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R E S U M O 
 

O trabalho investiga os mecanismos jurídicos usados pelo Legislativo e pelo Executivo para 
concretizar o princípio constitucional do piso salarial do professor, princípio esse proclamado 
na Constituição como uma estratégia de valorização profissional dessa categoria. O texto 
demonstra que os mecanismos jurídicos usados para a valorização do professor foram os 
seguintes: a Constituição de 1988; as emendas constitucionais que atualizaram essa Carta e 
modificaram o texto original no tocante à matéria; e, finalmente, a “Lei do Piso”. O Artigo nº 
206 da Constituição Federal de 1988 estabeleceu que os professores do ensino básico, que 
atuam em escolas da rede pública, teriam direito a um piso salarial nacional. A Lei nº 
11.738/2008 (“Lei do Piso”) regulamentou a matéria e apresentou outras determinações sobre 
a relação que o Estado deveria manter com o magistério – como, por exemplo, a criação de 
parâmetros para a distribuição da carga horária de trabalho do docente. Com base nessa Lei, 
desde 2009 o piso vem sendo definido anualmente pelo Governo Federal. Todavia, governos 
estaduais e prefeituras municipais de todo o Brasil protestaram contra prescrições contidas na 
“Lei do Piso”. Nesse clima de protesto, alguns governadores e prefeitos provocaram a 
Suprema Corte acerca da constitucionalidade dessa Lei. Os reclamantes consideravam que a 
inconstitucionalidade existia em razão dos seguintes aspectos: definição da jornada de 
trabalho do professor, que na visão dos reclamantes era atribuição dos estados e prefeituras; 
garantia de que os professores receberiam salários vinculados ao piso com efeito retroativo; 
transformação do piso salarial em vencimento básico; ausência de orçamento suficiente nos 
estados e municípios para honrar com os novos valores a serem pagos aos professores; 
finalmente, determinação de carga horária para o professor realizar outras atividades além de 
ministrar aulas. No julgamento realizado no STF a maioria dos Ministros julgou improcedente 
o pleito dos gestores públicos reclamantes e considerou que a “Lei do Piso” no seu conjunto 
era constitucional. Entretanto, essa decisão não alterou a posição dos gestores nem a 
interpretação dos ministros que concordaram com a inconstitucionalidade de alguns aspectos 
da lei. Isso significa que uma mesma lei pode apresentar divergências interpretativas entre 
pessoas comuns e entre membros do próprio Poder Judiciário. A pesquisa apontou as 
seguintes conclusões: a lei não é parâmetro definitivo de justiça, pois ela está profundamente 
vinculada a interesses diversos; a elaboração, a implantação e o julgamento das leis que 
tratam do piso salarial do magistério se vinculam aos aspectos históricos e culturais da 
sociedade; a demanda por valorização do professor e fixação de um piso salarial só surgiu no 
final do século XX, fato explicitado no trabalho a partir de dados que indicam a recente 
preocupação do estado brasileiro com a educação escolar – fenômeno tipicamente republicano 
– e com a profissionalização do professor – preocupação emergente a partir da sociedade do 
conhecimento; os poderes Legislativo e Executivo procuram mecanismos para implantar o 
piso salarial do professor em razão da necessidade contemporânea de profissionalização do 
magistério. 
 
Palavras-chave: Direito Constitucional e educação; piso salarial do magistério; valorização do 
professor. 



 

 

ABSTRACT 
 

The paper investigates the legal mechanisms used by the Legislature and the Executive to 
implement the constitutional principle of the teacher’s minimum wage, which is proclaimed 
in the Constitution as a strategy of professional appreciation for this category. The text 
demonstrates that the legal mechanisms used to value the teacher were: the 1988 Constitution, 
the constitutional amendments to this Charter updated and modified the original text in 
relation to the matter, and finally, the “Minimum Wage Law”. Article nº 206 of 1988’s 
Federal Constitution established that basic education teachers, who work in public schools, 
would be entitled to a national minimum wage. Law nº 11.738/2008 (“Minimum Wage Law”) 
regulated the matter and made other determinations on the relationship between the State and 
the teachers – such as the establishment of parameters for the distribution of the workload of 
teachers. Based on this law, since 2009 the minimum wage has been set annually by the 
Federal Government. However, state governments and municipalities throughout Brazil 
protested prescriptions contained in the “Minimum Wage Law”. In this context, some 
governors and mayors led the Supreme Court regarding the constitutionality of this law. The 
complainants considered that there was unconstitutional by the following: definition of the 
teacher’s workday, which in the complainants’ point of view was competence of local 
governments; ensuring that teachers receive salaries tied to the minimum wage with 
retroactive effect; transformation of the minimum wage in basic salary, lack of sufficient 
budget in the states and municipalities to honor with the new values to be paid to teachers 
and, finally, determining workload for the teacher to perform other activities besides 
classroom activities. At the trial held at the STF the majority of Ministers rejected the claim 
and considered that the “Minimum Wage Law”, taken together, was constitutional. However, 
this decision did not alter the position of the managers or the interpretation of the ministers 
who agreed with the unconstitutionality of some aspects of the law. This means that one law 
can present differences in interpretation between ordinary people and among members of the 
Judiciary. The search showed the following conclusions: the law is not a definitive parameter 
of justice, because it is deeply linked to various interests; the development, implementation, 
and judgment of laws dealing with minimum wage of teaching are linked to historical and 
cultural aspects of society; the demand for enhancement of teacher and setting a minimum 
wage has only emerged in the late twentieth century, a fact explained in this work based on 
data that indicate the recent concern of  Brazilian State with schooling –  a phenomenon 
typically Republican – and with the professionalization of teaching – emerging concern from 
the knowledge society; the Legislative and Executive search mechanism to implement the 
minimum wage of the teachers because of the contemporary need for professionalization of 
teaching. 
 
Keywords: Constitutional Law and Education; minimum wage of teaching; appreciation of 
the teacher. 
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Anexo 01 – Tabela de vencimentos/remuneração e jornadas de trabalho das carreiras do 

magistério público da educação básica das redes estaduais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo investigar os mecanismos jurídicos usados pelo 

Legislativo e pelo Executivo para concretizar o princípio constitucional do piso salarial do 

professor, como uma estratégia de valorização profissional dessa categoria. Para desenvolver 

a investigação a hermenêutica será usada como uma importante ferramenta para a 

compreensão das normas legislativas (inclusive as constitucionais), judiciárias (casos 

concretos, jurisprudência) e administrativas (mensagens, decretos). 

A lei brasileira prevê, hoje, um valor mínimo a ser recebido por qualquer 

professor de escola pública. O Ministério da Educação – MEC – definiu que em 2012 o piso 

salarial do magistério será R$ 1.451,00. Isso representa um aumento de 22,22% em relação ao 

valor estabelecido para 2011. Em 2009, primeiro ano da implantação do piso, o valor foi R$ 

950,00; em 2010, R$ 1.024,00. Em 2011, o piso foi R$1.187,00. 

O Artigo 206, da Constituição Federal de 1988, estabelece os princípios 

orientadores para o ensino no Brasil. No momento da aprovação do texto constitucional, o 

inciso V desse artigo determinava a valorização dos profissionais do ensino, garantindo-lhes, 

na forma da lei, um plano de carreira para o magistério público, com direito a percepção de 

um piso salarial profissional e que o ingresso na carreira ocorresse exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, assegurando-se o regime jurídico único para todas as 

instituições mantidas pela União. 

Por esse dispositivo, percebe-se, nitidamente, o desejo apresentado pelo 

constituinte originário de apontar constitucionalmente uma política nacional de valorização do 

magistério e de indicar a fixação de um piso salarial para os profissionais do ensino como um 

dos caminhos para a valorização do professor. 
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A Emenda Constitucional nº 19, aprovada em 1998, modificou o inciso V 

retirando do texto a referência ao Regime Jurídico Único. Essa modificação do texto está 

vinculada a quebra do regime jurídico único para as carreiras do serviço público. 

A Emenda Constitucional nº 53, aprovada em 2006, modificou, mais uma vez, 

o inciso V, desmembrando e isolando a determinação do piso salarial para um novo inciso, o 

VIII, que estipula que o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, será regido por uma lei federal. 

Analisando a redação original e as modificações feitas, emergem três 

instigantes problemas: 

O primeiro se refere à transformação do piso salarial do professor em um dos 

princípios orientadores do ensino, quando o piso salarial não pode ser elevado ao patamar de 

um princípio. Comparando-se os oito incisos do Artigo 206, percebe-se claramente que 

apenas o inciso VIII não se constitui em um princípio. Por que o legislador criou um inciso 

para um não princípio?  

O segundo problema diz respeito ao fato do piso salarial não subordinar-se 

mais à valorização do magistério, que é nitidamente um princípio. Caso estivesse vinculado a 

esse princípio, o piso seria um dos requisitos para a valorização do professor. Entretanto, 

como inciso isolado, nada justifica sua inserção entre os princípios da educação. Vinculado à 

valorização, o piso ganha uma lógica, mas sem esse vínculo não existe argumento para 

sustentá-lo na Constituição. Por que o legislador transformou o piso em um princípio?  

Finalmente, o terceiro problema relaciona-se com a limitação do piso aos 

professores do ensino público. A constituição define os princípios que servem de base para 

educação nacional e, nessa condição, não pode limitar as bases ao ensino público. Bases 

nacionais incluem ensino privado, confessional ou qualquer outro ensino que por ventura 

possa existir. Por que a Constituição limitou o piso às escolas públicas? Como pode os 
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princípios da educação no país atender a apenas um tipo de ensino? Por que os professores de 

escolas privadas e confessionais estão ausentes dos princípios nacionais da educação? 

Por isso mesmo, sem discutir os sentidos da mudança constitucional, o 

presidente Lula, durante a gestão de Tarso Genro no Ministério da Educação, regulamentou, 

por meio da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, um piso salarial nacional para os 

professores. Ou seja, o Governo não discute se a mudança constitucional no tocante ao “Piso” 

foi prejudicial ou não aos professores. Não há discussão sobre as mudanças do que existia no 

texto constitucional e na Emenda que foi elaborada; não se discute o teor da Constituição 

antecipadamente para que a lei nova a ela se amolde. 

No art. 5º da Lei nº 11.738/2008, ficou estabelecido que o piso salarial 

profissional nacional do magistério público da educação básica seria atualizado, anualmente, 

no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. E no art. 6º, especificamente, essa Lei determinou 

que todos os entes federados deveriam elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e 

Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista a necessidade do 

cumprimento do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica, conforme disciplinado no art. 206, parágrafo único, da Constituição Federal. 

Por esses artigos, os Estados e Municípios teriam que reajustar anualmente o 

piso salarial dos professores e teriam o prazo de julho de 2008 a dezembro de 2009 para 

organizar seus orçamentos. Entretanto, não foi isso o que aconteceu. Estados e Municípios 

passaram a protestar contra o valor do piso, alegando que não tinham condições orçamentárias 

para cumpri-lo. 

Diante desse fato, ainda em 2008, cinco Estados brasileiros ingressaram, no 

Supremo Tribunal Federal – STF, com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI, 

questionando os efeitos financeiros/econômicos da adoção do piso, nos termos da lei em 

comento. A legalidade do piso não é questionada. O que os requerentes questionam são as 
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condições financeiras para a sua aplicação, são os recursos de que dispõem para pagar aos 

servidores. 

Os Ministros do STF debateram sobre os dispositivos da Lei nº 11.738/2008 e 

a consideraram constitucional. O piso não foi objeto de contestação. A discussão dos 

Ministros esteve concentrada na capacidade ou não dos Estados e Municípios pagarem o que 

está determinado na Lei, deixando evidente a legalidade de um mecanismo regulatório para os 

salários dos professores.  

A decisão do STF não encerrou o debate. A questão continua presente no seio 

da sociedade. A cada dia encontramos novos argumentos contrários ou favoráveis ao piso. No 

confronto entre sindicatos e poder público o debate é ainda mais acirrado: por um lado, 

sindicatos de professores em todo o Brasil têm realizado greves e outras manifestações em 

prol da implantação do piso. Por outro, em que pese a previsão da lei de complementação de 

valores pela União, Estados e Municípios insistem em afirmar que não têm condições para 

pagá-lo.   

Diante desse conjunto de elementos, este trabalho se propõe a investigar a 

seguinte questão: quais os mecanismos jurídicos usados pelo Legislativo e pelo Executivo 

para concretizar o princípio constitucional do piso salarial do professor, como uma estratégia 

de valorização profissional dessa categoria?  

Em mapeamento previamente realizado, detectaram-se poucos trabalhos sobre 

o tema na academia. Praticamente, todos eles ligados à educação e apenas um relacionado ao 

Direito. Na área da Educação existem teses e dissertações que discutem a educação básica 

como direito fundamental, a formação de professores, a valorização profissional. Nesse rol, 

um trabalho localizado que discute o papel do Piso Salarial Profissional Nacional do 

professor, foi produzido por João Antonio Cabral de Monlevade (2000) na Universidade 

Estadual de Campinas – UNICAMP. Esse trabalho é uma tese de doutorado que se dedica a 



13 
 

 

entender a disputa entre o MEC e as entidades de classe para definição de um piso para os 

professores. Para realização da pesquisa foram feitas várias entrevistas com professores, 

líderes sindicais e representantes do MEC. 

Na área do Direito, não foi encontrado nenhum trabalho que se dedique 

especificamente à questão do piso salarial profissional do professor. Esse tema por vezes é 

tratado como algo tangencial em outras discussões. Ainda no Direito, existem trabalhos que, 

apesar de não discutir especificamente o piso salarial, trazem contribuições importantes por 

estudarem a temática das políticas públicas. Nesse sentido merece destaque a produção de 

Maria Paula Dallari Bucci, que discute os mecanismos reguladores das políticas públicas. O 

trabalho de Bucci nos ajudará a entender como se dá o processo de construção das políticas e 

dos mecanismos para regular diferentes interesses.   

O trabalho buscará discutir algo inovador: a compreensão dos processos 

internos que permitem a concretização do piso salarial como política de valorização do 

professor. Essa inovação está diretamente associada à área de concentração do Mestrado em 

Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN “Constituição e garantia de 

direitos” e à base de pesquisa “Direito, Sociedade e Estado”. Na base, particularmente, têm 

sido produzidos artigos e dissertações que discutem a teoria da regulação econômica e da 

regulação social, o que explica o interesse em estudar o piso salarial como mecanismo 

regulador das relações entre o Estado, nas diversas esferas, e os profissionais da educação.  

Para desenvolver a investigação do ponto de vista teórico, a hermenêutica será 

usada como uma importante ferramenta para a compreensão das normas legislativas.  

Nesse sentido serão de fundamental importância as reflexões de H. L. A. Hart 

sobre o reconhecimento das normas. Isso significa que o importante não é apenas observar o 

que explicita a Constituição, mas como a sociedade aceita os preceitos lá estabelecidos. 

Assim, ao estudarmos o piso salarial do professor estamos preocupados tanto com as normas 
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estabelecidas, quanto com o grau de aceitação dessas normas pela sociedade. Além de Hart, 

serão muito importantes as idéias de Ronald Dworkin sobre o sentido expresso pela 

legislação. A questão não é discutir apenas a norma e o seu grau de aceitação, mas o próprio 

sentido inspirador da lei.  

Do ponto de vista empírico, o trabalho se concentrará nos documentos legais 

que explicitam a determinação do piso salarial como norma a ser cumprida. Dessa forma, a 

Constituição (desde os anais de sua elaboração), a LDB e os Planos Nacionais de Educação 

serão importantes fontes de investigação. 

O trabalho está estruturado em quatro capítulos. O primeiro capítulo – 

intitulado Da Carta Magna às Emendas: o piso salarial dos professores na Constituição de 

1988 – tem por objetivo situar o espaço da pesquisa. Para tanto, discutir-se-á o momento de 

elaboração da Constituição de 1988, compreendendo a pressão por melhorias educacionais. 

