras categorias de igual escolaridade. Em 2012, de acordo com
dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (Pnad/IBGE), a diferença era de
53% entre os profissionais com formação em nível superior.
Por óbvio, não basta a Lei do Piso para se alcançar a pretendida equiparação remuneratória acima referida, sendo necessária política nacional para valorizar a estrutura
de carreira do magistério e dos demais profissionais, com o devido suporte financeiro
da União, com vista a garantir equidade no tratamento aos profissionais de todo o País
e sustentabilidade financeira aos entes públicos responsáveis diretos pela contratação
dos trabalhadores das escolas públicas.
O piso nacional se vincula à formação profissional em nível médio, tanto para o
magistério como para os demais profissionais da educação, bem como a carga horária
semanal de no máximo 40 horas semanais, devendo as redes de ensino com múltiplas
jornadas de trabalho aplicar a proporcionalidade do piso para uma jornada específica
sobre as demais que se praticam na rede/sistema educacional.
Ainda sobre a carga horária, o projeto estabelece percentual de hora extraclasse para
o trabalho dos professores (mínimo de um terço da jornada), dando efetividade ao inciso
V do art. 67 da LDB e mantendo a coerência com o paragrafo § 4º do art. 2º da Lei nº
11.738, de 2008. Quanto aos demais profissionais, é assegurado tempo dentro da jornada
de trabalho para formação continuada e para a participação em atividades relacionadas a planejamento, execução e avaliação do projeto político-pedagógico das escolas.
Diante da diversidade de denominações dos profissionais da educação em todo o
País, o projeto optou por definir as habilitações compatíveis com o piso salarial profissional, observando o disposto no art. 22 da Lei nº 11.494, de 2007, bem como os artigos
61 e 62 da LDB e as normatizações do Conselho Nacional de Educação, em especial a
que regulou a 21ª Área Profissional de Serviços de Apoio Escolar.
Para que as metas do PNE sejam efetivamente alcançadas no quesito remuneratório dos trabalhadores em educação, é imprescindível que o valor definido para o piso,
em 2015, com base em dados mais recentes da Pnad-IBGE, seja atualizado antes mesmo
da vigência da Lei, ou seja, durante o processo legislativo.
Também em relação à valorização real do piso salarial ao longo do tempo, a opção
do projeto é por sua vinculação ao mesmo percentual de correção do Custo Aluno Qualidade (inicial e permanente) – política indicada no PNE para servir de referência aos
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investimentos orçamentários na educação pública –, observando-se a data do primeiro
dia útil de maio para a atualização anual de acordo com a publicação de ato normativo
do ministro de Estado da Educação.
A complementação da União mostra-se fundamental não apenas para legitimar a
constitucionalidade do projeto – à luz da votação da ADI 4.167 no STF –, mas principalmente para garantir a efetividade da Lei diante da concepção do regime de cooperação,
estabelecido pelos artigos 23 e 211, § 4º da CF-1988, indispensável para se alcançar
a melhoria da qualidade da educação pública básica no País e a valorização de seus
profissionais.
Para tanto, o projeto de lei estabelece critérios a serem seguidos pelos entes federativos, os quais poderão sofrer atualizações em âmbito de um comitê gestor do Sistema
Nacional de Educação.
Por fim, destaca-se a importância de se vincular essa legislação a medidas de controle institucional e judicial, com punições efetivas àqueles que a descumprirem.
PROPOSTA DE PROJETO DE LEI SOBRE DIRETRIZES NACIONAIS PARA OS
PLANOS DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR PÚBLICA
Estabelece as diretrizes nacionais para os planos de carreira dos profissionais
da educação básica pública, em conformidade com o art. 206, V da Constituição Federal.