Além disso, serão analisados, ainda, os princípios educacionais contidos na Carta Magna, as 

políticas de valorização do professor, os mecanismos reguladores, a percepção dos juristas 

sobre a legislação e as discussões sobre a legalidade do piso. 

No segundo capítulo – intitulado Uma trajetória da educação brasileira na 

República: da valorização da escola à profissionalização do professor – busca-se atingir três 

metas: realizar uma investigação sobre como a educação é tratada nas Constituições 

brasileiras; discutir as razões que levam à valorização do professor no mundo de hoje, 

compreendendo as tarefas a serem executadas por ele; analisar as razões que levam a 

sociedade civil e o Estado a advogarem uma profissionalização para o magistério da escola 

básica.  

No terceiro capítulo – intitulado Sindicatos, Estados e Municípios interpretam 

leis regulatórias – tem-se a meta de discutir como diferentes grupos envolvidos com a 
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educação argumentam em favor do piso. A meta é analisar como os sindicatos, os Estados e 

Municipios têm concebido o piso como uma obrigatoriedade a ser executada. 

No quarto capítulo será analisada a interpretação do Juciário, bem como o 

posicionamento coletivo das Cortes Jurídicas sobre o piso salarial. Para tanto procuraremos 

entender como são construídas as percepções jurídicas sobre o tema e o debate entre os 

diferentes entendimentos.
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2 DA CARTA MAGNA ÀS EMENDAS: O PISO SALARIAL DOS PROFESSORES NA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

2.1 O MOMENTO DE ELABORAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988: A 

MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE, A ELEIÇÃO DA ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE E 

A PRESSÃO PELA AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS. 

 

As crises da política nacional-desenvolvimentista1 do Governo Militar, que 

comandou o Brasil no período de 1964 a 1985, aliadas à insatisfação generalizada com a 

supressão das liberdades e garantias individuais iniciaram um período de transição política 

marcado pela materialização de consquistas democráticas gradualmente obtidas pela 

mobilização social e culminou com a deflagração do processo de elaboração constitucional de 

1987/1988. 

Os sindicatos de trabalhadores, em especial os que surgiram nos movimentos 

grevistas do ABC paulista em meados da década de 1970, ampliaram a sua atuação 

reivindicatória – antes limitada a lutas trabalhistas – e passaram a negar, e principalmente 

combater, as políticas sócio-econômicas então vigentes. Comentando esse período, Alberto 

Tosi Rodrigues destaca que “No caso do novo sindicalismo, os trabalhadores foram capazes 

de elaborar estruturas organizacionais “a partir da base” e por fora da institucionalidade 

permitida pelo corporativismo estatal”2. Nessa ampliação do campo de atuação sindical, 

visando a uma forma autônoma de representação corporativa dos trabalhadores, surgiram as 

                                                 
1 Merece destaque na política nacional-desenvolvimentista do governo militar o chamado “Milagre Econômico”. 
Medida de crescimento econômico implantada no governo do Presidente Médice que privilegiava o investimento 
estrangeiro na indústria estatal, que teve como resultado, num primeiro momento, um avanço no processo de 
industrialização nacional e a consequente elevação na geração de empregos, além de proporcionar um 
considerável aumento de renda para a classe média e aumentar o abismo social no Brasil. Acabou por multiplicar 
a dívida externa e intensificar as desigualdades sociais no país. 
2
 Alberto Tosi Rodrigues. Ciclos de mobilização política e mudança institucional no Brasil. Revista de 

Sociologia e Política,  Curitiba,  n. 17, nov.  2001. p. 36.  
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centrais sindicais, notadamente a Central Única dos Trabalhadores – CUT, no início dos anos 

80. 

Também nesse período, a continuidade da política favorável à concentração da 

propriedade rural e a ampliação do processo de proletarização no campo, sobretudo nos anos 

1970, deu origem ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST, que tal qual os 

sindicatos, lançaram-se na luta por melhores políticas sociais e econômicas. 

A mobilização social, em grande parte impulsionada pelas centrais sindicais, 

deu início a um maciço processo de lutas e reivindicações contra o regime militar. Ademais, 

tal mobilização ganhara o apoio de significativos setores da Igreja Católica, do ecumenismo, 

de segmentos da academia científica e de vários grupamentos de esquerda. 

No final da década de 1970 o governo militar deu sinais de flexibilização do 

regime, oportunidade em que foi quebrado o sistema bipartidário e permitiu-se a criação de 

novos partidos. As eleições de 1982 foram marcadas pela plena participação dos novos 

partidos políticos. Já ano seguinte, foi levada ao Congresso Nacional um proposta de Emenda 

à Constituição3 que permitiria a eleição direta para a escolha do Presidente da República, 

oportunidade em que a sociedade deu início à campanha das “Diretas já” . Uma manobra 

política dos militares inviabilizou a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional, 

todavia, o governo militar autorizou, dada a pressão de grande parte dos segmentos sociais, 

que civis participassem da eleição “indireta” à presidência da república no ano de 1985. Nessa 

disputa, saiu vencedor Tancredo Neves (PMDB/MG), que veio a falecer meses depois, 

assumindo a presidência, o seu vice-presidente eleito, José Sarney (PMDB/MA) – o primeiro 

presidente civil depois de 21 anos de governo militar. 

O presidente José Sarney enviou, em junho de 1985, mensagem ao Congresso 

Nacional com o objetivo de convocar a Assembléia Nacional Constituinte, o que resultou na 

                                                 
3 Proposta de Emenda à Constituição nº 05, do Deputado Federal Dante de Oliveira (PMDB/MT). 
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promulgação da Emenda Constitucional nº 26/19854, que estabeleceu no seu artigo primeiro: 

“Os Membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão, unicameralmente, 

em Assembléia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1º de fevereiro de 1987, na 

sede do Congresso Nacional”. 

A intenção era que os Deputados e Senadores eleitos no pleito de 1986 

elaborassem a nova Carta Política do país, sem prejuízo de suas atriuições constitucionais. O 

que afrontava o desejo da oposição que defendia a realização de uma eleição exclusiva para a 

escolha dos legisladores constituintes. 

O resultado das eleições gerais de 1986 revelou o contentamento (ilusório?) do 

eleitor brasileiro com a política econômica do governo Sarney (PMDB), sobretudo em virtude 

da adoção do Plano Cruzado5. Consequentemente, o PMDB conseguiu eleger 22 

Governadores de Estado, entre 23 possíveis (a exceção foi o Estado de Sergipe, que elegeu 

um Governador do PFL), e a grande maioria das cadeiras tanto na Câmara dos Deputados, 

quanto no Senado Federal, totalizando o número de 306, em um total de 559, parlamentares 

constituintes6. 

Esse número pode levar ao entendimento de que o PMDB poderia impor suas 

concepções durante a elaboração do Texto Constitucional. Todavia, essa força hegemônica 

era apenas aparente. Em trabalho que analisou o “transformismo político” da elite parlamentar 

desse período, David Fleischer esclarece que 

                                                 
4 Existe um dissenso doutrinário a respeito da legitimidade do Poder Constituinte Originário, posto que, neste 
caso, houve a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte efetuada por meio de emenda (Emenda 
Constitucional nº 26/1985) à Carta Magna passada. Logo, seria fruto da iniciativa do poder de reforma. Não nos 
deteremos nesta análise por ser tal assunto, apenas, tangencial ao objeto dessa pesquisa. 
5 Conjunto de medidas econômicas, para contenção da inflação, adotadas pelo governo Sarney, que incluia: a) o 
congelamento de preços de bens e serviços nos níveis do dia 27 de fevereiro de 1986; b) Congelamento da Taxa 
de Câmbio por um ano em 13,84 Cruzados = 1 Dólar e 20,58 Cruzados = 1 Libra; c) reforma monetária, com 
alteração da unidade do sistema monetário, que passou a denominar-se cruzado (Cz$), cujo valor correspondia a 
mil unidades de cruzeiro; d) o congelamento dos salários pela média de seu valor dos últimos seis meses e do 
salário mínimo em Cz$ 804,00, que era igual a aproximadamente a US$ 67,00 de Salário Mínimo. Ademais, os 
reajustes salariais passaram a ser realizados por um dispositivo chamado “gatilho salarial” ou “seguro-inflação”, 
que estabelecia o reajuste automático dos salários sempre que a inflação alcançasse 20%. 
6 Daniel Sarmento. 21 Anos da Constituição de 1988: a Assembleia Constituinte de 1987/1988 e a Experiência 
Constitucional Brasileira sob a Carta de 1988. Direito Público, Brasília, n. 30, nov./dez. 2009. p. 12. 



19 
 

 

O dado mais surpreendente desta análise é que a maior bancada nesta 
Assembléia Constituinte não é o PMDB de hoje, mas, em termos de 1979, a 
Arena (o então “maior partido do ocidente”). Nada menos do que 217 
Constituintes tiveram passagem por esta legenda, que apoiou o regime 
militar antes de 19807. 

Seguindo o mesmo pensamento, Marcelino, Braga e Domingos, apontam que 

boa parte dos integrantes desse grupo demonstraram durante os trabalhos da Assembléia 

Constituinte que sempre “estiveram associadas a um certo grau de conservadorismo em 

questões sociais e econômico-financeiras”8. 

Nesse cenário, as perspectivas de mudanças estruturais significativas em 

questões como a reforma agrária, a função social da propriedade, as relações capital-trabalho, 

os direitos sociais, em especial, a educação, ficaram bastante limitadas. 

Todavia, em um processo da magnitude da elaboração do texto constitucional,  

não se pode desprezar a participação popular, que ocorreu primordialmente pelas Emendas 

Populares9. De 122 emendas populares apresentadas, 83 foram aceitas por atenderem às 

exigências legais. Elas versavam sobre os temas mais diversos como reforma agrária, direitos 

trabalhistas, direitos da criança e do adolescente, saúde e educação, além de temas 

excêntricos, como a emenda popular que buscava o reconhecimento constitucional da 

mediunidade10. 

Além das emendas populares, o processo de elaboração da Constituição 

também contou com a realização de inúmeras audiências públicas, nas quais personalidades 

políticas e acadêmicas eram convidadas para uma exposição dos temas em discussão. 

                                                 
7 FLEISCHER, David. Perfil sócio-econômico e político da constituinte. In: GURAN, Milton (Coord.). O 
processo constituinte 1987-1988. Brasília: AGIL, 1988. p. 31. 
8 MARCELINO, Daniel; BRAGA, Sérgio; DOMINGOS, Luiz. Parlamentares na Constituinte de 1987/88: uma 
contribuição à solução do “enigma do Centrão”. Revista Política Hoje, v. 18, n. 2, p. 239-279, 2009. p. 275. 
9 De acordo com o Regimento Interno da Constituinte, a sua apresentação dependia da assinatura de 30 mil 
eleitores e do apoio de três entidades associativas ou de determinadas instituições públicas, sendo certo que cada 
eleitor podia subscrever, no máximo, três emendas. 
10 SARMENTO, Daniel. 21 Anos da Constituição de 1988: a Assembleia Constituinte de 1987/1988 e a 
Experiência Constitucional Brasileira sob a Carta de 1988. Direito Público, Brasília, n. 30, nov./dez. 2009. p. 
22. 
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Quanto à elaboração do texto constitucional relativo à Educação, a nota mais 

marcante é que a participação popular ficou limitada a personagens diretamente ligados à 

temática. O ex-deputado federal Hermes Zanetti (PMDB/RS), então Presidente da 

Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes, destaca a participação da sociedade civil no 

processo constituinte, ao afirmar que 

Houve participação da sociedade civil, contudo, há que destacar, novamente, 
uma participação daqueles que tinham mais a ver com a educação. Enquanto 
podia se ver nas outras subcomissões a atuação de entidades mais coletivas 
(no sentido da vida como um todo), nos assuntos da educação havia a 
presença tão somente e apenas das entidades que tinham a ver diretamente e 
objetivamente com a educação. O sindicato que representa as escolas 
particulares estava sempre presente, sempre tentando influir através dos seus 
constituintes. Sempre estiveram muito presentes a CPB (Confederação dos 
Professores do Brasil) – atual CNTE (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores de Educação) – e a ANDES (Associação Nacional de 
Docentes do Ensino Superior). Lembro-me de muitas freiras, de instituições 
de educação confessionais, defendendo, principalmente, o ensino religioso. 
Lembro que Florestan Fernandes defendeu candentemente a escola laica e, 
então, a defesa do ensino religioso foi um ponto muito importante, muito 
questionado, envolvendo muito conflito. Quero reforçar que a sociedade 
civil teve uma presença significativa como um todo no processo constituinte. 
Eu nunca tive notícia de uma participação tão efetiva da sociedade civil 
como no processo da Constituinte de 1987-1988 no Brasil. E é fácil constatar 
isso no resultado, porque, se fôssemos tomar o perfil de cada um dos 
constituintes, veríamos uma pirâmide invertida: a maioria dos constituintes 
representando os interesses da minoria do povo, e vice-versa; o texto da 
Constituição é inverso a essa pirâmide. Nós iniciamos, em cinco pessoas, um 
movimento chamado MUP (Movimento de Unidade Progressista), este 
tomou corpo e foi capaz de enfrentar o “centrão”; este se constituiu como um 
rolo compressor para esmagar a minoria mais progressista, e não conseguiu, 
porque denunciávamos quem eram; em cada estado havia lideranças 
articuladas, se fazia material divulgando quem tinha votado o quê, antes das 
votações importantes mandávamos emissários para pressionar este ou aquele 
constituinte. E isto nos fez vencer. Vivemos uma luta, mas muita luta 
mesmo, acirrada, de ir às vias de fato. Eu mesmo fiquei conhecido como o 
“brigão da Constituinte”11. 

Da fala de Zanetti infere-se que, mesmo de forma restrita aos interessados nos 

assuntos relacionados à educação, a participação da sociedade civil foi decisiva. A atuação de 

segmentos mais progressistas da sociedade civil, ainda que composta basicamente por atores 

ligados exclusivamente à educação, foi capaz de fazer frente aos anseios dos grupos 

                                                 
11 FARENZENA, Nalú. Assembléia Nacional Constituinte de 1987-1988, educação e cidadania. Revista 
Brasileira de Política e Administração da Educação. v.24, n.2, p. 351-358, mai./ago. 2008. p. 355-6. 
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econômicos e até mesmo de segmentos da Igreja Católica que, historicamente, sempre 

recebeu espaço para interferir nas políticas governamentais que atigem os seus interesses. 

Constituintes da Direita12, ligados diretamente às escolas privadas, se 

esforçavam no sentido de garantir o maior número possível de benesses para a educação 

privada, enquanto que constituintes que possuiam uma história de lutas pela educação, como 

Florestan Fernandes (PT/SP), Jorge Hage (PDT/BA), Octávio Elísio (PMDB/MG) e o próprio 

Hermes Zanetti (PMDB/RS), se esforçavam para que as políticas educacionais avançassem, 

sobretudo, na universalização do ensino e na ampliação das fontes de custeio da educação. 

Ao analisar o embate das propostas sobre a temática da educação, Silva13 

destaca a atuação de dois grupos principais, que buscaram mobilizar a sociedade civil e os 

parlamentares em torno de suas bandeiras. 

O primeiro, o Fórum  na Constituinte em Defesa do Ensino Público e Gratuito 

– FÓRUM14, buscou coordenar o movimento e as articulações em torno da defesa da 

educação pública, crítica, laica, democrática e de qualidade em todos os níveis.  

O segundo, dos defensores do ensino privado15, aglutinou duas grandes forças 

que, mesmo tendo divergências internas, uniram-se para defender a liberdade de ensino e o 

apoio do poder público para suas iniciativas no campo educativo.  