Art. 1º A presente Lei estabelece as diretrizes mínimas para os planos de carreira
dos profissionais da educação básica pública, nas redes de ensino da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Art. 2º Consideram-se profissionais da educação básica pública, nos termos do art.
61 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os que, nela estando em efetivo exercício e
tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional,
bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim.
§ 1º - Os trabalhadores em educação sem a habilitação exigida para a função, em
exercício da docência, em suporte pedagógico e em atividades administrativas nas escolas
e nos órgãos dos sistemas de ensino, terão acesso aos planos de carreira dos profissionais
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da educação escolar, desde que se habilitem em cursos de conteúdo técnico-pedagógico
de nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas, reconhecidos pelos
órgãos dos sistemas de ensino.
§ 2º - Enquanto não habilitados, os trabalhadores que atuam nas escolas públicas e
nos órgãos da educação escolar básica permanecerão em quadros de provisão temporária,
vinculados aos planos de carreira dos profissionais da educação básica pública, com
tratamento equivalente de direitos de acordo com a sua formação escolar.
Art. 3º Os critérios a serem utilizados para a remuneração dos profissionais da educação escolar devem assegurar:
I – a remuneração condigna e sua referência mínima ao piso salarial profissional
nacional a que se refere o inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal;
II – a integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola,
garantida por meio de jornada de trabalho que contemple as atividades extraclasses e
a formação continuada dos profissionais;
III – a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, através de políticas de
progressão na carreira.
1º São fontes de recursos para pagamento dos profissionais da educação escolar
aquelas descritas no artigo 212 da Constituição Federal e no artigo 60 do seu Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, acrescidos dos recursos provenientes de outras
fontes vinculadas ou não à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.
§ 2º É vedada a remuneração com recursos vinculados à manutenção e
desenvolvimento do ensino, em referência aos artigos 70 e 71 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, dos profissionais formados em cursos técnicos ou superiores que
não contemplem a base pedagógica indicada no art. 62-A da Lei nº 9.394, de 1996, ou
em resoluções do Conselho Nacional de Educação atinentes ao assunto, mesmo para os
que atuam diretamente nas escolas públicas.
Art. 4º Na adequação de seus planos de carreira aos dispositivos desta Lei, os
governos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios devem seguir as
seguintes diretrizes:
I – reconhecer a educação básica pública e gratuita como direito de todos e dever do
Estado, que a deve prover com padrão de qualidade definido em lei, sob os princípios
da gestão democrática, de conteúdos que valorizem o trabalho, a diversidade cultural e a prática social, por meio de financiamento público, que leve em consideração o
custo-aluno necessário para alcançar educação de qualidade, garantido em regime de
cooperação entre os estados, o Distrito Federal e os municípios, com responsabilidade
supletiva da União;
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II – reconhecer a importância da carreira dos profissionais da educação escolar,
através de políticas públicas que conjuguem, indissociavelmente, a formação inicial e
continuada, sob a responsabilidade do Estado, a jornada e as condições de trabalho, à luz
das regulamentações trabalhistas, e o vencimento ou salário, visando a equipará-los com
outras carreiras profissionais de formação semelhante, em âmbito de cada ente federado;
III – assegurar a aplicação integral dos recursos constitucionalmente vinculados à
manutenção e ao desenvolvimento do ensino, além de outros eventualmente destinados por lei à educação;
IV – fazer constar nos planos de carreira a natureza dos respectivos cargos e funções dos profissionais da educação, à luz do artigo 2º desta Lei;
V – determinar a realização de concurso público de provas e títulos, para provimento
qualificado de todos os cargos no regime estatutário ou empregos públicos ocupados
pelos profissionais da educação básica na rede de ensino público, sempre que a vacância
no quadro permanente alcançar percentual igual a 10% (dez por cento), considerando-se
essa porcentagem para cada um dos cargos ou empregos públicos existentes;
VI – optar, quando necessário, pela contratação de profissionais efetivos para os
órgãos da administração pública educacional, na forma disposta no § 3º do art. 67 da
Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
VII – fixar vencimento ou salário inicial para as carreiras profissionais da educação
escolar, observando-se, no mínimo, o piso salarial profissional nacional definido em Lei
Federal, a carga de trabalho prevista nos planos de carreira com limite máximo de 40
horas semanais, devendo-se aplicar a proporcionalidade do piso nacional em relação a
uma jornada de trabalho específica sempre que houver múltiplas jornadas nos entes federativos, a diferenciação por níveis de habilitação, devendo, ainda, ser vedada qualquer
diferenciação salarial em virtude da etapa ou modalidade de atuação do profissional;
VIII – fixar, na composição da jornada de trabalho dos docentes, o limite de 50%
(cinquenta por cento) da carga horária em horas-aula para o desempenho das atividades de interação com os educandos, e aos profissionais a que se refere o inciso III do art.
61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será garantida a formação continuada e
a participação desses educadores nos processos de gestão democrática e de preparação,
execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola, em horários de trabalho
e em escalas elaboradas pelas equipes responsáveis pela consecução do projeto pedagógico previsto no inciso I do artigo 14 da Lei nº 9.394, de 1996;
IX – diferenciar os vencimentos ou salários iniciais da carreira dos profissionais da
educação básica, de que trata a presente Lei, por titulação profissional, assegurando,
no mínimo, diferença de 50% (cinquenta por cento) entre os profissionais habilitados
em nível médio profissional e em nível superior, 15% (quinze por cento), 25% (vinte e
cinco por cento) e 35% (trinta e cinco por cento), respectivamente, entre os graduados
em nível superior e os detentores de diplomas de especialização, mestrado e doutorado;
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X – prever dispersão horizontal nas carreiras por nível de formação (médio profissional, superior, especialização, mestrado e doutorado) de, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento), aplicada ao longo de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho profissional, subdividida em classes de progressão de, no mínimo, 6% (seis por cento), com interstício
médio de 3 (três) anos para cada classe;
XI – estabelecer o piso salarial profissional nacional dos profissionais da educação
escolar pública, a que se refere o inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal, como o
vencimento mínimo para os planos de carreira dos profissionais habilitados em cursos
de nível médio com conteúdos técnico-pedagógicos;
XII – prever a dedicação exclusiva dos profissionais da educação, inclusive para os
profissionais que desempenham atividades de apoio à docência na escola ou em órgão
educacional da rede de ensino, em percentuais sobre os vencimentos ou salários definidos nos planos de carreira;
XIII – assegurar revisão salarial anual dos vencimentos ou salários contidos nas
carreiras, em todos os níveis e classes, inclusive naquelas cujo vencimento inicial esteja
acima do valor nominal do piso, de modo a preservar o poder aquisitivo dos profissionais da educação básica, com ganhos adicionais proporcionais ao crescimento do valor
per capita do custo aluno qualidade inicial e do custo aluno qualidade, previstos nas
estratégias 20.6 e 20.7 da Lei 13.005, de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação;
XIV – manter comissão paritária, instituída por lei específica, entre gestores e profissionais da educação de que trata a presente Lei e os demais setores da comunidade
escolar, para assegurar efetivas condições de trabalho e prover políticas públicas voltadas à valorização profissional e à qualidade dos serviços educacionais prestados à
comunidade;
XV – promover, na organização da rede escolar, número adequado de profissionais por estudantes a fim de melhor prover os investimentos públicos. Em relação ao
número de estudantes por professor(a) em sala de aula, requisito indispensável para elevar a qualidade da educação e para atender as exigências de trabalho dos profissionais,
deve-se praticar a seguinte relação de estudantes por professor(a): na educação infantil
(0 a 11 meses): até 4 crianças por professor(a); (1 ano a 1 ano e 11 meses): até 6 crianças
por professor(a); (2 anos a 2 anos e 11 meses): até 9 crianças por professor(a); (3 anos a