                                                 
12

 Este termo é geralmente utilizado para designar indivíduos e grupos relacionados com partidos políticos ou 
ideais considerados conservadores (em relação aos costumes) e/ou liberais (em relação à Economia), por 
oposição à esquerda política. 
13

 SILVA, Andréia Ferreira da. A formação de professores para a educação básica no Brasil: projetos em disputa. 
2004. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal Fluminense. Niterói-RJ. 
14

 Composto por 15 entidades de âmbito nacional: Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior 
(ANDES), Associação Nacional de Educação (ANDE), Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Educação (ANPEd), Associação Nacional dos Profissionais de Administração Escolar (ANPAE), Confederação 
dos Professores do Brasil (CPB), Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), Central Geral dos 
Trabalhadores (CGT), Central Única dos Trabalhadores (CUT), Federação das Associações dos Servidores das 
Universidades Brasileiras (FASUBRA), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), União Brasileira de Estudantes Secundaristas (UBES) e União Nacional dos 
Estudantes (UNE), dentre outras. 
15

 Formado pelas entidades defensoras do ensino privado que foi defendido por duas grandes forças que, mesmo 
tendo divergências internas, uniram-se para sustentar alguns pontos básicos, mas não se articularam em um 
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Foi fundamentalmente do confronto entre esses diferentes projetos na 

sociedade brasileira e, especificamente, no Congresso Constituinte que ocorreu a aprovação 

do texto constitucional em seu capítulo sobre a educação. 

Na primeira fase da elaboração do texto constitucional, a Subcomissão de 

Educação, Cultura e Esportes, recebeu a colaboração da sociedade primordialmente pelas 

audiências públicas e pelas sugestões populares. 

O calendário da Subcomissão reservou oito datas para a realização das 

audiências públicas, número máximo permitido pelo Regimento Interno da Assembléia 

Nacional Constituinte16. 

Para sistematizar os trabalhos da Subcomissão, foram estipuladas as seguintes 

fases: a discussão das propostas dos constituintes e das entidades, a apresentação do relatório 

e do anteprojeto do relator e sua votação. 

Por sua vez, a fase de defesa das propostas foi divida em três momentos: o 

debate entre os constituintes, discussão das questões de mérito, a manifestação das entidades e 

o posicionamento do Governo. A vontade da sociedade de participar da elaboração do texto 

constitucional fez-se sentir em todas as Subcomissões. Na que trataria de Educação, Cultura e 

Esportes isso não foi diferente. Todas as sessões da subcomissão foram abertas ao público, 

contando com uma presença significativa de entidades, professores, estudantes, empresários 

do ensino e grupos religiosos. 

Na discussão das questões de mérito, foram poucas as situações nas quais as 

divergências levaram a debates mais acalorados. Todavia, na fase de realização das audiências 

                                                                                                                                                         
fórum único. O setor privado leigo, representado por proprietários de estabelecimentos de ensino organizou-se 
em torno da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (FENEN) e o setor privado confessional foi 
representado pela Associação Brasileira de Escolas Comunitárias (ABESC) e pela Associação de Educação 
Católica (AEC). 
16 Art. 14 da Resolução nº 02 da Presidência da Assembléia Nacional Constituinte, de março de 1987 (dispõe 
sobre o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte). 
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públicas17, com as entidades apresentando e defendendo suas propotas e os parlamentares 

expressando diretamente os seus posicionamentos, ficou patente o acirramento das discussões. 

Ao apresentar o relatório que acompanhou o seu anteprojeto, o parlamentar 

João Calmon (PMDB/ES), relator da Subcomissão, destacou que o mérito da metodologia 

adotada para a elaboração do texto final reside especialmente no fato de  

(...) permitir a participação, nas audiências públicas, de grande número de 
personalidades e entidades ligadas às áreas e aos temas em questão. Além de 
possibilitar aos próprios parlamentares operar mais detidamente na área para 
o qual mais voltaram suas preocupações ou tivessem maior afinidade 
pessoal, doutrinária ou até profissional18. 

As palavras do relator demonstram que a participação da sociedade no 

processo de discussão de propostas ao conteúdo do texto constitucional foi de grande 

relevância. Destaca inclusive que os debates ocorreram no campo técnico, com pessoas de 

alguma maneira relacionadas com os assuntos em discussão. 

Outra forma de participação popular no processo constituinte, que também foi 

citada pelo relator, se deu através das “Sugestões Populares”. A Subcomissão recebeu 333 

                                                 
17 As audiências públicas ocorreram nas seguintes datas: a) 23 de abril, quando se pronunciaram a ANDE – 
Associação Nacional de Educação, ANDES – Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, FBAPEF – 
Federação Brasileira das Associações de Professores de Educação Física, ANPAE – Associação Nacional dos 
Profissionais de Administração Escolar e a SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência; b) no dia 
28 de abril, participaram a CPB – Confederação dos Professores do Brasil, SEAF – Sociedade de Estudos e 
Atividades Filosóficas, FASUBRA – Federação das Associações dos Servidores das Universidades Brasileiras, 
CRUB – Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, ANPEd –  Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Educação, CEDES – Centro de Estudos Educação e Sociedade e UBES – União Brasileira de 
Estudantes Secundaristas; c) no dia seguinte, 29 de abril, CTI – Centro de Trabalho Indigenista, ABESC – 
Associação Brasileira de Escolas Comunitárias, CNEC – Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, 
FENEN – Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, AEC – Associação de Educação Católica e UNE 
e, por fim, d) no dia 30 de abril, Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, União dos Diretores de 
Escolas do Magistério Oficial – FETEE-Sul, Conselho Federal de Farmácia, Comissão Pró-Federação Nacional 
de Arte Educadores – Brasília, Centro de Estudos Afro-Brasileiros – CEAB, Associação Nacional dos 
Professores de Prática de Trabalho, Organização das Cooperativas Brasileiras e Ação Educativa Evangélica. No 
dia 12 de maio, a audiência foi realizada com o Ministro da Educação, o senador Jorge Konder Bornhausen. A 
definição das entidades por audiência pública foi feita por sorteio. (...) Destas audiências participaram ainda o 
Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, o Grupo de Trabalho Educação e Constituinte do MEC 
e do Conselho Federal de Educação. Atas das reuniões da Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes. 
18

 SILVA, Andréia Ferreira da. A formação de professores para a educação básica no Brasil: projetos em disputa. 
2004. 392f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal Fluminense. Niterói/RJ. p. 84-5. 
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sugestões19. Calmon destacou que o anseio da população se fez chegar àquela Subcomissão. A 

população deseja “mais e melhor educação”. E acrescenta que 

A expansão, a gratuidade, a democratização de oportunidades evidenciam a 
distribuição escassa e desigual da educação no que tange aos seus aspectos 
quantitativos. Por outro lado, registra-se um clamor pela melhoria 
qualitativa, pela elevação dos salários dos professores e pela maior 
capacitação dos docentes, indicando a também desigual distribuição da 
qualidade20. 

O relatório também evidencia que entre as contribuições dadas aos 

parlamentares constituintes pelos participantes das audiências públicas e pelos que 

contribuíram através de sugestões populares existiam muitos pontos em comum. Para tornar o 

trabalho mais sistemático, as contribuições dadas à Subcomissão foram agrupadas em vários 

tópicos21. 

Especificamente, no tópico referente ao magistério, Calmon consignou que 

“Poucas atividades dependem tanto da qualificação e dedicação profissionais como a 

                                                 
19

 Essas 333 sugestões recebidas abordaram os seguintes temas: a) Maiores poderes da empresa sobre o salário-
educação arrecadado. Sistemática de distribuição que favoreça antes os empregados das empresas e os 
Municípios e Estados em que se situem 79 (23,6%); b) Democratização das oportunidades educacionais 53 
(15,8); c) Obrigatoriedade da educação sexual nos currículos 30 (9,0%); d) Melhoria qualitativa da educação 21 
(6,3); e) Salários mais elevados para os professores 20 (6,0); f) Prioridade à educação pré-escolar gratuita 15 
(4,8); g) Mais verbas para a educação (inclusive aumento da vinculação constitucional de recursos 11 (3,3); h) 
Expansão educacional 11 (3,3%); i) Educação gratuita em todos os níveis 10 (3,0%); j) Democratização do 
ensino superior 10 (3,0%); k) Elevação do nível de capacitação dos professores 9 (2,7%); l) Manutenção da 
obrigatoriedade do ensino religioso 9 (2,7%); m) Ampliação dos serviços de assistência ao educando 
(especialmente distribuição de material escolar 8 (2,4%); n) Mais alta prioridade à educação 7 (2,1%); o) Escola 
de horário integral 6 (2,8%); p) Obrigatoriedade escolar efetiva 5 (1,5%); q) Aumento da contribuição das 
empresas para a educação 4 (1,2%); r) Manifestações contrárias à introdução da educação sexual nos currículos 4 
(1,2%); s) Criação de auxílio educacional similar ao salário família 3 (0,8%); t) Eliminação da obrigatoriedade 
do ensino religioso 2 (0,6%); u) Outras Sugestões 18 (4,8%). Assembléia Nacional Constituinte. Comissão da 
Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. Subcomissão da 
Educação, Cultura e Esportes. Relatório e anteprojeto do relator João Calmon. Brasília: Seção de documentação 
parlamentar, 1987. p. 409-10. 
20

 Assembléia Nacional Constituinte. Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e 
Tecnologia e da Comunicação. Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes. Relatório e anteprojeto do relator 
João Calmon. Brasília: Seção de documentação parlamentar, 1987. p. 410. 
21

 A saber: princípios, objetivos, diretrizes; obrigatoriedade escolar; liberdade de iniciativa; ensino religioso; pré-
escola e creches; auxílio suplementar ao educando; educação dos deficientes e superdotados; idioma de ensino; 
magistério; ensino superior; educação e trabalho; organização dos sistemas de ensino e financiamento da 
educação. SILVA, Andréia Ferreira da. A formação de professores para a educação básica no Brasil: projetos em 
disputa. 2004. 392f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal Fluminense. Niterói/RJ. p. 86. 
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educação”22, por isto, os constituintes expressaram sua preocupação com o magistério, posto 

que muitas das proposições trouxeram o princípio da valorização do magistério em todos os 

níveis, com garantia, fixada em lei federal, de condições condignas de trabalho e padrões 

mínimos de remuneração. 

O relatório destaca que os parlamentares também defenderam o direito de 

participação do professor nas decisões da escola, além de cursos gratuitos, com licença 

remunerada. Outras propostas buscaram à definição da carreira nacional do magistério. Várias 

outras sugestões de parlamentares uniram-se na defesa do concurso público como meio de 

provimento dos cargos do magistério, ampliando o dispositivo constitucional então vigente. A 

defesa da aposentadoria integral após 30 e 25 anos de magistério, respectivamente para 

professores e professoras, bem como a aposentadoria compulsória, na ordem respectiva, aos 

60 e 55 anos de idade também foi apresentada pelos constituintes. 

O relatório informou que as propostas das entidades que se manifestaram nas 

audiências públicas não se afastaram significativamente das propostas dos parlamentares. 

O princípio da valorização do magistério, com condições condignas de trabalho 

e padrões mínimos de remuneração, foi defendido por AEC, Centro de Estudos Afro-

Brasileiros, CPB, Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED, Fórum na 

Constituinte em Defesa do Ensino Público e Gratuito, doravante denominado apenas 

FÓRUM, e a União dos Diretores de Escolas do Magistério Oficial – UDEMO. 

O FÓRUM defendeu condições para a elaboração e aplicação do Estatuto do 

Magistério em todos os Municípios que dispusessem de rede própria de ensino. 

                                                 
22 Assembléia Nacional Constituinte. Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e 
Tecnologia e da Comunicação. Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes. Relatório e anteprojeto do relator 
João Calmon. Brasília: Seção de documentação parlamentar, 1987. p. 412. 
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A seleção por concurso público foi mencionada pela Associação Nacional dos 

Professores de Prática de Trabalho – ANPPT, CONSED, Federação Interestadual de 

Trabalhadores de Escolas do Magistério Oficial – FITEMO, FENEN e FÓRUM. 

A aposentadoria integral, sem especificação de período, foi sugerida pelo 

CONSED. A mesma, ao cabo de 30 e 25 anos de magistério para o professor e professora, 

respectivamente, integrou as sugestões do CRUB e da FITEMO. A aposentadoria integral aos 

25 anos de magistério, independente do sexo, foi proposta pela AEC e pelo FÓRUM.  

Por fim, o FÓRUM sugeriu o condicionamento da existência de escolas 

privadas à garantia aos professores e funcionários de estabilidade no emprego, remuneração 

adequada e existência da carreira docente e técnico-funcional. 

O Relator Calmon conclui expondo que, nas questões referentes ao magistério 

(...) deve ser destacada, como diretriz, a valorização do magistério em todos 
os níveis, com garantia de condições condignas para a eficácia do trabalho, 
inclusive padrões mínimos de remuneração. Igualmente deverá ser 
consagrado o princípio de estruturação da carreira docente, a partir da 
seleção por concurso público, conforme a ênfase das sugestões 
apresentadas23. 

Acrescentou ainda que a questão relativa à aposentadoria e à estabilidade, por 

ultrapassar as atribuições da Subcomissão, seria encaminhada aos órgãos competentes. 

Em que pese a declaração do relator de que a atividade docente depende muito 

de sua qualificação e que a melhoria dessa qualificação constituiu-se em uma das mais 

indicadas sugestões populares, o relatório não apresenta nenhuma referência a essa 

necessidade. 

Mesmo reconhecendo a intensa participação popular nos debates da 

Subcomissão, o relatório e o anteprojeto de Calmon incorporaram majoritariamente as 

reivindicações dos setores privatistas. Tal fato fez com que as entidades ligadas ao setor 

                                                 
23 Assembléia Nacional Constituinte. Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e 
Tecnologia e da Comunicação. Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes. Relatório e anteprojeto do relator 
João Calmon. Brasília: Seção de documentação parlamentar, 1987. p. 413. 
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público e vários constituintes aliados à defesa do ensino público protestassem, questionando o 

desrespeito às posições majoritárias expressadas durante as audiências públicas.  

Após as críticas, um substitutivo foi elaborado de forma a contemplar algumas 

aspirações do setor público, todavia, tal substitutivo também não agradou os diversos 

segmentos envolvidos nas discussões. 

Ao final, o anteprojeto aprovado na Subcomissão de Educação, Cultura e 

Esporte propôs no art. 2º, inciso VII os princípios referentes ao magistério: 

(...) valorização do magistério em todos os níveis, garantindo-se aos 
docentes: estruturação de carreira nacional, provimento dos cargos iniciais e 
finais da carreira, no ensino oficial, mediante concurso público de provas e 
títulos; condições condignas de trabalho; padrões adequados de 
remuneração; aposentaria aos vinte e cinco anos de exercício em função do 
magistério, com proventos integrais, equivalentes aos vencimentos que, em 
qualquer época, venham a perceber os profissionais de educação, da mesma 
categoria, padrões, postos ou graduação; direito de greve e de sindicalização. 

Em seus comentários sobre o projeto da Subcomissão, Pinheiro destaca que 

“mesmo com o apoio do relator da Subcomissão, do Ministro da Educação e, em parte, do 

Conselho de Reitores às propostas do setor particular, as teses da escola pública foram 

aprovadas quase na íntegra”24. Para ela, esta aprovação somente foi possível pela intensa 

participação da sociedade civil do campo do trabalho na Subcomissão que pressionou os 

parlamentares a votarem favoravelmente às teses publicistas.  

Assim, os constituintes que não tinham posição fechada sobre a questão, foram 

convencidos ou influenciados pelas entidades mais representativas.  

A abertura da Constituinte aos anseios das entidades organizadas da sociedade 

civil foi decisiva para os resultados favoráveis aos defensores da escola pública nesta etapa. 