3 anos e 11 meses): até 10 crianças por professor(a); (4 anos a 5 anos e 11 meses): até 10
crianças por professor(a); nos anos iniciais do ensino fundamental: até 15 estudantes por
professor(a); nos anos finais do ensino fundamental: até 25 estudantes por professor(a)
e; no ensino médio: até 30 estudantes por professor(a). A relação entre o número de
professores e demais profissionais da educação, por unidade escolar, será definida por
órgão gestor do Sistema Nacional de Educação, considerando o tamanho das escolas,
sua localização geográfica e a etapa e modalidade de atendimento educacional;
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XVI – observar os requisitos legais que disciplinam as despesas consideradas gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, quanto à cedência de profissionais
para outras funções fora do sistema ou rede de ensino, visando à correta caracterização das despesas com pagamento de pessoal em conformidade com os artigos 70 e 71
da Lei nº 9.394, de 1996;
XVII – manter, no respectivo órgão da educação, a vinculação profissional de todos
os trabalhadores da educação de que trata esta Lei, a fim de melhor acompanhar as despesas e os investimentos decorrentes da manutenção e desenvolvimento do ensino;
XVIII – garantir férias anuais remuneradas de, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) dias
para os profissionais do magistério em efetivo exercício, sendo, no mínimo, 30 (trinta)
dias consecutivos em certo período do ano e outros 15 (quinze) dias durante os recessos, e de 30 (trinta) dias, no mínimo, para os demais profissionais da educação escolar
básica pública;
XIX – manter, em legislação própria, a regulamentação da gestão democrática do
sistema, da rede e das escolas, prevendo as formas de gestão colegiada e de condução
dos dirigentes escolares através de eleição direta envolvendo a comunidade escolar;
XX – garantir a participação dos profissionais da educação na elaboração e no planejamento, execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola e do sistema
de ensino, nos termos do inciso I do art. 14 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
XXI – prover a formação e a habilitação técnico-pedagógica de todos os profissionais da educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades,
bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, sob
os seguintes fundamentos:
a) sólida formação inicial básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos
de suas competências de trabalho, respeitada a liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas
expressos nos incisos II e III do art. 206 da Constituição Federal;
b) associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados, capacitação em serviço e formação continuada;
c) aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino
e em outras atividades.
XXII – Assegurar, no próprio sistema ou em colaboração com os demais sistemas
de ensino, a oferta de programas permanentes e regulares de formação continuada para
aperfeiçoamento profissional, inclusive em pós-graduação, preferencialmente em instituições públicas de ensino superior;
XXIII – promover, preferencialmente em colaboração com outros sistemas de ensino,
a universalização das exigências mínimas de formação para o exercício da profissão dos
profissionais da educação básica de que trata esta Lei;
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XXIV – instituir mecanismos de concessão de licenças para aperfeiçoamento e formação continuada dos profissionais de que trata a presente Lei, de modo a promover a
qualificação para o trabalho;
a) as redes de ensino instituirão um quadro rotativo de vagas para afastamento de
seus profissionais, para efeito de aperfeiçoamento e formação continuada, nunca inferior
a 2% (dois por cento) do total de efetivos de cada cargo, e observadas as metas do Plano
Nacional de Educação, prevendo os mecanismos de concessão e prazos de vigência de
modo a promover a qualificação sem ferir os interesses da aprendizagem dos estudantes;
b) os profissionais da educação básica gozarão do direito de, pelo menos, três licenças sabáticas, adquiridas a cada sete anos de exercício na rede de ensino, com duração
e regras de acesso estabelecidas no respectivo plano de carreira;
XXV – instituir mecanismos que possibilitem a formação continuada no local e
horário de trabalho para todos os profissionais da educação, por meio de convênios,
preferencialmente realizados com instituições públicas de ensino;
XXVI – estabelecer mecanismos de progressão na carreira com base no tempo de
serviço, titulação, experiência, atualização e aperfeiçoamento profissional;
XXVII – reconhecer como mecanismo de progressão vertical na carreira a elevação
dos níveis de escolaridade e da habilitação profissional, segundo o itinerário formativo,
possibilitando o contínuo e articulado aproveitamento de estudos;
XXVIII – estabelecer critérios de progressão horizontal por qualificação do trabalho
profissional, a partir dos seguintes referenciais, podendo ser agregados outros:
a) dedicação exclusiva ao cargo, emprego público ou função na rede de ensino;
b) avaliação para o desempenho do profissional da educação e do sistema de ensino,
que leve em conta, entre outros fatores, a objetividade, que é a escolha de requisitos que
possibilitem a análise de indicadores qualitativos e quantitativos, e a transparência, que
assegura que o resultado da avaliação possa ser analisado pelo avaliado e pelos avaliadores, com vistas à superação das dificuldades detectadas para o desempenho profissional
ou do sistema, a ser realizada com base nos seguintes princípios:
1 – para o profissional da educação escolar:
1.1 – participação democrática: o processo de avaliação deve ser elaborado coletivamente pelo órgão executivo e os profissionais da educação representados por sua
entidade de classe sindical em cada rede de ensino;
2 – para os sistemas de ensino:
2.1 – amplitude: a avaliação deve incidir sobre todas as áreas de atuação do sistema
de ensino, que compreendem:
2.1.1 – a formulação das políticas educacionais;
2.1.2 – a aplicação delas pelas redes de ensino;
2.1.3 – o desempenho dos profissionais da educação;
2.1.4 – a estrutura escolar;
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2.1.5 – as condições socioeducativas dos educandos;
2.1.6 – os resultados educacionais da escola;
2.1.7 – outros critérios que os sistemas considerarem pertinentes, a exemplo do
índice de desenvolvimento humano interno e na consideração de áreas de vulnerabilidade social;
XXIX – a avaliação a que se refere a alínea “b” do inciso XXVIII desta Lei deve
reconhecer a interdependência entre o trabalho do profissional da educação e o funcionamento geral do sistema de ensino e, portanto, ser compreendida como um processo
global e permanente de análise de atividades, a fim de proporcionar ao profissional um
momento de aprofundar a análise de sua prática, percebendo seus pontos positivos e
visualizando caminhos para a superação de suas dificuldades, possibilitando, dessa
forma, seu crescimento profissional e, ao sistema de ensino, indicadores que permitam
o aprimoramento do processo educativo;
XXX – realizar avaliação processual do estágio probatório dos servidores públicos
aprovados em concurso de provas e títulos, sob a responsabilidade do órgão executivo do
sistema de ensino e dos profissionais em exercício nas escolas, durante o referido estágio;
XXXI – prever limite mínimo de horas em atividades de formação profissional ofertada pelo Poder Público, além de outros elementos estipulados à luz do inciso XXX deste
artigo, para concessão da estabilidade dos servidores públicos da educação;
XXXII – estabelecer, com base nas propostas curriculares e na composição dos cargos
e empregos públicos de carreiras dos sistemas de ensino, quadro de lotação de pessoal
que inclua o número de vagas por cargo, região ou município e unidade escolar, para
subsidiar a realização dos concursos de ingresso, de remoção entre as unidades escolares e de movimentação entre seus postos de trabalho;
XXXIII – prever, nos planos de carreira, a recepção de profissionais de outros entes
federados, por permuta ou cessão temporária, havendo interesse das partes e coincidência ou semelhança de cargos ou empregos públicos, no caso de mudança de residência
do profissional e existência de vagas, na forma de regulamentação específica de cada
rede de ensino, inclusive para fins de intercâmbio entre os diversos sistemas, como forma
de propiciar ao profissional sua vivência com outras realidades laborais, como uma das
formas de aprimoramento profissional;
XXXIV – realizar, anualmente, certame para remoção interna dos profissionais da
educação, em data anterior aos processos de lotação de profissionais permutados ou
cedidos temporariamente por outras redes de ensino ou que tenham sido aprovados
em concursos públicos;
XXXV – prever a possibilidade de celebração de convênios entre os entes federados para a cessão de recursos humanos, em atenção ao disposto no art. 211, § 4º da
Constituição Federal, que defina o ônus do pagamento da remuneração do profissional
cedido para o ente cessionário; o repasse das contribuições previdenciárias descontadas