Superada as fases das Comissões e Subcomissões Temáticas, a sociedade civil 

teve nova oportunidade de participação ativa na fase da Comissão de Sistematização. Segundo 

o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, em seu art. 24,  

                                                 
24 PINHEIRO, Maria Francisca Sales. O público e o privado na educação brasileira: um conflito na constituinte 
(1987-1988). 1991. 444f. Tese (Doutorado em Sociologia) – Universidade de Brasília. Brasília/DF. p. 271. 
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Fica assegurada, (...), a apresentação de proposta ao projeto de Constituição, 
desde que subscrita por 30.000 (trinta mil) ou mais eleitores brasileiros, em 
listas organizadas por, no mínimo, 3 (três) entidades associativas, legalmente 
constituídas, que se responsabilizarão pela idoneidade das assinaturas, 
obedecidas as seguintes condições: (...). 

Uma vez criado o dispositivo que garantiu a apresentação de emendas 

populares ao projeto de Constituição, restava saber se a população estava disposta a se 

mobilizar para efetivar esse direito. 

Com esse cenário, iniciou-se uma intensa campanha pela sensibilização, 
arregimentação e organização de entidades por todo o país, de modo a 
fomentar e otimizar (sic) a utilização do mecanismo das emendas populares, 
dentro dos padrões estabelecidos para a sua propositura e em tempo hábil25. 

Para tentar vencer as dificuldades, foi elaborado um documento contendo as 

decisões da Articulação Nacional de Entidades para a Mobilização Popular na Constituinte26, 

cujo objetivo era viabilizar da forma mais eficiente a possibilidade da apresentação de 

emendas populares ao texto constitucional. Contrariando as orientações da Articulação, as 

emendas populares foram apresentadas a tempo e modo estabelecidos pelas respectivas 

entidades associativas. Assim, o instrumento popular parecia perder credibilidade perante a 

sociedade. 

Apesar desse quadro de relativa desorganização nas campanhas de formulação 

e coleta de assinaturas das emendas populares, o resultado final surpreendeu. Foram 

apresentadas 122 emendas populares, que reuniram mais de 12 milhões de assinaturas27, que 

representaram aproximadamente dez por cento do eleitorado nacional. 

Deste total de emendas apresentadas, apenas 83 preencheram os requisitos 

exigidos no art. 24 do Regimento Interno da ANC e tramitaram normalmente, inclusive com a 

                                                 
25 CARDOSO, Rodrigo Mendes. A iniciativa popular legislativa da Assembléia Nacional Constituinte ao regime 
da Constituição de 1988: um balanço. 2010. 162f. Dissertação (Mestrado em Direito). Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro/RJ. p. 61. 
26 A comissão executiva dessa Articulação era integrada pela Central Única dos Trabalhadores – CUT; ANDES; 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura – CONTAG e Confederação Nacional das 
Associações de Moradores – CONAM. 
27 Oficialmente foram registradas 12.265.854 assinaturas nas emendas. 
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defesa em plenário por representantes das entidades organizadoras. Dessas emendas, apenas 

19 receberam pareceres favoráveis à sua aprovação para integrarem o texto constitucional. 

Nos assuntos correlatos à educação, detectamos quatro emendas populares 

(educação religiosa no ensino de 1º e 2º graus; ensino público e gratuito; e ensino gratuito). A 

emenda popular que mais se aproximou do tema da valorização dos professores foi a que fora 

apresentada pelo FÓRUM, que contou com 279.013 assinaturas de todo o país, pautando seu 

conteúdo nos princípios defendidos desde a sua criação em 198628.  

Percebe-se que essa nova modalidade de participação popular destacou-se 

quantitativa e qualitativamente, criando condições favoráveis a um maior nível de 

participação popular no processo constituinte de 1988. 

 

2.2 OS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA APROVADOS NA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

O Capítulo que trata da Educação na Constituição de Federal de 1988 traz em 

seu art. 206 os princípios com base nos quais o ensino será ministrado no país. Originalmente, 

tal artigo continha a seguinte redação: 

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 idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

                                                 
28 A saber: 1. A educação é direito de todo cidadão, sendo dever do Estado oferecer ensino público, gratuito e 
laico para todos, em todos os níveis; 2. O Governo Federal destinará nunca menos de 13% e os governos dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, no mínimo 25% dos recursos arrecadados para a manutenção e 
desenvolvimento do ensino público e gratuito; 3. As verbas públicas destinam-se exclusivamente às escolas 
públicas, criadas e mantidas pelo Governo Federal, pelos estados, Distrito Federal e municípios. 4. A 
democratização da escola em todos os níveis deve ser assegurada quanto ao acesso, permanência e gestão. 
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V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano 
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; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

Para se chegar à completa redação deste dispositivo, inúmeros atores da 

sociedade se esforçaram para expor as suas idéias e tentar fazer prevalecer as suas 

concepções. Assim, grupos oriundos da academia, sindicatos de trabalhadores, entidades da 

Igreja em seus mais variados credos, empresários do ensino, e os representantes escolhidos 

pelo voto, sejam do Legislativo ou do Executivo, tiveram a oportunidade de escrever o texto 

constitucional. 

Esse momento histórico da democracia no Brasil, no qual todos os segmentos 

da sociedade tiveram a oportunidade de participar do debate construtor do texto 

constitucional, deu impulso aos movimentos que almejavam uma renovação científica, prática 

e ética do Direito, como é o caso do Direito Achado na Rua. Esse movimento, dialético e 

crítico, iniciado na Universidade de Brasília – UnB, por Roberto Lyra Filho, trabalha com a 

reconceituação do direito, o desenvolvimento de práticas jurídicas renovadas, o 

aprofundamento das discussões sobre a cidadania e a paz. A intenção primeira era introduzir 

no âmbito jurídico, dentre outros, o conceito de “sujeito coletivo de direito” representado 

pelos movimentos sociais que se organizam e lutam no sentido da resolução de problemas que 

atingem a sociedade, propiciando avanços políticos e jurídicos29. 

No que diz respeito ao capítulo sobre a Educação, os trabalhos iniciaram-se na 

Subcomissão de Educação, Cultura e Esporte. Nesse momento, todos os grupos representados 

                                                 
29 SOUSA JÚNIOR, José Geraldo. Direito como liberdade: O direito achado na rua, experiências populares 
emancipatórias de criação do direito. 2008. 338f. Tese. (Doutorado em Direito) – Universidade de Brasília – 
UnB, Brasília/DF. p. 32. 
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puderam expor as suas propostas. O recurso da audiência pública foi amplamente usado para 

sintetizar as aspirações e transformá-las em propostas concretas. 

A proposta, ou projeto, final, após a exposição, discussão e votação foi 

submetida à respectiva Comissão Temática. 

O relatório do Deputado Artur da Távola (PMDB-RJ), relator da Comissão 

Temática nº VIII (da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e da Tecnologia e 

da Comunicação), apresentou para a Comissão de Sistematização, no rol dos princípios 

constitucionais para a efetivação do direito à educação, a proposta de valorização dos 

profissionais do ensino em todos os níveis, garantindo-lhes:  

estruturação de carreira nacional; provimento dos cargos iniciais e finais da 
carreira, no ensino oficial, mediante concurso público de provas e títulos; 
condições condignas de trabalho; padrões adequados de remuneração; 
aposentadoria aos vinte e cinco anos de exercício em função do magistério, 
com proventos integrais, equivalentes aos vencimentos que, em qualquer 
época, venham a perceber os profissionais de educação, da mesma categoria, 
padrões, postos ou graduação; direito de greve e de sindicalização30. 

O conteúdo deste inciso é praticamente o mesmo aprovado na Subcomissão de 

Educação, tendo sofrido modificações apenas no intuito de aprimorar a sua redação. O 

dispositivo visava à garantia da valorização dos profissionais do ensino pela criação de uma 

carreira nacional, extensiva aos docentes do ensino público e privado, pauta que provocou 

muito debate; a realização de concurso público somente para a rede oficial; e aposentadoria 

integral aos vinte e cinco anos de trabalho. 

Ultrapassada a fase das Comissões Temáticas, o relatório de Artur da Távola 

(PMDB-RJ) foi para discussão na Comissão de Sistematização. A função desta Comissão, que 

teve como Relator o Deputado Bernardo Cabral (PMDB-AM), era compatibilizar o 

anteprojeto aprovado na Comissão Temática e elaborar um projeto de constituição que, após a 

aprovação, seria enviado ao Plenário da Assembléia Nacional Constituinte. Nessa fase da 

                                                 
30

 SILVA, Andréia Ferreira da. A formação de professores para a educação básica no Brasil: projetos em disputa. 
2004. 392f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal Fluminense. Niterói/RJ. p. 95. 
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elaboração do texto constitucional, as divergências existentes desde a fase das discussões nas 

Subcomissões se tornaram mais intensas.  

O relatório de Cabral praticamente mantinha todos os termos do que fora 

produzido na etapa anterior, o que atendia aos anseios dos progressistas menos radicais. Com 

isso, os conservadores, em articulação com o Executivo, iniciaram um movimento que visava 

à reforma do Regimento Interno da Constituinte para que seus pleitos derrotados nas fases 

anteriores pudessem voltar ao debate nas fases seguintes do processo de criação 

constitucional. Os parlamentares progressistas31 se articularam para defender o projeto até 

então elaborado. 

Para Pinheiro, a partir desse momento, 

Começa a disputa pela mudança do regimento e, com isso, passaram a se 
formar na Constituinte grupos e blocos políticos supra e interpartidários que 
substituíram a atuação dos partidos políticos. Se antes estes, com exceção 
dos de esquerda, já não tinham uma atuação política programática, com a 
oposição ao Projeto Cabral e com o movimento anti-regimento, os partidos 
políticos maiores praticamente se dissolveram32. 

Os parlamentares de posição conservadora se reuniram e formaram um grupo 

suprapartidário, denominado “Centrão”33, com o objetivo de alterar o Regimento Interno da 

Constituinte e, conseqüentemente, apresentar um substitutivo ao projeto de Cabral. Os 

progressistas, empenhados em barrar as pretensões do “Centrão” pouco puderam fazer, e o 

grupo conseguiu derrubar o Regimento Interno da Constituinte. 

                                                 
31

 “Entende-se por constituintes progressistas aqueles parlamentares de partidos de esquerda, centro-esquerda ou 
centro que aderiram às teses em defesa da escola pública e gratuita”. SILVA, Andréia Ferreira da. A formação de 
professores para a educação básica no Brasil: projetos em disputa. 2004. 392f. Tese (Doutorado em Educação) – 
Universidade Federal Fluminense. Niterói/RJ. p. 96. 
32

 PINHEIRO, Maria Francisca Sales. O público e o privado na educação brasileira: um conflito na constituinte 
(1987-1988). 1991. 444f. Tese (Doutorado em Sociologia) – Universidade de Brasília. Brasília/DF. p. 239. 
33

 O Centrão consistiu em um bloco parlamentar suprapartidário, constituído por parlamentares de centro e de 
direita que se opuseram ao projeto de Constituição do relator Bernardo Cabral. Estes parlamentares buscaram a 
aprovação de um novo regimento interno da Constituinte que possibilitasse a apresentação de um novo 
substitutivo nesta etapa das discussões, o que não era permitido pelo regimento em vigor. Esta mudança 
objetivou impedir o avanço da garantia dos direitos sociais e políticos dos trabalhadores e da inserção na 
Constituinte de um Estado não apenas responsável pelos interesses capitalistas. SILVA, Andréia Ferreira da. A 
formação de professores para a educação básica no Brasil: projetos em disputa. 2004. 392f. Tese (Doutorado em 
Educação) – Universidade Federal Fluminense. Niterói/RJ. p. 97. 
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Diante das pressões surgidas após a apresentação do anteprojeto do Relator, 

Cabral apresentou dois substitutivos. O primeiro deles foi muito criticado pela Esquerda dado 

o grande retrocesso de suas disposições nas questões trabalhistas. O segundo substitutivo 

buscou equalizar as proposições do anteprojeto inicial com o primeiro substitutivo, sendo 

melhor aceito pela Esquerda e criticado pela Direita. 

Em seu trabalho, Tavares destaca que vários dispositivos negociados 

atenderam às espectativas dos constituintes progressistas, entre eles: 

1) a questão dos percentuais dos recursos destinados à educação, 
conseguindo-se manter 18% da União e 25% dos estados e municípios; 2) 
vinculação de recursos para a área de educação; 3) salário-educação como 
fonte adicional de recursos a serem aplicados apenas no ensino público 
fundamental; 4) os princípios de democratização e acesso e permanência na 
escola e gestão democrática do ensino com participação de docentes, alunos, 
funcionários e representantes da comunidade; 5) gratuidade do ensino 
público e não apenas do ensino público obrigatório; 6) previsão de carreira 
do magistério e de ingresso por concurso, em termos absolutamente 
universais, com aposentadoria especial para todos os níveis de ensino; 7) 
acesso ao ensino obrigatório e gratuito como direito público subjetivo, 
importando responsabilidade das autoridades pelo não-oferecimento do 
mesmo; 8) livre iniciativa do ensino privado, desde que atendidas algumas 
condições gerais para seu funcionamento; 9) criação da rede municipal de 
ensino responsável, prioritariamente, pelo ensino fundamental e pré-escolar, 
sem prejuízo da oferta que garanta o prosseguimento dos alunos; 10) 
autonomia da gestão financeira e patrimonial da universidade, ou seja, 
capacidade de gerir recursos e não gerar os mesmos34. 

No que se refere especificamente ao magistério, a questão que gerou mais 

debates foi a extensão da obrigatoriedade do plano de carreira e de concurso público para a 

iniciativa privada. O anteprojeto do Relator, muito próximo conceitualmente do anteprojeto 

recebido da Comissão Temática VIII, definiu a valorização dos profissionais do ensino 

mediante a criação de uma carreira nacional, abrangendo docentes do ensino público e 

privado, a realização de concurso público somente para a rede oficial; condições condignas de 

                                                 
34
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trabalho, padrões adequados de remuneração e aposentadoria integral aos vinte e cinco anos 

de trabalho, sendo retirados o “direito de greve e de sindicalização”35. 

Por sua vez, a proposta do primeiro substitutivo de Cabral definia 

simplesmente a “valorização dos profissionais de ensino obedecidos padrões condignos de 

remuneração”. Assim, foi extinta a proposta de criação de uma carreira nacional, deixando 

também de existir a realização de concurso público para o preenchimento de cargos no ensino 

oficial, além da aposentadoria especial para os professores. 

O segundo substitutivo do Relator, de cunho conciliatório, reincorporou 

disposições do anteprojeto e ampliou a exigência de concurso público para a iniciativa 

privada, estabelecendo que, “a valorização dos profissionais de ensino, obedecidos padrões 

condignos de remuneração e garantindo-se em lei critérios para a implantação de carreira para 

o magistério, com o ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos”36. 

Assim, foram encerrados os trabalhos na Comissão de Sistematização. Apesar 

de todos os conflitos internos, o projeto de Constituição aprovado na Comissão resguardava 

boa parte do resultado das etapas anteriores. Restava, então, a aprovação pelo plenário da 

Assembléia Constituinte. 

No Plenário, valendo-se das reformas regimentais conseguidas, o “Centrão” 

apresentou um substitutivo ao anteprojeto aprovado na Comissão de Sistematização. No 

capítulo da Educação, renasceram as propostas iniciais do setor privado tanto laico quanto 

confessional37. Com o fortalecimento dos conservadores para as votações no plenário, o grupo 

dos progressistas necessitou negociar e fazer acordos para, no mínimo, manter os pontos já 

conquistados anteriormente. 

                                                 
35 SILVA, Andréia Ferreira da. A formação de professores para a educação básica no Brasil: projetos em 
disputa. 2004. 392f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal Fluminense. Niterói/RJ. p. 99. 
36

 SILVA, Andréia Ferreira da. A formação de professores para a educação básica no Brasil: projetos em disputa. 
2004. 392f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal Fluminense. Niterói/RJ. p. 100. 
37 A proposta do Centrão para a educação, Emenda nº 2.044, recebeu 288 assinaturas, inclusive a de alguns 
parlamentares que, na Comissão de Sistematização, haviam votado nas propostas dos defensores da escola 
pública. 
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A definição do princípio da gratuidade do ensino em todos os níveis, outro 

ponto de oposição dos privatistas, foi negociada pela garantia da possibilidade de concessão 

de bolsas de estudo ao setor privado, na falta de vagas nas escolas públicas situadas na 

localidade de residência do educando. 

No que se refere ao magistério, o “Centrão” apresentou uma emenda que 

previa a valorização dos profissionais de educação, mediante o estabelecimento de padrões 

condignos de remuneração e a implantação da carreira somente para o magistério público, 

além de propor o ingresso unicamente por concurso público de provas e títulos e assegurando 

a unificação do regime jurídico apenas para as instituições mantidas pela União, inclusive 

fundações. 

Esta proposta do “Centrão” era uma afronta ao texto aprovado na Comissão de 

Sistematização que estabelecia a exigência da implantação da carreira para o magistério e o 

ingresso exclusivamente por concurso público a todos os professores, sem distinção de rede 

pública ou privada. 

Agora, estava bem definido o posicionamento do “Centrão” naquele momento 

de elaboração da nova Constituição: o grupo declarava-se conservador e representante dos 

interesses dos empresários do ensino, poupando-os de determinadas obrigações para a 

contratação de docentes. 

Emergiu também a proposta de se retirar do texto a intenção de “valorização 

dos profissionais da educação”, e substituí-la por “valorização do ensino”, além de limitar a 

implantação da carreira apenas para o magistério público, que também estaria submetido a 

previsão do ingresso exclusivamente por concurso público. Tais modificações levariam à 

interpretação de que as escolas privadas estariam dispensadas da obrigação de valorizar os 

seus profissionais, posto que definia apenas a valorização do “ensino”. 



36 
 

 

Por fim, foi processada a substituição da expressão “obedecidos padrões 

condignos de remuneração”, presente no texto da Comissão de Sistematização e no texto do 

“Centrão”, com referência à rede privada e pública, por “contendo piso salarial profissional” 

com referência apenas ao magistério oficial. Assim, as escolas privadas estariam desobrigadas 

de definir “padrões condignos de remuneração” e também “piso salarial profissional” para 

seus professores. 

No que se refere à educação, Silva conclui que 

a Constituição de 1988 representou a disputa entre conservação e mudança e, 
ao tentar conciliar interesses inconciliáveis, assimilou aspirações 
democratizantes, mas manteve fortes traços de conservadorismo, como a 
obrigatoriedade da oferta do ensino religioso nas escolas públicas e a 
manutenção de privilégios da iniciativa privada, em geral38. 

Se a comparação da efetividade dos dispositivos aprovados na Constituição de 

1988 tiver como parâmetro os índices educacionais da história educacional recente do Brasil, 

certamente os avanços serão facilmente perceptíveis. Todavia, se a comparação for feita a 

partir das necessidades estruturais para reverter os problemas da educação no país, sobretudo 

no que concerne à valorização dos professores, o que mais facilmente se revela é que o 

legislador constituinte poderia ter dado uma contribuição muito mais efetiva. 

Historicamente, a presença de determinada matéria no texto das constituições 

demonstra o grau de importância que tal matéria desperta naquele momento, para aquela 

sociedade. As sete constituições da história do Brasil enfrentaram as questões da educação de 

forma bastante diversificada, como diversificados foram os contextos políticos, econômicos e 

sociais de cada uma delas. 

A Assembléia Legislativa e Constituinte incumbida de elaborar o texto 

constitucional de 1824 recebeu a orientação do Imperador D. Pedro de que se fizesse constar 

uma legislação particular sobre a Instrução. Os trabalhos da Comissão de Instrução Pública 
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produziram dois projetos de lei referentes à educação pública. Todavia, tais projetos não se 

traduziram em dispositivos incorporados à Constituição de 1824. 

Em que pese o desejo da sociedade, pelo menos a que se localizava nos 

grandes centros das Províncias, por melhores condições relacionadas ao ensino, inclusive no 

tocante aos professores, seus anseios não atingiram “a pena” que escreveu o texto 

constitucional. Sobre a participação da sociedade na elaboração desta Constituição, 

Monlevade destaca que 

Os deputados das dezenove Províncias foram ao fundo da questão, 
reclamando um ensino público de qualidade que só poderia ser fruto da ação 
de professores qualificados e bem remunerados. Ora, o salário dos mestres, 
além de geralmente baixo, era diversificado em cada Província e em cada 
Vila, dadas as diferentes situações de arrecadação do subsídio literário39 e 
dos encargos públicos com a instrução40. 

Mesmo assim, a primeira Carta Magna brasileira traz apenas dois parágrafos de 

um único artigo relacionados à educação. Ao se referir à “inviolabilidade dos direitos civis e 

políticos dos cidadãos brasileiros”, estabelece que “A instrução primária é gratuita a todos os 

cidadãos” (art. 179, § 32). A segunda referência diz respeito aos “Colégios e universidades, 

onde serão ensinados os elementos das ciências, belas letras e artes” (art. 179, § 33). 

A quase inexistência de regras sobre a educação na Constituição de 1824 revela 

que o tema não era uma das prioridades naquele momento político. Merecedor de destaque, 

entretanto, é o fato de constar nessa Carta Magna a referência à idéia da gratuidade da 

instrução primária para todos, que por sua vez também não se efetivou na prática41. 

                                                 
39 Tributo público cobrado pelas Câmaras Municipais do abate de animais nos açougues, da produção de vinho e 
da destilação de cachaça. 
40 MONLEVADE, João Antonio Cabral de. Valorização salarial dos professores: o papel do piso salarial 
profissional nacional como instrumento de valorização dos professores de Educação Básica Pública. 2000. 307f. 
Tese. (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas/SP. p. 22. 
41 VIEIRA, Sofia Lerche. A educação nas constituições brasileiras: texto e contexto. Revista Brasileira de 
Estudos pedagógicos,  Brasília, v. 88, n. 219, p. 291-309, maio/ago. 2007. p. 294. 
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Nesse período, o único diploma legal a tratar da educação foi uma lei datada de 

1827, fruto dos resquícios do trabalho da antiga Comissão de Instrução Pública para a 

elaboração da Constituição de 1824, com a qual não guardava uma relação direta. 

O texto constitucional elaborado revela a pouca importância atribuída pelos 

constituintes do Império à temática educacional e ao seu principal agente – o professor. 

A primeira Constituição do Brasil República, de 1891, inseriu no texto os 

princípios federalistas a fim de aumentar a autonomia das antigas províncias. Essa inovação 

teve repercussão na distribuição de competências entre os novos entes federativos no tocante à 

educação. 

Essa Constituição estabeleceu um maior número de dispositivos sobre a 

educação que o texto de 1824, mas ainda não se poderia dizer que estabeleceu um sistema 

educacional para o país. 

A nova Carta Magna definiu como atribuição do Congresso Nacional “legislar 

sobre (...) o ensino superior e os demais serviços que na capital forem reservados para o 

Governo da União” (art. 34, inciso 30º); entende-se que suas responsabilidades limitam-se à 

esfera da União.  

Tem ainda, o Congresso Nacional, a incumbência de “não privativamente: 

animar, no País, o desenvolvimento das letras, artes, e ciências (...) sem privilégios que 

tolham a ação dos governos locais (art. 35, inciso 2º); criar instituições de ensino superior e 

secundário nos Estados (art. 35, inciso 3º); e prover à instrução primária e secundária no 

Distrito Federal” (art. 35, inciso 4º). 

Aqui é importante assinalar que o texto de 1891 afirma uma tendência que vai 

se manter constante na história da política educacional. Palavras como “animar” e “não 

tolher” referendam o tom federalista antes aludido, revelando, ainda que de forma indireta, as 
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atribuições da União em matéria de educação: o ensino superior no País e a instrução primária 

e secundária no Distrito Federal42.  

Essa formatação federalista, que perdura até a atualidade, exposta no texto de 

1891, já vigorava na prática desde a criação, ainda no Império, do Ato Adicional de 183443, 

quando as províncias ganharam mais autonomia e, consequentemente, assumiram o ônus de 

criar e manter os seus sistemas de ensino. 

 A efervescência dos movimentos sociais das décadas de 1920 e 1930 teve 

reflexos positivos na educação do país, destacadamente a criação do Ministério da Educação e 

Saúde em 1930. 

A Educação recebeu um espaço significativo no texto da Constituição 

Brasileira de 1934. O tema foi tratado em 17 artigos, sendo que 11 deles (arts. 148 a 158) 

concentrados em um capítulo específico sobre a matéria. 

Fundamentalmente, permanece a estrutura do sistema educacional anterior, 

cabendo à União “traçar as diretrizes da educação nacional” (art. 5º, XIV); “fixar o plano 

nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e 

especializados, e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território do País (art. 150, 

“a”); “organizar e manter os sistemas educativos dos Territórios” e “manter o ensino 

secundário e superior no Distrito Federal, assim como “exercer ação supletiva na obra 

educativa em todo o País” (art. 150, “c”, “d” e “e” respectivamente). Aos Estados e ao 

Distrito Federal permanecem como atribuições a organização e manutenção de sistemas 

educativos (art. 151). 

                                                 
42 VIEIRA, Sofia Lerche. A educação nas constituições brasileiras: texto e contexto. Revista Brasileira de 
Estudos pedagógicos,  Brasília, v. 88, n. 219, p. 291-309, maio/ago. 2007. p. 295. 
43 “Emenda” à Constituição do Império que objetivava a instituição de uma “monarquia federativa” inspirada no 
modelo norte-americano, nitidamente descentralizador, para constituir Poderes Executivos e Legislativos fortes 
em cada Província. MONLEVADE, João Antonio Cabral de. Valorização salarial dos professores: o papel do 
piso salarial profissional nacional como instrumento de valorização dos professores de Educação Básica Pública. 
2000. 307f. Tese. (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas/SP. 
p. 25. 
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O texto também prevê a criação, por lei, de um Plano Nacional de Educação, 

balizado por normas dentre as quais se destaca, para os objetivos deste trabalho, a que 

condiciona o reconhecimento dos estabelecimentos particulares de ensino somente quando 

estes “assegurarem a seus professores a estabilidade, enquanto bem servirem, e uma 

remuneração condigna” (art. 150, parágrafo único, “f”). 

Mesmo sem especificar o alcance das expressões “enquanto bem servirem” e 

“remuneração condigna”, é de se imaginar que o constituinte de 1934 quis oferecer aos 

professores dos estabelecimentos particulares de ensino benefícios relativos à estabilidade e à 

remuneração. Ainda na concepção de meros benefícios, a Carta Magna determinou também a 

isenção de impostos para a profissão de professor (art. 113, inciso 36) e a exigência de 

concurso público como forma de ingresso ao magistério oficial (art. 158). 

Da análise dos dispositivos relativos à educação expressos no texto 

constitucional de 1934, pode-se perceber mudanças progressistas, fruto dos recentes 

movimentos sociais que marcaram o início da década de 1930. O capítulo da educação 

recebeu forte influência do escolanovismo, traduzido no Manifesto dos Pioneiros da Escola 

Nova (1932)44. Todavia, facilmente se identifica a ausência de dispositivos que indiquem a 

intenção de criar um sistema constitucional de valorização do professor. 

A Constituição do Estado Novo, de 1937, possui como característica a 

inspiração nas constituições de regimes fascistas europeus. Contrapõe-se ao liberal texto de 

1934. Assim, no que toca à educação, ampliou-se a competência da União para “fixar as bases 

e determinar os quadros da educação nacional, traçando as diretrizes a que deve obedecer a 

formação física, intelectual e moral da infância e da juventude” (art. 15, IX). 

                                                 
44 Documento de cunho político que expressava a necessidade de uma reconstrução educacional, inspirado no 
pensamento educacional da época e assinado por mais de vinte intelectuais e educadores que defendiam o 
progresso social e o desenvolvimento econômico da sociedade brasileira por meio da educação escolar. 
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Esta Constituição delega à iniciativa privada papel de grande destaque na 

promoção do ensino, ao assegurar, no primeiro artigo a tratar da educação, que “A arte, a 

ciência e o ensino são livres à iniciativa individual e a de associações ou pessoas coletivas 

públicas e particulares” (art. 128). O dever do Estado para com a educação é colocado em 

segundo plano45, sendo-lhe atribuída uma função compensatória na oferta escolar destinada à 

“infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à educação em instituições 

particulares” (art. 129). Ao mesmo tempo, o ensino profissionalizante ganha relevância 

constitucional, conforme o mandamento do seu art. 129, “O ensino pré-vocacional 

profissional destinado às classes menos favorecidas é em matéria de educação o primeiro 

dever de Estado”. A interpretação destes dispositivos é a de que o constituinte estado-novista 

reservou os bancos da escola pública aos alunos que não puderem arcar com os custos do 

ensino no sistema privado. 

A orientação da política educacional no Estado Novo está nitidamente voltada 

para o ensino profissional, apresentando-se omisso com relação às outras modalidades de 

ensino. Consequentemente, desse texto constitucional não se poderia esperar disposições a 

respeito de políticas de valorização do ensino ou do magistério. 

A Carta Magna de 1946, orientada por princípios liberais e democráticos, 

retoma o espírito da Constituição de 1934, apresentando algumas novidades. É estabelecida a 

competência da União para “legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional” (art. 5º, 

XV, “d”). “As constituições anteriores haviam definido atribuições no sentido de “traçar as 

diretrizes” (Constituição de 1934) ou “fixar as bases (...) traçando as diretrizes” (Constituição 

de 1937)”46. 

                                                 
45 VIEIRA, Sofia Lerche. A educação nas constituições brasileiras: texto e contexto. Revista Brasileira de 
Estudos pedagógicos,  Brasília, v. 88, n. 219, p. 291-309, maio/ago. 2007. p. 298. 
46 VIEIRA, Sofia Lerche. A educação nas constituições brasileiras: texto e contexto. Revista Brasileira de 
Estudos pedagógicos,  Brasília, v. 88, n. 219, p. 291-309, maio/ago. 2007. p. 300. 
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O texto de 1946 traz de volta o tema da educação como direito de todos (art. 

166), além de declarar que “O ensino primário oficial é gratuito para todos; o ensino oficial 

ulterior ao primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos” (art. 

168, II). Pela primeira vez um texto legal insere a expressão “ensino oficial” em seus 

dispositivos, aqui com a notável intenção de diferenciar o ensino ministrado pelos Poderes 

Públicos daquele oferecido pela iniciativa privada. Ainda sobre o ensino oficial, interpretação 

do inciso II, do art. 168, é a de que existe a possibilidade do ensino oficial não gratuito, posto 

que o dispositivo determina que após o ensino primário, a gratuidade fica condicionada à 

constituição de prova de falta ou insuficiência de recursos. 

No tocante à organização da educação escolar, permanece a orientação de que 

os Estados e o Distrito Federal organizem seus sistemas de ensino (art. 171), cabendo à União 

organizar o “sistema federal de ensino e o dos Territórios, tendo este um caráter supletivo, 

estendendo-se a todo o País nos estritos limites das deficiências locais” (art. 170).  

Em que pesem as determinações constitucionais de exigência de concurso 

público para as cátedras do ensino secundário oficial e do superior oficial ou livre (art. 168, 

VI); vitaliciedade aos professores catedráticos (art. 187); imunidade para que nenhum imposto 

grave a remuneração de professores (art. 203), o conjunto da obra do constituinte de 1946 

também não apresenta um programa de valorização do professor. 