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 10, n. 18, p. 329-347, jan./jun. 2016. Disponível em: <http//www.esforce.org.br>

341

Conferderação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE

da remuneração do cedido e daquelas que cabem ao ente contratante, para o órgão
previdenciário a que se encontram vinculados os servidores do cedente, nos prazos
legalmente estabelecidos; a observância aos direitos estabelecidos no Estatuto e no Plano
de Carreira editados pelo cedente; a comprovação mensal ao cedente da frequência do
profissional cedido;
Art. 5º Aos profissionais da educação básica pública, estatutários e regidos por regimes
próprios de Previdência Social, asseguram-se os direitos previdenciários previstos na Constituição Federal e, aos professores e pedagogos, especialistas em educação, no desempenho
das atividades educativas, a aposentadoria especial prevista no art. 40, § 8º da Constituição e na Lei nº 11.301, de 2006, que introduziu o § 2º ao art. 67 da Lei nº 9.394, de 1996.
I – Ao poder público compete assegurar os deveres constitucionais e outros previstos nas legislações específicas de aposentadoria dos servidores públicos, especialmente os
relativos à integralidade e à paridade dos vencimentos e à composição dos fundos previdenciários públicos para pagamento de aposentadorias e demais benefícios legais, vedada
a aposentadoria complementar para os profissionais da educação.
II – Os fundos previdenciários têm por finalidade assegurar a remuneração de proventos dos servidores aposentados e pensionistas oriundos das carreiras da educação, sem
onerar os impostos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino.
III – É direito dos profissionais da educação a incorporação aos vencimentos e, posteriormente, à aposentadoria, de vantagens decorrentes do tempo de serviço e de promoções
na carreira.
Art. 6º Os entes federativos, em regime de cooperação e colaboração previstos no parágrafo único do art. 23 e no caput e §§ 1º e 4º do art. 211, ambos da Constituição Federal,
e considerando os incisos XXIV do art. 22 e IX do art. 24 da Constituição Federal, reunirão esforços para aplicar, em nível nacional, as diretrizes elementares para os planos de
carreira dos profissionais da educação escolar pública, nos termos desta Lei, respeitando
aqueles que possuem planos de carreira em legislações vigentes com índices superiores
aos previstos nesta Lei.
Art. 7º Compete aos entes federativos contratar seus profissionais da educação e remunerá-los, devendo contar com o apoio financeiro da União, quando necessário, mediante
os critérios estabelecidos no inciso I deste artigo, podendo ser acrescidos outros mecanismos por meio de normativa aplicada em âmbito do Sistema Nacional de Educação.
I – São requisitos para requerer a complementação da União na forma desta Lei:
a) Justificar a incapacidade financeira, enviando ao Ministério da Educação solicitação fundamentada e acompanhada de planilha de custos comprovando a necessidade
da complementação da União.
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b) Comprovar a aplicação do percentual mínimo disposto no art. 212 da Constitucional Federal e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluídas
as receitas resultantes de transferências em manutenção e desenvolvimento do ensino.
c) Apresentar relação nominal dos profissionais vinculados aos órgãos que administram a educação escolar pública e seus vínculos diretos com as atividades das escolas
ou da rede de ensino.
d) Manter relação de número de estudantes por profissionais da educação nos termos do inciso XV do art. 4º desta Lei e de normativas emitidas por órgãos gestores do
Sistema Nacional de Educação.
e) Ter aprovado Lei específica que designa recursos próprios de royalties do petróleo, de gás natural e outros hidrocarbonetos, nos termos mínimos definidos na Lei nº
12.858, de 9 de setembro de 2013.
f ) Preencher regularmente o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos
em Educação (Siope).
g) Cumprir o regime de gestão plena dos recursos vinculados para manutenção e
desenvolvimento do ensino, em especial o cumprimento do § 5º do art. 69, mantendo o
controle dos recursos educacionais em conta própria da Secretaria de Educação.
h) Dispor de plano de carreira para os profissionais da educação em lei própria e
nos termos desta Lei e do Plano Nacional de Educação.
II - A complementação da União observará, além dos requisitos expressos neste
artigo, o esforço fiscal previsto no § 1º do art. 75 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, a ser definido em regulamento, e as disposições correlatas que integram o Sistema
Nacional de Educação.
III – A União será responsável por cooperar técnica e financeiramente com o ente
federativo que não conseguir assegurar o pagamento dos vencimentos de carreira, na
forma desta Lei, de modo a assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de seus recursos.
Art. 8º Constitui ato de improbidade administrativa a inobservância dos dispositivos contidos nesta Lei, sujeito às penalidades previstas pela Lei nº 8.429, de 2 de junho
de 1992 e pela Lei (.....), que trata da responsabilidade educacional dos gestores públicos das esferas federal, estadual e municipal.
Art. 9º A presente Lei aplica-se inclusive aos profissionais da educação especial,
indígena e quilombola, os quais gozarão de todas as garantias nela previstas.
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Tabela 1 – Estrutura de carreira com base no anteprojeto da CNTE – em %
CLASSES
NÍVEIS

A

b

c

0a3

3a6

6a9

6%

12%

V DOUTORADO

Nível II
+ 35%

IV MESTRADO

Nível II
+ 25%

d

e

F

g

H

i

9 a 12 12 a 15 15 a 18 18 a 21 21 a 24

>24

III
Nível II
ESPECIALIZAÇÃO + 15%
II
LICENCIATURA
PLENA

Nível I
+ 50%

I
FORMAÇÃO
TÉCNICA E NÍVEL
MÉDIO (PISO)

Piso

18%

24%

30%

36%

42%

59,38%

Tabela 2 – Modelo de estrutura de carreira com base no anteprojeto da
CNTE – em valores de 2015
NÍVEIS
V DOUTORADO
IV MESTRADO
III
ESPECIALIZAÇÃO
II
LICENCIATURA
PLENA
I
FORMAÇÃO
TÉCNICA E NÍVEL
MÉDIO (PISO)