A Constituição de 1967 foi elaborada em um cenário no qual a supressão das 

liberdades políticas impostas pelo regime ditatorial dos Generais ainda não atingira o seu 

ápice. No que toca à educação, seus dispositivos não se traduzem em uma ruptura com 

modelos traçados nos textos de 1934, 1937 e 1946; permanecendo a liberdade de ensino como 

tema chave do conflito entre o público e o privado. 



43 
 

 

Nesse período, como é característico dos regimes ditatoriais, acentuou-se a 

subordinação das unidades da federação às decisões tomadas pelo poder central, aumentando 

a ingerência dos ministérios nas políticas traçadas no âmbito dos Estados e Municípios. 

Também era patente a reedição de orientações e princípios de Constituições 

anteriores. Sobre isso, Vieira registra que 

Mantendo orientação do texto de 1946 (art. 5º, XV), a Constituição de 1967 
define a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da 
educação nacional (art. 8°, XVII, "q"). São acrescidas atribuições relativas 
aos planos nacionais de educação (art. 8°, XIV). Orientações e princípios de 
Cartas anteriores são reeditados, tais como: o ensino primário em língua 
nacional (Constituição de 1946, art. 168, I, e Constituição de 1967, art. 176, 
§ 3°, I), a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino primário (Constituição de 
1946, art. 168, I e II, e Constituição de 1967, art. 176, § 3°, II), o ensino 
religioso, de matrícula facultativa como "disciplina dos horários normais das 
escolas oficiais de grau primário e médio (Constituição de 1946, art. 168, § 
5º, e Constituição de 1967, art. 176, § 3°, V). À noção de educação como 
"direito de todos", já presente no texto de 1946 (art. 166), a Constituição de 
1967 acrescenta "o dever do Estado" (art. 176)47. 

A falta de inovações nas disposições constitucionais sobre a educação indica 

que o constituinte de 1967 deseja manter a vigente política educacional, na qual se encontram 

relativizados os princípios da gratuidade do ensino, da universalidade, da laicidade, do 

financiamento e vinculação de recursos em prol do ensino público, entre outros. 

Nesse cenário, a história se repete e a valorização do magistério, mais uma vez, 

passa ao largo das determinações constitucionais sobre a educação. 

Com a reabertura política, o novo governo civil cumpre a promessa de 

convocar uma Assembléia Nacional Constituinte. A sociedade foi convidada a participar da 

elaboração do texto e correspondeu ao chamado. Várias entidades da sociedade civil 

contribuíram diretamente com o processo. 

No capítulo que trata da educação, bem como em todo o texto, prevalecia o 

espírito de uma “Constituição Cidadã” que se propunha a incorporar sujeitos historicamente 

                                                 
47 VIEIRA, Sofia Lerche. A educação nas constituições brasileiras: texto e contexto. Revista Brasileira de 
Estudos pedagógicos,  Brasília, v. 88, n. 219, p. 291-309, maio/ago. 2007. p. 302. 
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excluídos dos direito à educação, conforme expresso no princípio da “igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola” (art. 206, I). Para Vieira,  

Outras conquistas asseguradas são: a educação como direito público 
subjetivo (art. 208, § 1º), o princípio da gestão democrática do ensino 
público (art. 206, VI), o dever do Estado em prover creche e pré-escola às 
crianças de 0 a 6 anos de idade (art. 208, IV), a oferta de ensino noturno 
regular (art. 208, VI), o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive 
aos que a ele não tiveram acesso em idade própria (art. 208, I), o 
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiências (art. 
208, III)48. 

Os princípios norteadores do ensino foram reunidos em um único artigo, o qual 

estabelece a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 

saber”; o “pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino”; a “gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais”; a “gestão democrática do ensino público” e a “garantia de padrão de qualidade” (art. 

206, II, III, IV, VI e VII). 

Todavia, é o que expressa o inciso “V” do art. 206, que mais interessa ao 

objeto deste estudo. Por ocasião da promulgação do texto constitucional, tal inciso estabelecia 

que: 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

(...) 

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano 
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; 

(...). 

Apesar do acirrado confronto de posicionamentos entre os defensores da escola 

pública e os privatistas, da leitura desse dispositivo infere-se, nitidamente, a intenção 

                                                 
48 VIEIRA, Sofia Lerche. A educação nas constituições brasileiras: texto e contexto. Revista Brasileira de 
Estudos pedagógicos,  Brasília, v. 88, n. 219, p. 291-309, maio/ago. 2007. p. 304. 
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apresentada pelo legislador constituinte originário de traçar constitucionalmente uma política 

nacional de valorização do professor. 

O zelo com a redação deste artigo chegou à minúcia de se apresentar uma 

emenda, do deputado Solón Borges dos Reis (PTB/SP), ao anteprojeto do relator da 

Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes para que se discutisse sobre a aplicação do 

vocábulo que melhor expressasse o espírito do dispositivo: “diretrizes” ou “princípios”. Até 

então, a terminologia usada foi “diretriz” e a emenda sugeria a alteração para “princípio”. 

Dworkin formula o ordenamento jurídico composto de normas que são regras, 

princípios e diretrizes, nomeadamente, standards correspondem às proposições ou normas 

jurídicas. São enunciados normativos, fórmulas gerais para expressão do Direito. Rules são as 

regras jurídicas. Principles são os princípios – a observância desses é um requisito para 

justiça, equidade ou alguma dimensão da moralidade. Policies são diretrizes ou planos de 

ação que determinam objetivos sociais, políticos ou econômicos a serem implementados pelo 

governo em benefício da comunidade. 

Ronald Dworkin assim explicita o uso dessa terminologia:  

É mais comum que eu use o termo ‘princípio’ genericamente, para me referir 
a todo o conjunto de proposições diferentes das regras, ocasionalmente, no 
entanto, eu devo ser mais preciso (...) eu chamo de ‘diretriz’ aquele tipo de 
proposição que determina objetivos a serem alcançados, geralmente um 
desenvolvimento em algum setor econômico, político ou social da 
comunidade. (...) Eu chamo de ‘princípio’ uma proposição que deve ser 
observada, não porque irá desenvolver ou assegurar uma situação 
econômica, política, ou social considerada desejável, mas porque é um 
requisito de justiça, de equidade ou de outra dimensão de moralidade49. 

Posta em votação, a emenda ao anteprojeto foi aprovada e a terminologia 

adotada na redação final, “princípios”, mostrou-se adequada à teoria do filósofo americano. 

                                                 
49 Tradução livre. “Most often I shall use the term ‘principle’ generically, to refer to the whole set of standards 

other than rules; occasionally, however, I shall be more precise(…) I call a ‘policy’ that kind of standard that 

sets out a goal to be reached, generally an improvement in some economic, political, or social feature of the 

community. (…) I call a ‘principle’ a standard that is to be observed, not because it will advance or secure a 

economic, political, or social situation deemed desirable, but because it is a requirement of justice or fairness or 

some other dimension of morality”. DWORKIN, Ronald. Is Law a System of Rules?, The Philosophy of Law. 
New York: Oxford University Press, 1997. p. 43. 
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A tese de João Antonio Cabral de Monlevade aponta possíveis fontes de 

valorização do professor. Para ele, 

A valorização do professor, acima de outros fatores, vem de três fontes: 

1. Da formação intelectual e ética do professor para os desafios do seu 
trabalho com crianças, adolescentes, jovens e adultos do Brasil real, do 
Brasil inteiro, e não do país particular. 

2. Da constituição de uma identidade profissional (e não de várias 
subcategorias que se estranham), dada não só pelo saber científico como pela 
luta e organização sindical, que redunde em auto-estima e reconhecimento 
social. 

3. De uma decisão política do estado para tirar os entraves que impedem nas 
condições de hoje o pagamento pelos Estados e Municípios de salários 
dignos balizados por um PSPN calculado para a jornada integral e a 
dedicação exclusiva do professor na escola50. 

Do confronto do inciso “V”, do art. 206, da Constituição de 1988, com as 

fontes propostas por Monlevade, infere-se que ainda resta um longo caminho a percorrer na 

estrada da plena valorização do professor. 

O dispositivo constitucional não prevê elementos que garantam a plena 

formação do profissional da educação, o que, por sua vez, fulmina com a possibilidade de 

construção de uma identidade profissional que proporcione auto-estima e reconhecimento 

social. 

A questão salarial é a primeira que se apresenta à discussão quando se trata de 

valorização profissional. No caso dos professores não é diferente. A realidade demonstra que 

um final satisfatório para os envolvidos ainda está distante. No ensino privado, ainda 

prevalece a concepção do professor como mera mão-de-obra, que deve produzir o máximo em 

troca da menor remuneração possível por parte dos empregadores. No ensino público, ainda 

persistem as diferenças abissais entre as políticas de valorização e remuneração dos 

professores nas várias esferas da federação. Diferenças essas que se agravam entre as cinco 

regiões do país. 

                                                 
50 MONLEVADE, João Antonio Cabral de. Valorização salarial dos professores: o papel do piso salarial 
profissional nacional como instrumento de valorização dos professores de Educação Básica Pública. 2000. 307f. 
Tese. (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas/SP. p. 271-2. 
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Como proposta para a solução dessas dificuldades, um piso salarial profissional 

nacional que permita uma jornada integral e dedicação exclusiva do profissional da educação 

à escola. 

Conforme demonstrado, a partir da Carta Magna de 1934, a Educação passou a 

receber tratamento específico nos textos das Constituições brasileiras. Todavia, apenas em 

1988 o texto apresentou uma sistematização concreta de universalização e valorização da 

educação. Até então, a preocupação dos constituintes era a de promover um aumento 

exponencial do número de vagas ofertadas no sistema educacional, ficando relegadas a um 

segundo plano de prioridades as questões referentes à qualidade do ensino oferecido. 

Nessa época, o Brasil já estava inserido nas discussões a respeito de um novo 

modelo de regulação de políticas educativas que emergira muito recentemente em 

conseqüência do ciclo de reformas que muitos países conheceram nos seus sistemas 

educacionais nos últimos anos da década de 1980. 

Tais discussões atingiram seu ápice em 1990 quando o Brasil participou da 

elaboração e assinou a Declaração e o Programa de Ação da Conferência Mundial de 

Educação para Todos51, realizada em Jomtien, na Tailândia. Essa e outras conferências 

posteriores no campo da educação têm levado o Brasil a buscar atender compromissos 

internacionais assumidos que encontram profunda relação com as reivindicações internas, em 

nível nacional. 

A Constituição de 1988 foi escrita como um pacto para o futuro, com diversas 

referências à universalização de direitos, uma de suas marcas distintivas.  

Todavia, como destaca Maria Paula Dallari Bucci, 

                                                 
51 Ocorrida em março de 1990 (Ano Internacional de Alfabetização), patrocinada por quatro organismos 
internacionais: a Organização das Ações Unidas para a Educação – UNESCO; o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância – UNICEF; o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD; e o Banco Mundial – 
BID, que contou com a presença de representantes de 155 governos de diferentes países, em Jomtien, na 
Tailândia, tendo com meta primordial a revitalização do compromisso mundial de educar todos os cidadãos do 
planeta.  
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As declarações constitucionais, quando enunciam direitos cuja execução 
depende da estruturação do aparelho do Estado, e quando, de modo 
inovador, passam a contemplar a universalidade dos cidadãos, são 
exatamente isso, declarações constitucionais, enunciados dependentes de 
processos de concretização52, mais que de mera interpretação constitucional. 
Uma vez que se tenham como vinculantes todas as disposições 
constitucionais, sem se permitir a leitura de certas disposições como 
meramente compromissórias, a questão das normas programáticas cede lugar 
ao problema da dimensão organizacional do Estado, assim como das suas 
condições de financiamento e gestão53. 

Ocorre que os atributos jurídico-institucionais do Estado brasileiro são 

insuficientes para retirar da inércia o êmbolo que impulsiona o desenvolvimento econômico e 

social. Assim, a fim de superar os problemas da dimensão organizacional do Estado e 

promover a eficiência dos processos de concretização das normas programáticas do texto 

constitucional, o legislador constituinte de 1988 construiu “espaços” de regulação social em 

vários dispositivos da Carta Magna de 1988. 

Nesse contexto, para Dalila Andrade Oliveira, em artigo que discute a 

regulação das políticas educacionais, “o que se vem entendendo por regulação social são os 

aspectos relacionados à proteção dos interesses públicos, tais como saúde, segurança, meio 

ambiente, educação, ou seja, aqueles que podem pôr em risco a coesão social”54. 

No caso específico dos dispositivos referentes à Educação, conforme já 

anotado, apenas em meados do século XX, momento em que os países desenvolvidos da 

Europa já enfrentavam a crise do Welfare State, uma Constituição brasileira veio garantir esse 

direito social.  

                                                 
52 Para Müller, “Concretizar não significa aqui, portanto, à maneira do positivismo antigo, interpretar, aplicar, 
subsumir silogisticamente e inferir. E também não, como no positivismo sistematizado da última fase de Kelsen, 
‘individualizar’ uma norma jurídica genérica codificada na direção do caso individual ‘mais restrito’. Muito pelo 
contrário, ‘concretizar’ significa: produzir, diante da provocação pelo caso de conflito social, que exige uma 
solução jurídica, a norma jurídica defensável para esse caso no quadro de uma democracia e de um Estado de 
Direito.” MÜLLER, Friedrich. Concretização da Constituição. In: Métodos de Trabalho do Direito 
Constitucional. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 131. 
53 BUCCI, Maria Paula Dallari. O art. 209 da Constituição 20 anos depois: estratégias do Poder Executivo para a 
efetivação da diretriz da qualidade da educação superior. Fórum Administrativo: Direito Público, Belo 
Horizonte, v. 9, n. 105, nov. 2009. p. 05. 
54 OLIVEIRA, Dalila Andrade. Regulação das políticas educacionais na América Latina e suas conseqüências 
para os trabalhadores docentes. Educação e Sociedade,  Campinas,  v. 26,  n. 92, p. 753-775, Especial - out.  
2005. p. 756. 
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Aldaíza Sposati, em trabalho apresentado no “VII Congreso Internacional del 

CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública”, classifica a regulação 

social vivida pelos países latino-americanos como uma “regulação social tardia”. Para 

Sposati, esta modalidade de regulação social vincula democracia e cidadania e é descentrada 

da noção de pleno emprego ou de garantia de trabalho formal a todos. Este modelo de 

regulação social se afasta da universalização dos direitos trabalhistas e se aproxima da 

conquista de direitos humanos ainda que de modo incipiente. A autora afirma que caracteriza 

como de regulação social tardia os países nos quais os direitos sociais foram 
legalmente reconhecidos no último quartel do século XX e cujo 
reconhecimento legal não significa que estejam sendo efetivados, isto é, 
podem continuar a ser direitos de papel que não passam nem pelas 
institucionalidades, nem pelos orçamentos públicos. Portanto, não cessa a 
luta dos movimentos pela inclusão de necessidades de maioria e de minorias 
na agenda pública. Embora estejam inscritos em lei, seu caráter difuso não 
os torna autoaplicáveis ou reclamáveis nos tribunais55. 

A autora destaca na sua definição a lacuna existente entre o perfil legal de um 

país que se mostra avançado e as condições reais da população que permanece excluída da 

árdua concretização das disposições legais, o que demonstra a permanência do confronto entre 

o real e o legal. 

O constituinte de 1988, ao estabelecer no inciso “V” do art. 206, que um dos 

princípios norteadores do ensino seria a “valorização dos profissionais do ensino, garantido, 

na forma da lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, (...)”, estava ampliando a 

garantia do direito social à educação. 

Isso porque os movimentos sociais relacionados à educação, sob forte apoio da 

sociedade, se impuseram aos projetos de educação dos segmentos sociais mais conservadores 

e privatistas no processo de elaboração da Constituição. A redação do inciso deixa claro que a 

                                                 
55 SPOSATI, Aldaíza. Regulação social tardia: característica das políticas sociais latino-americanas na passagem 
entre o segundo e terceiro milênio. In: Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública, 7., 2002, Lisboa. Anais..., Lisboa, Portugal, 8-11 out. 2002. p. 2. 
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valorização do profissional do ensino se dará no âmbito de uma política de Estado (e não mais 

como uma política de Governo) com a participação do Poder Legislativo ordinário e, 

principalmente, do Poder Executivo. 

Se nos textos constitucionais anteriores a 1988 a ênfase das políticas de 

valorização do ensino era voltada a aspectos como a liberdade de ensino, a universalização, a 

gratuidade, a vinculação de receitas, os planos nacionais de educação etc, a Carta Magna pós-

ditadura militar inovou ao direcionar a valorização ao profissional que está na ponta de 

qualquer sistema educacional. 

A regulação social da educação centrada no profissional do ensino tem a 

finalidade de resgatar a identidade desse profissional que, diante das variadas funções que a 

escola pública assume, tem de responder a exigências que estão além de sua formação. Nesse 

contexto, Oliveira destaca que 

os professores vêem-se obrigados a desempenhar funções que estão além da 
tarefa educativa, do ato de ensinar. São compelidos, em dadas 
circunstâncias, a assumirem os papéis de agente público, assistente social, 
enfermeiro, psicólogo, entre outros. Tais exigências contribuem para um 
sentimento de desprofissionalização, de perda de identidade profissional, de 
constatação de que ensinar às vezes não é o mais importante. (...). Nesse 
contexto, identifica-se um processo de desqualificação e desvalorização 
sofrido pelos professores que tem provocado mudanças significativas em sua 
identidade56. 

Dentre os mecanismos reguladores para garantir o princípio da valorização do 

professor insertos no inciso “V”, do art. 206, da Constituição de 1988, o piso salarial 

profissional foi considerado o mais controverso. Fruto de acirradas discussões durante a 

produção do texto constitucional, o piso salarial profissional nacional foi alvo constante do 

Centrão. Para Monlevade, o “temor” desse grupo de característica conservadora residia no 

fato de que 

                                                 
56 OLIVEIRA, Dalila Andrade. Regulação das políticas educacionais na América Latina e suas conseqüências 
para os trabalhadores docentes. Educação e Sociedade,  Campinas,  v. 26,  n. 92, p. 753-775, Especial - out.  
2005. 
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Na realidade, por detrás de uma possível ilegalidade do Piso estava a questão 
da sua inviabilidade financeira, derivada da visão então prevalecente de que 
os Estados e Municípios eram tão díspares em suas arrecadações e encargos 
educacionais que tornavam impraticável um tratamento isonômico de 
salários, tal como acontecia com os professores das universidades federais, 
ou inviável a fixação de um Piso que ao mesmo tempo agradasse aos 
professores dos Estados e Municípios ricos e fosse “pagável” pelos Estados e 
Municípios pobres57. 

A questão era muito complexa dada a diversidade de receitas e despesas com a 

educação entre os vários entes da federação. Essa situação parecia inviabilizar qualquer 

iniciativa de equidade salarial entre os profissionais da educação. Aprovada a previsão de 

inclusão do piso salarial para o profissional do ensino na Constituição, o desafio passou a ser 

a criação de mecanismos financeiros e políticos viáveis à concretização do princípio da 

valorização desses profissionais pelo piso salarial. 

Na esteira dessa discussão, surgem dois questionamentos: Com o piso salarial 

dos profissionais da educação inserido em um dispositivo que expressa um princípio 

constitucional de valorização desses profissionais, é possível se inferir que um menor valor 

para tal piso significa uma menor valorização para o profissional? Ou ainda, se a 

transformação da previsão do piso salarial profissional em um princípio constitucional 

autônomo significaria uma maior valorização dos professores? 

 

2.3 A PERCEPÇÃO DOS JURISTAS SOBRE A REGULAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

 

Maria Paula Dallari Bucci defende que a regulação da educação no Brasil 

deverá ser lastreada pelo devido (re)aparelhamento estatal, o que corresponde à tradução 

jurídico-institucional das disposições do texto constitucional. Uma inadequada racionalização 

orgânica e funcional do aparelho administrativo tornará vulnerável à ação dos grupos de 

                                                 
57 MONLEVADE, João Antonio Cabral de. Valorização salarial dos professores: o papel do piso salarial 
profissional nacional como instrumento de valorização dos professores de Educação Básica Pública. 2000. 307f. 
Tese. (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas/SP. p. 04. 
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interesse58 qualquer direito constitucionalmente assegurado, sobretudo os albergados sob o 

manto da ordem social. Frisa, ademais, que a estrutura estatal que ainda vigora no país é a que 

foi concebida no curso da ditadura militar, desconhecendo e negando qualquer concepção de 

direitos. Para ela, 

O funcionamento do Estado para o cumprimento de direitos deve ir muito 
além da hipertrofia dos controles, que hoje nos orienta. É preciso pensar em 
termos de programas estruturados que combinem de forma racional as 
dimensões política, econômica, jurídica e de gestão da ação governamental, 
resultando no atendimento de direitos em escala ampla, num horizonte 
temporal claro e conscientemente situados em relação ao processo político-
eleitoral59. 

Para esta autora, intrínseca à adequação da “máquina” estatal está a construção 

de um marco regulatório, baseado em normas legais e infralegais, que fundamente a ação 

administrativa e ao mesmo tempo seja capaz de responder aos questionamentos, perante o 

Poder Judiciário, sobre as medidas adotadas no âmbito administrativo. Dividamos este 

pensamento em dois pontos: o marco regulatório e a interação com o Poder Judiciário. 

Quanto ao marco regulatório necessário à concretização das políticas 

educacionais nos termos da Constituição, Bucci leciona que 

O direito à educação, inequivocamente estruturante da cidadania, segundo os 
arts. 6° e 205 e seguintes da Constituição, não se realiza senão nos termos do 
direito da educação, isto é, segundo o conjunto de normas (e a aplicação que 
delas se faz) que concretamente regem o funcionamento das instituições 
educacionais60. 

                                                 
58 Para o cientista político Paulo Trigo Pereira, o grupo de interesse é “uma organização de tipo associativo em 
que os seus membros partilham pelo menos um interesse comum (mas não muitos interesses) e que actua no 
sentido da prossecução desse interesse. Esse interesse comum pode resultar de uma multiplicidade de factores 
entre os quais posições sociais e profissionais comuns, normas sociais ou crenças partilhadas, semelhantes 
posições no mercado, etc. Tratando-se de uma organização, torna-se relevante a distinção entre três tipos de 
agentes: membros do grupo de interesse (organização), membros do grupo que não são membros da organização 
e agentes que não partilham o interesse do grupo. Enquanto grupo organizado, um grupo de interesse distingue-
se de um grupo latente, que se caracteriza pela existência de um interesse comum, mas pela inexistência de uma 
organização ou um único agente que defenda esse interesse”. PEREIRA, Paulo Trigo. Governabilidade, Grupos 
de Pressão e o Papel do Estado. Instituto Superior de Economia e Gestão – Universidade Técnica de Lisboa. 
Lisboa, 2002. p. 04. 
59 BUCCI, Maria Paula Dallari. O art. 209 da Constituição 20 anos depois: estratégias do Poder Executivo para a 
efetivação da diretriz da qualidade da educação superior. Fórum Administrativo: Direito Público, Belo 
Horizonte, v. 9, n. 105, nov. 2009. p. 05. 
60 BUCCI, Maria Paula Dallari. O art. 209 da Constituição 20 anos depois: estratégias do Poder Executivo para a 
efetivação da diretriz da qualidade da educação superior. Fórum Administrativo: Direito Público, Belo 
Horizonte, v. 9, n. 105, nov. 2009. p. 07. 
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Conforme previsto no art. 6º da Constituição, a educação é direito fundamental 

social, isso o faz um direito de todos e dever do Estado, revestindo-se, assim de um caráter 

eminentemente público e de natureza de direito transindividual.  

Sem pretender fazer a leitura do texto constitucional a partir da legislação 

infraconstitucional ou, ainda, condicionar a aplicação da Constituição às normas de hierarquia 

inferior, a professora emprega a noção de “reenvio constitucional”, utilizada por Canotilho em 

“A Constituição Dirigente”, segundo a qual “as normas de textura aberta (ou as disposições de 

compromisso, se expusermos o problema na sua dimensão política) se integram com 

disposições normativas de hierarquia inferior”. A efetiva aplicação do comando constitucional 

ganha corpo em um conjunto de regras processuais, leis, decretos e portarias, que dependem, 

numa relação de reciprocidade, de uma ligação com o sentido constitucional. “o legislador 

‘coopera’ na ‘determinação’ e ‘conformação’ material do objeto do reenvio”61. 

Todavia, Canotilho alerta que há um risco nessa concepção:  

o perigo real da constituição segundo as leis, (...) longe de levar de novo à 
redução da lei fundamental a um conjunto de artifícios técnico-jurídicos, 
com grande autonomia conceitual, deve antes exigir uma metódica 
constitucional adequada a um tipo de constituição comprometida com os 
problemas de legitimação do Estado contemporâneo (os fins e tarefas do 
Estado, os direitos a prestações, os programas constitucionais)62. 

Assim, a produção da mudança de interpretação constitucional, para a 

efetivação das disposições constitucionais relativas à educação, apoiar-se-ão na consciência 

da necessidade do reenvio constitucional. 

Quanto à interação com o Poder Judiciário, percebe-se que a edificação de um 

novo paradigma de concretização de disposições constitucionais não é um processo simples.  

O direito, positivado, nasce e avança, a partir da experiência prática, da necessidade de 

disciplinar as relações que surgem concretamente. A norma não é aquilo que nela se 

                                                 
61

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Contributo para a 
Compreensão das Normas Constitucionais Programáticas. Coimbra: Coimbra Editora, 1994. p. 403. 
62 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Contributo para a 
Compreensão das Normas Constitucionais Programáticas. Coimbra: Coimbra Editora, 1994. p. 411. 
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apresenta, mas aquilo em que ela se traduz. E a autora acrescenta, “Realizar a Constituição 

significa tornar suas disposições juridicamente eficazes, tarefa que envolve as atividades 

normativa, administrativa e judicial”63. A concretização da Constituição implica um processo 

que vai do preceito à norma concreta, como ensina J. J. Gomes Canotilho: “A concretização, 

como se vê, não é igual à interpretação do texto da norma; é sim, a construção de uma norma 

jurídica”64. 

Assim, a concretização do direito à educação nos termos definidos pela 

Constituição de 1988, na forma do reenvio às normas, legislativas e administrativas, que 

materializam o direito educacional, é submetida à prova de outros processos de hermenêutica 

e em outras esferas de Poder, a exemplo do Judiciário. “A prova decisiva para esse conjunto 

de iniciativas, assim como qualquer marco regulatório, é dada pelo Poder Judiciário”65. As 

medidas objeto do reenvio dos dispositivos que regulam a educação no texto constitucional às 

diversas normas infraconstitucionais passam a ser efetivamente reconhecidas como 

integrantes do “bloco de constitucionalidade”, nas palavras de Bucci, centrado nele após uma 

série de decisões judiciais que confirmam esse sentido. 

Em que pesem os debates acerca da legalidade da intervenção do Poder 

Judiciário nas políticas públicas, sobretudo quando o embate ocorre tendo como pano de 

fundo a separação dos Poderes, tal controle mostra-se viável dada a garantia ampla constante 

do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal em vigor66. 

Nesse sentido, em um texto que abre uma coletânea de artigos sobre políticas 

públicas, da qual foi a organizadora, Maria Paula Bucci expõe em que termos pode ocorrer a 

                                                 
63 BUCCI, Maria Paula Dallari. O art. 209 da Constituição 20 anos depois: estratégias do Poder Executivo para a 
efetivação da diretriz da qualidade da educação superior. Fórum Administrativo: Direito Público, Belo 
Horizonte, v. 9, n. 105, nov. 2009. p. 16. 
64 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5. ed. Coimbra: 
Almedina, 2002. p. 1184-85. 
65 BUCCI, Maria Paula Dallari. O art. 209 da Constituição 20 anos depois: estratégias do Poder Executivo para a 
efetivação da diretriz da qualidade da educação superior. Fórum Administrativo: Direito Público, Belo 
Horizonte, v. 9, n. 105, nov. 2009. p. 17. 
66 “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
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participação do Poder Judiciário sem que isso venha a desnaturar a construção feita pelos 

Poderes Legislativo ou Executivo. Para a autora, 

A proposição constitucional centra-se na proteção a direito, sendo esse o 
elemento de conexão a considerar. O Judiciário tutela as políticas públicas 
na medida em que elas expressam direitos. Excluem-se, portanto, os juízos 
acerca da qualidade ou da adequação, em si, de opções ou caminhos 
políticos ou administrativos do governo, consubstanciados na política 
pública67. 

Essa afirmativa comporta a possível exceção que dá ao Judiciário a 

possibilidade de apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados pela Administração. 

O Ministro Celso de Mello, em seu relatório, por ocasião do julgamento do Agravo 

Regimental no Recurso Extraordinário nº 410.715-5, pronunciou-se sobre o assunto nos 

seguintes termos: 

(...) Impende assinalar, no entanto, que tal incumbência poderá atribuir-se, 
embora excepcionalmente, ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos 
estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que 
sobre eles incidem em caráter mandatório, vierem a comprometer, com tal 
comportamento, a eficácia e a integralidade de direitos individuais e/ou 
coletivos impregnados de estatura constitucional, como sucede na espécie 
ora em exame68. 

Celso Antonio Bandeira de Mello, em seu Curso de Direito Administrativo, 

também entende que seja possível o controle das políticas públicas pelo Judiciário, pois 

Estamos em que é inequívoco que se pode controlar juridicamente políticas 
públicas. Com efeito, se é possível controlar cada ato estatal, deve ser 
também possível controlar o todo e a movimentação rumo ao todo. Assim 
como agredir um princípio é mais grave que transgredir uma norma, 
empreender uma política – que é um plexo de atos – que seja em si mesma 
injurídica é mais grave que praticar um simples ato contraposto ao Direito. 
Logo, se é possível atacar o menos grave, certamente será possível atacar o 
mais grave69. 

Na mesma linha é o pensamento de Clarisse Seixas Duarte, para quem 

Quando o assunto é a efetivação dos direitos sociais pela via do Judiciário 
por meio da utilização de remédios constitucionais, o que se discute, na 

                                                 
67 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). 
Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 31. 
68 A íntegra do acórdão do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 410.715-5, da relatoria do Ministro 
Celso de Mello, publicado no DJ do dia 03/02/2006, pode ser consultada em www.stf.gov.br. 
69 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008. p. 802. 
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realidade, são os limites do jurídico em oposição ao campo reservado à 
esfera política. Afirmar que a busca pela plena efetivação de direitos sociais 
implica a necessidade da não-omissão do Judiciário em face das demandas 
que envolvem a implementação de políticas públicas coloca-nos, 
necessariamente, em conflito com uma das tradições mais arraigadas na 
cultura jurídica brasileira. Isso porque, para além da questão que envolve a 
alegada “preservação da separação dos poderes”, há, ainda, o ideal de 
“neutralidade axiológica” nas teorias e de “isenção política” nas práticas 
jurídicas70. 

Por sua vez, Duarte destaca acima que a proteção de um direito social, no caso 

em estudo, a educação, utilizando-se de sua classificação como direito público subjetivo 

supera barreiras teóricas que negam a exigibilidade coativa perante o judiciário dessa 

categoria de direitos. 