CLASSES
e
F
12 a 15 15 a 18
6.774,77 7.181,25
6.272,93 6.649,31

A
0a3
5.366,25
4.968,75

b
3a6
5.688,23
5.266,88

c
6a9
6.029,52
5.582,89

d
9 a 12
6.391,29
5.917,86

g
18 a 21
7.612,13
7.048,27

H
21 a 24
8.068,86
7.471,16

i
>24
8.552,99
7.919,43

4.571,25

4.845,53

5.136,26

5.444,43

5.771,10

6.117,36

6.484,41

6.873,47

7.285,88

3.975,00

4.213,50

4.466,31

4.734,29

5.018,35

5.319,45

5.638,61

5.976,93

6.335,55

2.650,00

2.809,00

2.977,54

3.156,19

3.345,56

3.546,30

3.759,08

3.984,62

4.223,70

Notas explicativas:
1. Tabela composta por níveis de formação dos profissionais da educação a que se refere o art. 61, incisos I a
III da Lei nº 9.394, de 1996 (LDB).
2. Dispersão por classe - horizontal (59,3849%); dispersão entre níveis (médio/doutorado): entre o 1º vencimento do nível I e o 1º do nível V, 102,5%.
3. Percentuais entre níveis: médio - superior (50%); superior - especialização (15%), superior-mestrado (25%),
superior -doutorado (35%).
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4. O percentual entre classes de 6% e o interstício das classes de 3 (três) anos estão em sintonia com carreiras
internacionais e atendem as prerrogativas previdenciárias, sendo pontos de equilíbrio para a consecução
da meta 17 do PNE.
5. Os valores da presente tabela consideram uma estrutura de carreira mínima para o ano de 2016 com base
nas metas 17 e 18 do PNE. Dessa forma, os vencimentos de carreira precisam ser atualizados nos anos
subsequentes seguindo o critério de atualização do piso do magistério e, futuramente, do CAQi.

JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, tem por finalidade regulamentar o inciso V do art. 206 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 53, de 2006.
A proposta visa aprovar diretrizes nacionais para os planos de carreira de profissionais da educação escolar pública, política estratégica para o processo de valorização
dos trabalhadores da educação básica, ao lado do piso salarial profissional nacional da
categoria, previsto no inciso VIII do art. 206 da Constituição.
Com o advento da Lei do Piso do Magistério (nº 11.738, de 2008), observou-se
a melhoria salarial em parte da categoria dos profissionais da educação, porém não
abrangendo os funcionários escolares e tendo incidência limitada nas remunerações
dos docentes que lecionam nos grandes centros urbanos.
Por outro lado, estudos com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
(Pnad-IBGE), demonstram que o piso do magistério, por si só, não tem sido capaz de
elevar a remuneração média dos profissionais com formação em nível superior e pós-graduação, sobretudo quando comparada à remuneração de outras categorias profissionais
com mesmo nível de escolaridade. Em 2012, essa diferença foi de 53%, conforme quadro abaixo.
Além de focar a meta 17 do atual PNE, que trata da equiparação remuneratória do
magistério com outras categorias, até 2020, devendo, para tanto, caso necessário, a União
complementar os vencimentos de carreira nos estados, DF e municípios, o Projeto de Lei
tem por escopo equalizar a política de valorização das carreiras dos profissionais da educação, reconhecendo o conjunto da categoria listada no art. 61 da Lei nº 9.394, de 1996,
e concedendo tratamento isonômico à política de planos de carreira desses educadores
no País, evitando o recorrente “achatamento” das carreiras nos estados e municípios.
A cooperação federativa, prevista no parágrafo único do art. 23 e nos §§ 1º e 4º art. 211,
ambos da Constituição Federal, dão base à constitucionalidade do Projeto, que se ampara,
ainda, nas prerrogativas do inciso XXIV do art. 18 da CF-1988, que autoriza a União a legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, e inciso IX do art. 24, também da CF-1988,
que trata das competências concorrentes entre a União, os estados, o Distrito Federal e os
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municípios em matéria de educação, cultura, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação.
As regras contidas no Projeto de Lei que balizam a estrutura elementar para os planos de carreira dos profissionais da educação expressam o esforço concentrado dos entes
federativos, com vistas a valorizar social e profissionalmente a categoria dos trabalhadores em educação, buscando cumprir as metas do PNE também no tocante à qualidade da
educação ofertada nas escolas públicas.
Importante destacar que as diretrizes em comento dispõem de compromissos mínimos,
com os quais a União participará supletivamente sempre que necessários e cumpridos os
requisitos listados no art. 7º do projeto, podendo os entes federados conceber outras políticas de
valorização da carreira aos educadores das escolas públicas, à luz de suas capacidades tributárias.
Um dos compromissos para se valorizar as carreiras dos educadores diz respeito à
adequação do número de professores e demais profissionais à quantidade de estudantes, à
localização espacial das escolas e às etapas do atendimento educacional. Trata-se de requisito indispensável não apenas para organizar as redes escolares e prover o pagamento do
piso salarial na carreira, como para estabelecer critério objetivo de repasse da União aos
entes federados com debilidade financeira.
Ainda em relação à complementação da União, os critérios estabelecidos no art. 7º do
projeto visam padronizar elementos da organização e da gestão escolar pública, criando a
isonomia necessária para viabilizar o repasse federal, sob os princípios da proporcionalidade e da equidade federativa.
QUADRO COMPARATIVO DE REMUNERAÇÃO MÉDIA ENTRE PROFESSORES E NÃO PROFESSORES COM FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR
COMPLETO OU INCOMPLETO
PROFESSORES

NÃO PROFESSORES
Diferença de
remuneratória
Cresc. %
entre
profissões
(2003 a 2012)

UF

2011

2012

Cresc. %

UF

2011

2012

RO

1.810,00

1.972,00

8,95

RO

2.520,00

2.690,00

6,75

36,4

AC

2.443,00

2.828,00

15,76

AC

2.915,00

2.919,00

0,14

3,2

AM

1.810,00

2.113,00

16,74

AM

3.379,00

3.184,00

- 5,77

50,7

RR

3.068,00

3.619,00

17,96

RR

2.402,00

2.662,00

10,82

- 26,4

PA

1.898,00

2.679,00

41,15

PA

3.679,00

4.358,00

18,46

62,7

AP

2.521,00

3.293,00

30,62

AP

2.309,00

3.738,00

61,89

13,5

TO

2.144,00

2.394,00

11,66

TO

2.514,00

2.869,00

14,12

19,8

MA

1.686,00

2.341,00

38,85

MA

2.785,00

6.155,00

121,01

162,9
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PROFESSORES

NÃO PROFESSORES

UF

2011

2012

Cresc. %

UF

2011

2012

Diferença de
remuneratória
Cresc. %
entre
profissões
(2003 a 2012)

PI

1.500,00

1.813,00

20,87

PI

2.172,00

2.659,00

22,42

46,7

CE

1.548,00

1.784,00

15,25

CE

2.570,00

4.077,00

58,64

128,5

RN

1.506,00

2.195,00

45,75

RN

3.747,00

2.866,00

- 23,51

30,6

PB

1.935,00

2.009,00

3,82

PB

2.899,00

3.016,00

4,04

50,1

PE

1.965,00

2.057,00

4,68

PE

3.323,00

2.973,00

- 10,53

44,5

AL

1.781,00

2.140,00

20,16

AL

4.893,00

2.711,00

- 44,59

26,7

SE

2.905,00

4.724,00

62,62

SE

3.103,00

3.526,00

13,63

- 25,4

BA

2.376,00

2.106,00

- 11,36

BA

4.193,00

3.825,00

- 8,78

81,6

MG

2.154,00

2.663,00

23,63

MG

3.361,00

3.530,00

5,03

32,6

ES

2.192,00

2.492,00

13,69

ES

4.215,00

3.911,00

- 7,21

56,9

RJ

2.911,00

3.868,00

32,88

RJ

4.466,00

4.444,00

- 0,49

14,9

SP

3.250,00

2.943,00

- 9,45

SP

3.908,00

4.995,00

27,81

69,7

PR

2.311,00

2.643,00

14,37

PR

2.754,00

3.532,00

28,25

33,6

SC

1.745,00

2.129,00

22,01

SC

2.971,00

3.180,00

7,03

49,4

RS

2.275,00

3.253,00

42,99

RS

3.422,00

3.212,00

- 6,14

- 1,3

MS

2.821,00

2.616,00

- 7,27

MS

3.343,00

3.122,00

- 6,61

19,3

MT

2.275,00

2.378,00

4,53

MT

2.998,00

3.489,00

16,38

46,7

GO

2.903,00

2.160,00

- 25,59

GO

3.261,00

3.330,00

2,12

54,2

DF

4.129,00

4.616,00

11,79

DF

5.786,00

6.044,00

4,46

30,9

BR

.420,00

2.665,00

10,12

BR

3.652,00

4.101,00

12,29

53,9

Fonte: CNTE, com base em estudos da consultoria do MEC (dados Pnad-IBGE/elaboração própria)
Professores das redes estaduais e municipais com jornada padronizada de 40h semanais.
OBS: Quando contabilizados os profissionais com formação de nível médio junto com os de nível superior, a diferença entre as remunerações médias de professores e não professores cai para 35%.

Nota
1

Documento com base em propostas aprovadas na 2ª Plenária Intercongressual da CNTE (agosto de 2015).
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Normas de publicação
A Revista RETRATOS DA ESCOLA (publicação semestral da Escola de Formação da CNTE- Esforce)
propõe-se a examinar a educação básica e o protagonismo da ação pedagógica no âmbito da construção da
profissionalização dos trabalhadores da educação, divulgando e disseminando o conhecimento produzido
e estimulando inovações. A Revista destina-se à publicação sobretudo de artigos acadêmicos de pesquisa
que devem ser inéditos, redigidos em português ou espanhol, em meio eletrônico , não sendo permitida a
sua apresentação simultânea para avaliação em outro periódico.
Categorias de artigos - Retratos da Escola publica artigos acadêmicos vinculados à análise das políticas educacionais sobretudo vinculadas à educação básica, análise de experiências, práticas pedagógicas ,
formação e valorização dos profissionais da educação, documentos e resenhas.
Processo de avaliação – Os originais serão submetidos à apreciação prévia do comitê editorial, que
encaminhará a pareceristas (no mínimo dois) vinculados à temática relativa ao texto enviado. Será adotado
o sistema duplo-cego (blind review), onde os nomes dos pareceristas permanecerão em sigilo, omitindo-se
também perante estes os nomes dos autores. Os pareceristas poderão recomendar a aceitação ou negação
do artigo, ou poderão sugerir reformulações, que deverão ser atendidas pelo autor. Em caso de artigo reformulado, ele retornará ao parecerista para avaliação final.
Quesitos para avaliação dos artigos – Relevância, atualidade e pertinência do tema; consistência teórica e revisão de literatura; procedimentos metodológicos e consistência da argumentação; estruturação,
aspectos formais e redação.
Apresentação formal dos originais – Os textos deverão ser redigidos na ortografia oficial e digitados
no processador de textos Word for Windows, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5 e em folha
tamanho A4. O texto do artigo, incluindo resumos, notas e bibliografias, deverá ter entre 20.000 e 35.000
caracteres (considerando os espaços). No preparo do original, deverá ser observada a seguinte estrutura:
a) Título e subtítulo do artigo.
b) Resumo e palavras-chave: o resumo não deve ultrapassar 600 caracteres (considerando espaços) e
as palavras-chave, que identificam o conteúdo do artigo, devem ser no máximo cinco (5).
c) Não deve haver identificação autoral no corpo do texto.
d) Referências bibliográficas: devem obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sendo ordenadas alfabeticamente pelo sobrenome do primeiro autor. Até três autores, todos
poderão ser citados, separados por ponto e vírgula. Nas referências com mais de três autores, citar somente
o primeiro, seguido da expressão et al. O prenome e o nome do(s) autor(es) deverão ser escritos por extenso.
A exatidão das referências constantes na listagem e a correta citação de seus dados no texto são de responsabilidade do(s) autor(es) dos trabalhos. Exemplos de referências:
Livro (um autor)
FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2006.
Livro (dois autores)
CASTILLO-MARTÍN, Márcia; OLIVEIRA, Suely de (Org.). Marcadas a ferro: violência contra a
mulher. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2005.
Livro em formato eletrônico
BERTOCHE, Gustavo. A objetividade da ciência na filosofia de Bachelard. Rio de Janeiro: Edição do
Autor, 2006. Disponível em: <http://www.ebooksbrasil.org/adobebook/objbachelard.pdf>. Acesso em:
18 nov. 2008.
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Capítulo de livro
MALDANER, Otavio Aloísio. Princípios e práticas de formação de professores para a educação básica.
In: SOUZA, João Valdir Alves de (Org.). Formação de professores para a educação básica: dez anos da
LDB. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. p. 211-233.
Artigo de periódico
COÊLHO, Ildeu Moreira. A gênese da docência universitária. Linhas Críticas, Brasília, v. 14, n. 26, p.
5-24, jan./jun. 2008.
Artigo de periódico (com mais de três autores)
MASINI, Elcie F. Salzano et al. Concepções de professores do ensino superior sobre surdocegueira:
estudo exploratório com quatro docentes. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 28, n.
22, p. 556-573, set./dez. 2007.
Artigo de periódico (formato eletrônico)
OLIVEIRA, Ozerina Victor de; MIRANDA, Cláudia. Multiculturalismo crítico, relações raciais e política
curricular: a questão do hibridismo na Escola Sarã. Revista Brasileira de Educação, Campinas/SP, n. 25,
p. 67-81, jan./abr. 2004. Disponível em: <http://www.anped.org.br/rbe>. Acesso em: 18 nov. 2008.
Teses
FERREIRA JUNIOR, Amarilio. Sindicalismo e proletarização: a saga dos professores brasileiros. 1998.
303 f. Tese (doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras, e Ciências Humanas, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Artigo assinado (jornal)
FREI BETTO. Tortura: suprema decisão. Brasil de Fato, São Paulo, 13-19 nov. 2008. p. 2.
Artigo não assinado (jornal)
EXPANSÃO dos canaviais é acompanhada por exploração de trabalho. Brasil de Fato, São Paulo, 13-19
nov. 2008. p. 5.
Matéria não assinada (revista semanal)
CONFRONTO de números. Carta Capital, São Paulo, a. 11, n. 348, 29 jun. 2005.
Decretos, leis
BRASIL. Lei nº 9. 394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 19 nov.
2008.
Constituição Federal
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado
Federal, 1988.
Relatório oficial
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Relatório de atividades 1990-1993. Brasília, 1993.
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Gravação de vídeo
COM LICENÇA, eu vou à luta. Direção: Lui Farias. Produção: Mauro Farias. Rio de Janeiro:
Embrafilme, Produções Cinematográficas R. F. Farias Ltda., Time de Cinema, 1986. 1 DVD.
CD-Rom
DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS.
Anuário dos trabalhadores 2006. São Paulo: Dieese, 2006. 1 CD-ROM.
Trabalho apresentado em evento
MELO, Maria Teresa Leitão de. Formação e valorização dos profissionais da educação. In:
CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, 1., 2000, Brasília. Desafios
para o século XXI: coletânea de textos... Brasília: Câmara dos Deputados, 2001.
Trabalho apresentado em evento (em meio eletrônico)
SILVA, Obdália Santana Ferraz. Entre o plágio e a autoria: qual o papel da universidade?. In:
REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 29., 2006, Caxambu/MG. Trabalhos. Disponível em: <http://www.
anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT10-1744--Int.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2008.
e) Notas e citações: quando existirem, devem ser numeradas seqüencialmente e colocadas no final do
artigo. Não será permitido o uso de notas bibliográficas. Para isso, deve-se utilizar as citações no texto: a identificação das referências no corpo do trabalho deve ser feita com a indicação do(s) nome(s) do(s) autor(es),
ano de publicação e paginação. Ex.: (OLIVEIRA, 2004, p. 65).
f) Tabelas e figuras: Deverão ser elaboradas em Excel e numeradas, consecutivamente, com algarismos
arábicos, na ordem em que forem incluídas no texto e encabeçadas pelo título. Na montagem das tabelas,
recomenda-se seguir as “Normas de Apresentação Tabular”, publicadas pelo IBGE. Quadros: identificados
como tabelas, seguindo uma única numeração em todo o texto. As ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos etc.) serão consideradas figuras. Recomenda-se, ainda, que os elementos sejam produzidos em preto e
branco, em tamanho máximo de 14 x 21 cm, apresentando, sempre que possível, qualidade de resolução (a
partir de 300 dpis) para sua reprodução direta.
g) Folha de identificação do(s) autor(es), contendo os seguintes dados: (i) título e subtítulo do artigo;
(ii) nome(s) do(s) autor(es); (iii) endereço, telefone, fax e endereço eletrônico para contato; (iv) titulação e
(v) vínculo institucional.
Observações gerais – ao autor principal de cada artigo serão fornecidos três (3) exemplares do fascículo em que seu trabalho foi publicado; em artigos de co-autoria ou com mais de dois autores, cada autor
receberá um (1) exemplar.
A revista não se obriga a devolver os originais das colaborações enviadas e informa que o conteúdo
dos textos publicados é de inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do comitê editorial.
Endereço para envio dos originais
Revista Retratos da Escola
E-mail: revista@esforce.org.br
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Normas de publicación
La revista RETRATOS DA ESCOLA (publicación semestral de la Escola de Formação da CNTE –
Esforce) se propone a examinar la educación básica y el protagonismo de la acción pedagógica en el ámbito
de la construcción de la profesionalización de los trabajadores en educación y enseñanza, divulgando y
diseminando el conocimiento producido y estimulando las innovaciones, especialmente en la educación
básica. Los artículos deben ser inéditos, escritos en portugués o español, en medio electrónico, no estando
permitida presentación simultánea para evaluación en otra revista.
Categorías de artículos – Retratos da Escola publica artículos, análisis de experiencias, políticas, prácticas pedagógicas, formación y valorización de los profesionales de la educación, s y reseñas.
Proceso de Evaluación - Los originales serán sometidos previamente a la apreciación de la Comisión de Redacción, que encaminará a los jueces (dos como mínimo) vinculados a la temática relacionada
al texto enviado. Será adoptado el sistema de doble ciego (blind review), donde los nombres de los árbitros
permanecerán en anonimato, omitiéndose también ante ellos los nombres de estos autores. Los árbitros
podrán recomendar la aceptación o el rechazo del artículo, o podrán sugerir cambios, que deberán ser atendidos por el autor. En el caso de artículo reformulado, este volverá a los árbitros para la evaluación final.
Criterios para la evaluación de los artículos – relevancia, actualidad y pertinencia del tema, consistencia teórica y revisión de la literatura teórica, procedimientos metodológicos y consistencia de argumentación,
estructuración, aspectos formales y redacción.
Presentación oficial de los originales – los textos deberán ser redactados según la ortografía oficial
y digitados en el procesador de textos Word for Windows, en fuente tipo Times New Roman, tamaño 12,
espacio 1,5, página A4. El texto del artículo, incluyendo resúmenes, notas y bibliografías, deberá tener entre
20.000 y 35.000 caracteres (teniendo en cuenta los espacios en blanco). En la preparación del original, la
siguiente estructura deberá ser observada:
a) El título y subtítulo del artículo.
b) Resumen y palabras clave: el resumen no debe exceder 600 caracteres (considerándose los espacios) y las palabras clave que identifican el contenido del artículo, deberán respetar un máximo de cinco (5).
c) El cuerpo de texto no debe contener identificación autoral.
d) Referencias: deben obedecer las normas de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT),
que se ordenan alfabéticamente por el apellido del primer autor. Hasta tres autores, todos podrían ser citados, separados por punto y coma. En referencias con más de tres autores, citar solamente el primer autor,
seguido de la expresión et al. Los nombres del (de los) autor(es) deben ser escritos al completo. La exactitud
de las referencias que figuran en la lista y la correcta citación de sus datos en el texto son responsabilidad
del (de los) autor(es) de trabajo. Ejemplos de referencias:
Libro (un autor)
FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2006.
Libro (dos autores)
CASTILLO-MARTÍN, Márcia; OLIVEIRA, Suely de (Org.). Marcadas a ferro: violência contra a
mulher. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2005.
Libro en formato electrónico
BERTOCHE, Gustavo. A objetividade da ciência na filosofia de Bachelard. Rio de Janeiro:
Edição do Autor, 2006. Disponível em: <http://www.ebooksbrasil.org/adobebook/objbachelard.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2008.
Capítulo del Libro
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MALDANER, Otavio Aloísio. Princípios e práticas de formação de professores para a educação básica.
In: SOUZA, João Valdir Alves de (Org.). Formação de professores para a educação básica: dez anos da
LDB. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. p. 211-233.
Artículo de revista
COÊLHO, Ildeu Moreira. A gênese da docência universitária. Linhas Críticas, Brasília, v. 14, n. 26, p.
5-24, jan./jun. 2008.
Artículo de revista (con más de tres autores)
MASINI, Elcie F. Salzano et al. Concepções de professores do ensino superior sobre surdocegueira:
estudo exploratório com quatro docentes. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 28, n.
22, p. 556-573, set./dez. 2007.
El artículo de la revista (formato electrónico)
OLIVEIRA, Ozerina Victor de; MIRANDA, Cláudia. Multiculturalismo crítico, relações raciais e política
curricular: a questão do hibridismo na Escola Sarã. Revista Brasileira de Educação, Campinas/SP, n. 25,
p. 67-81, jan./abr. 2004. Disponível em: <http://www.anped.org.br/rbe>. Acesso em: 18 nov. 2008.
Tesis
FERREIRA JUNIOR, Amarilio. Sindicalismo e proletarização: a saga dos professores brasileiros. 1998.
303 f. Tese (doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras, e Ciências Humanas, Universidade de São
Paulo, São Paulo.
Artículo Firmado (diario)
FREI BETTO. Tortura: suprema decisão. Brasil de Fato, São Paulo, 13-19 nov. 2008. p. 2.
Artículo sin firmar (diario)
EXPANSÃO dos canaviais é acompanhada por exploração de trabalho. Brasil de Fato, São Paulo, 13-19
nov. 2008. p. 5.
Materia no firmada (semanario)
CONFRONTO de números. Carta Capital, São Paulo, a. 11, n. 348, 29 jun. 2005.
Decretos, leyes
BRASIL. Lei nº 9. 394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 19 nov.
2008.
Constitución Federal
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado
Federal, 1988.
Informe oficial
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Relatório de atividades 1990-1993. Brasília, 1993.
De grabación de vídeo
COM LICENÇA, eu vou à luta. Direção: Lui Farias. Produção: Mauro Farias. Rio de Janeiro:
Embrafilme, Produções Cinematográficas R. F. Farias Ltda., Time de Cinema, 1986. 1 DVD.
Cd-Rom
DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS.
Anuário dos trabalhadores 2006. São Paulo: Dieese, 2006. 1 CD-ROM.
Ponencia presentada en evento
MELO, Maria Teresa Leitão de. Formação e valorização dos profissionais da educação. In:
CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, 1., 2000, Brasília. Desafios
para o século XXI: coletânea de textos... Brasília: Câmara dos Deputados, 2001.
Ponencia presentada en evento (electrónica)
SILVA, Obdália Santana Ferraz. Entre o plágio e a autoria: qual o papel da universidade?. In:
REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 29., 2006, Caxambu/MG. Trabalhos. Disponível em: <http://www.
anped.org.br/reunioes/29ra/trabalhos/trabalho/GT10-1744--Int.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2008.
e) Notas y citas: si las hay, serán enumeradas de manera secuencial y colocadas al final del artículo.
No será permitida la utilización de notas bibliográficas. Para ello, deberán ser utilizadas las citas en el texto:
la identificación de referencias en el cuerpo del trabajo debe hacerse con la indicación del (de los) nombre(s)
del (de los) autor(es), año de publicación y de paginación. Ej: (Oliveira, 2004, p. 65).
f) Tablas y Figuras: Deberán ser elaboradas en Excel y enumeradas de manera consecutiva en números arábigos, respetando el orden en que se incluyeron en el texto y encabezados por el título. En el montaje
de las tablas, se recomienda seguir las “Normas para la Presentación Tabular”, publicadas por el IBGE.
Cuadros: identificados como tablas, utilizando una sola numeración a lo largo de todo el texto. Las ilustraciones (fotografías, dibujos, gráficos, etc.) serán consideradas figuras. Se recomienda también que las piezas
se produzcan en blanco y negro, en tamaño máximo de 14 x 21 cm, con resolución (mínimo de 300 DPIs)
para reproducción directa siempre que posible.
g) Hoja de Identificación del (de los) autor(es) que contenga la siguiente información: (i) el título y
subtítulo del artículo, (ii) nombre(s) del(de los) autor(es), (iii) dirección, teléfono, fax y dirección electrónica
para contacto, (iv) la titulación y (v) vínculo institucional.
Observaciones generales - Al autor principal se le entregarán tres (3) copias de la revista en la que
se ha publicado su trabajo. En el caso de los artículos con más de un autor, cada uno de los autores recibirá una (1) copia.
La revista no está obligada a devolver los originales de las colaboraciones enviadas, e informa que el
contenido de los textos publicados es de total responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente
la opinión de la Comisión de Redacción.
Dirección para envío de los originales
Revista Retratos da Escola
E-mail: revista@esforce.org.br
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