Alessandra Matos de Araújo, em trabalho que aborda de forma específica o 

controle judicial do direito à educação, excluindo os demais direitos sociais, destaca que  

a proteção constitucional conferida ao direito à educação, considerado como 
direito público subjetivo, de caráter obrigatório e gratuito, se o Executivo, 
mesmo tendo implementado uma política pública para garantir o referido 
direito, deixar pessoas privadas de vagas nas escolas, estará sujeito à 
interpelação judicial, seja por conta do exercício de uma pretensão individual 
ou coletiva. A interferência do Poder Judiciário em relação ao direito à 
educação, conforme mencionado, pode incidir seja previamente no momento 
do estabelecimento das metas, observando-se a aplicação dos percentuais 
mínimos, seja posteriormente, mediante a análise do resultado final 
alcançado e aquele esperado em matéria de políticas públicas associadas ao 
direito à educação, a fim de constatar o eventual descumprimento das 
referidas metas71. 

Mais uma vez, destaca-se, no tratamento da matéria, a questão da limitação da 

interferência do Poder Judiciário às hipóteses em que o Poder Executivo mostrar-se omisso, 

desidioso ou negligente na viabilização das políticas públicas constitucionalmente previstas. 

Em que pese a escassez de trabalhos produzidas pelos estudiosos do Direito 

que tratem diretamente da regulação da educação72, é possível indicar que a produção 

                                                 
70 DUARTE, Clarisse Seixas. Direito público subjetivo e políticas educacionais. In BUCCI, Maria Paula Dallari 
(org.). Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 276-7. 
71 ARAÚJO, Alessandra Matos de. A Interferência do Poder Judiciário no Direito à Educação. In: Anais do XVII 
CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI - CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO EM DIREITO, 2008, Brasília. XX Anos de Constituição da República Federativa do Brasil: 
reconstrução, perspectiva e desafios. p. 5128. 
72 A maioria dos trabalhos colhidos no levantamento bibliográfico inicial era oriunda das áreas de Educação ou 
Ciência Política. 
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científica sobre a regulação da educação no Brasil é um instituto que possui uma doutrina 

uniforme e lastreada no pensamento de Maria Paula Dallari Bucci. 

 

2.4 AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS MUDAM PRINCÍPIOS E MECANISMOS 

REGULADORES 

 

Um fato que há muito deixou de ser novidade para a população do país, até 

mesmo para os brasileiros de menor grau de escolaridade, é que o nosso sistema 

constitucional permite que o texto da Carta Magna seja modificado. Para o desenvolvimento 

do objeto deste estudo, é mister perquirir a respeito do alcance dessas mudanças no projeto do 

constituinte originário. Os projetos de longo prazo idealizados por ocasião da elaboração da 

Constituição podem ser alterados pelo poder constituinte de reforma?  O fato de tal projeto 

estar insculpido sob a égide de um “princípio” garante que ele será preservado e, 

principalmente, executado? São legais as modificações sofridas pelo inciso V, do art. 206, da 

Constituição Federal? 

A valorização dos profissionais do ensino, com a garantia, entre outras coisas, 

de um piso salarial profissional, figura no rol dos princípios que regem a educação na 

Constituição Federal de 1988. Todavia, esse princípio sofreu duas reformas desde a sua 

redação original. 

O que se busca nesse ponto é descobrir se um princípio constitucional goza de 

alguma prerrogativa de imutabilidade que o diferencia das outras normas constitucionais. 

O texto da Constituição, visto de forma generalizada, compõe-se de um 

conjunto sistematizado de normas, geralmente coeso e harmônico. Entretanto, observou-se 

que estruturalmente essas normas poderiam decompor-se em dois tipos normativos, 

possibilitando inclusive perspectivas distintas para a solução de problemas de aplicação de 

normas. Assim, a doutrina mais moderna classificou as normas em regras e princípios. 
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Mendes e Branco afirmam que 

Em geral, tanto a regra como o princípio são vistos como espécies de 
normas, uma vez que ambos descrevem algo que deve ser. Ambos se valem 
de categorias deontológicas comuns às normas – o mandado (determina-se 
algo), a permissão (faculta-se algo) e a proibição (veda-se algo)73. 

Ao estudar as conceituações dadas às duas espécies normativas, percebe-se que 

a doutrina frequentemente emprega o critério da generalidade ou da abstração, considerando, 

resumidamente, que os princípios seriam aquelas normas com teor mais aberto do que as 

regras. Por esse entendimento, os princípios corresponderiam às normas que necessitam de 

instrumentos de concretização por parte do legislador, do juiz ou do administrador, enquanto 

que as regras seriam as normas suscetíveis de aplicação imediata. 

Para Ronald Dworkin os princípios normativos e as regras se assemelham, 

posto que ambos estabelecem obrigações jurídicas. O autor acrescenta que “o que os 

estremaria seria, porém, não o maior ou menor grau de vagueza da disposição, mas, sim, o 

tipo de diretiva que apresentam”74.  

As normas das espécies regras e princípios se diferenciam, qualitativamente, 

uma vez que as primeiras têm um modo de aplicação próprio. A elas se aplica a regra segundo 

o modo do tudo ou nada; de maneira, portanto, disjuntiva. Dworkin esclarece: “se os fatos que 

uma regra estipula ocorrem, então ou a regra é válida, e a solução que dela resulta deve ser 

aceita, ou não é válida, e não contribuirá em nada para a decisão”. 

Quanto aos princípios, Dworkin ensina que eles não desencadeiam 

automaticamente as consequências jurídicas previstas no texto normativo pela só ocorrência 

da situação de fato que o texto descreve. Para ele, os princípios possuem uma dimensão que 

as regras não possuem: a dimensão do peso. Os princípios podem interferir uns nos outros e, 

                                                 
73 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011. p. 83. 
74 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 39. 
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nesse caso, “deve-se resolver o conflito levando-se em consideração o peso de cada um”75. 

Essa solução não ocorre em virtude da existência de critérios de mensuração exatos, mas 

questionando-se quão importante é um princípio ou qual o seu peso numa dada situação. A 

solução para os conflitos entre princípios não se dá pela exceção de um em relação ao outro. 

“o que ocorre é um confronto de pesos entre as normas que se cotejam”76. Para Dworkin, os 

princípios apreendem os valores morais da comunidade e os tornam elementos próprios de um 

discurso jurídico. Sobre a diferenciação proposta por Dworkin, Humberto Ávila acrescenta 

que 

Nessa direção, a distinção elaborada por Dworkin não consiste numa 
distinção de grau, mas numa diferenciação quanto à estrutura lógica, baseada 
em critérios classificatórios, em vez de comparativos, como afirma Robert 
Alexy. A distinção por ele proposta difere das anteriores porque se baseia, 
mais intensamente, no modo de aplicação e no relacionamento normativo, 
estremando as duas espécies normativas77. 

Robert Alexy admite a coexistência entre as regras e os princípios no universo 

das normas. Para ele, princípios e regras convivem no mesmo universo, mas são diferentes, e 

tal distinção parece-lhe tão importante que ele a designa como sendo “a chave para a solução 

de problemas centrais da dogmática dos direitos fundamentais”78. O autor destaca que essa 

diferença é de ordem “qualitativa”, o que afasta a possibilidade de haver entre ambos apenas 

uma variação de grau. Alexy define os princípios como “normas que ordenam que algo seja 

realizado na maior medida, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes, sendo, por 

isso mesmo, comandos de otimização”79. O nível de cumprimento do comando dado pelo 

princípio é determinado pelo seu cotejo com outros princípios e regras (possibilidade jurídica) 

e pela consideração da realidade fática do ambiente no qual será aplicado o princípio 

(possibilidade real). 
                                                 
75 Ibdem. p. 41. 
76 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 42. 
77 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 37. 
78 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993. 
p. 81. 
79 Ibdem. p. 86. 
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Humberto Ávila, em seu trabalho sobre a teoria dos princípios, conclui que  

Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente 
prospectivas e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para 
cuja aplicação demandam uma avaliação da correlação entre o estado de 
coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como 
necessária à sua promoção80. 

Expostas tais características inerentes aos princípios, percebe-se que, embora 

sejam mais abrangentes que as regras e assinalem os standards de justiça relacionados com 

certo instituto jurídico, os princípios não desfrutam de mecanismos que vedem as suas 

alterações no texto da Carta Magna. 

Para responder aos questionamentos inicialmente propostos, faz-se necessária, 

também, a análise das possibilidades legais de reforma do texto constitucional. 

Dada a sua importância no ordenamento jurídico do país, a Constituição é, em 

regra, concebida para durar no tempo. Todavia, a permanente mudança dos fatos sociais81 

pode exigir “ajustes” nas disposições expressas no documento produzido pelo poder 

constituinte originário. Para viabilizar essa maleabilidade do texto constitucional, o próprio 

poder constituinte originário prevê a possibilidade de um poder, por ele instituído, promover 

as necessárias alterações da Carta Magna. 

Se aceita, então, que a Constituição seja alterada, justamente com a 
finalidade de regenerá-la, conservá-la na sua essência, eliminando as normas 
que não mais se justificam política, social e juridicamente, aditando outras 
que revitalizem o texto, para que ele possa cumprir mais adequadamente a 
função de conformação da sociedade. As mudanças são previstas e reguladas 
na própria Constituição que será alterada82. 

Destaque-se que a temática do poder constituinte de reforma somente ganha 

proeminência quando se está tratando de constituições rígidas83, como é o caso da 

                                                 
80 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 180. 
81 Para Émile Durkheim, ao definir o objeto de estudo da Sociologia, os “fatos sociais”, consistiriam em 
maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo, dotadas de um poder de coerção sobre este 
mesmo indivíduo. DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: Martin Claret, 2002. 
82 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011. p. 134. 
83 São as constituições que somente permitem alterações de seu texto mediante procedimentos especiais, mais 
complexos que aqueles próprios à atividade comum do Poder Legislativo. No caso brasileiro, exige-se o quórum 
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Constituição Federal Brasileira. Nesse caso, o poder constituinte de reforma se submete tanto 

a limitações formais, a exemplo da exigência do quórum qualificado, quanto a limitações 

materiais. 

Considerando-se que a reforma do texto constitucional tem por objetivo dar 

novo vigor à própria constituição em face das modificações ocorridas na sociedade, infere-se 

que, ao cabo da reforma, o “espírito” original do texto deve ser preservado, o que, por si, já 

significa uma limitação à atividade reformadora. Ademais, O próprio constituinte originário 

pode indicar os princípios que não admite sejam modificados, como forma de manter íntegro 

o ideal construído à época do seu trabalho. Esse conjunto de princípios “imutáveis” que dão 

unidade ao texto constitucional, a doutrina denominou de cláusulas pétreas. 

A discussão em torno das cláusulas pétreas e a limitação ao poder de reforma 

constitucional se dá, majoritariamente, pelo embate de três correntes doutrinárias.  

Uma delas considera as cláusulas pétreas juridicamente inaceitáveis, posto que 

não existe uma diferença substancial entre o poder constituinte de revisão e o originário, 

sendo ambos formas de expressão da soberania do Estado84. 

A segunda corrente doutrinária, que admite a restrição às reformas, mas a 

compreende como relativa, defende a viabilidade da aplicação do procedimento da dupla 

revisão, segundo o qual,  

as normas que impedem a revisão de certos preceitos básicos são 
juridicamente vinculantes, mas não seriam elas próprias imunes a alterações 
e à revogação. Se forem suprimidas, num primeiro momento, abre-se o 
caminho para, em seguida, serem removidos os princípios petrificados85. 

                                                                                                                                                         
especialmente qualificado de três quintos de votos favoráveis em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos de votação em cada uma delas, para que o Projeto de Emenda Constitucional seja aprovado.  
84 LOEWENSTEIN e JOSEPH BARTHÉLEMY. 
85 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011. p. 139. 



62 
 

 

Assim, se aceita que o poder constituinte originário determine a imutabilidade 

de certas cláusulas, mas se propõe que tal determinação somente seja observada enquanto ela 

própria estiver em vigor, podendo ser objeto de revogação pelo poder de revisão. 

Por fim, a terceira corrente, que compreende a limitação ao poder de reforma 

como absolutamente vinculante e imprescindível ao sistema constitucional, argumenta que o 

poder de revisão, criado pela Constituição, deve limitar-se às balizas do projeto elaborado 

pelo constituinte originário. Para estes doutrinadores, o poder revisional enfrenta a lógica da 

Constituição que o previu e, consequentemente, o afastamento do núcleo essencial dos 

princípios que a inspiraram e lhe dão harmonia pode traduzir-se em um desvio desse poder. 

Ressalte-se que a finalidade do poder de revisão não é criar uma nova 

Constituição, e sim ajustá-la – preservando a sua identidade – à nova conjuntura da sociedade.  

A continuidade e a identidade do texto constitucional jamais poderão ser 

afetadas pelo poder de reforma. Sobre esse pensamento, Carl Schmitt leciona que 

Uma faculdade de “reformar a Constituição”, atribuída por uma normação 
legal-constitucional, significa que uma ou várias regulações legais-
constitucionais podem ser substituídas, mas apenas no pressuposto de que 
permaneçam garantidas a identidade e a continuidade da Constituição, 
considerada como um todo86. 

As limitações ao poder de reforma do texto constitucional, além de 

assegurarem determinados valores e preservarem a identidade do programa traçado pelo 

constituinte originário, participam, elas próprias, como tais, também da essência inalterável 

desse programa. 

Entre nós, tradicionalmente, predomina o entendimento proposto pela terceira 

corrente de doutrinadores, conforme exposta acima. 

Ao tratar do alcance da proteção das cláusulas pétreas, expressão máxima da 

limitação ao poder reformador da constituição, a doutrina sustenta que a cláusula pétrea não 

tem como objetivo preservar a redação de uma norma constitucional; ela busca, 
                                                 
86 SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. Madrid: Alianza, 2001. p. 119. 
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primordialmente, a prevenção contra a ruptura com os princípios e estruturas essenciais da 

Constituição. “Esses princípios, essas estruturas é que se acham ao abrigo de esvaziamento 

por ação do poder reformador”87. Nesse sentido, Jorge Miranda leciona que a cláusula pétrea 

não tem por escopo proteger dispositivos constitucionais, mas os princípios neles 

modelados88. 

Corroborando esse entendimento, Ingo Sarlet acrescenta que mesmo as 

cláusulas pétreas não estabelecem a absoluta intangibilidade do bem constitucional por ela 

alcançado. Para o professor, elementos circunstanciais ligados ao bem tornado cláusula pétrea 

podem ser modificados ou suprimidos, conquanto fique preservado o núcleo essencial dos 

bens constitucionais protegidos, isto é, desde que a essência do princípio permaneça 

intocada89. 

Também discorrendo a esse respeito, Flávio Novelli enfatiza que “a mais 

categorizada doutrina rejeita hoje, incisivamente, uma apriorística identificação entre 

inviolável e inemendável ou irrevisível”90. O autor entende que a violação existiria apenas 

quando afrontados os limites do poder de emenda. Tais limites não seriam violados pelo 

simples fato se dar às matérias reguardadas pelas cláusulas pétreas uma nova disciplina, mas o 

seriam quando a modificação atingisse um princípio estrutural da Constituição, quer seja 

suprimindo-o ou aniquilando-o. Nesse caso, o constructo do poder constituinte originário 

ficaria desfigurado, por ter sido violado o conteúdo essencial dos interesses, valores e 

princípios que as cláusulas pétreas se prestam a proteger. Para Novelli, a Lei Maior 

repele, não toda emenda capaz de afetá-los, mas tão somente a que intente 
suprimi-los ou alterá-los substancialmente, afetá-los no seu conteúdo 
essencial, (...) aquilo que neles – nos princípios estruturais – constitui a 

                                                 
87 MENDES, Gilmar Ferreira. Limites da revisão: cláusulas pétreas ou garantias de eternidade – possibilidade 
jurídica de sua superação. AJURIS, Rio Grande do Sul, n. 60, p. 249-254, mar. 1994. p. 251. 
88 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 3. ed. Tomo II. Coimbra: Coimbra Editora, 1991. p. 155.  
89 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001. p. 357.  
90 NOVELLI, Flávio Bauer. Norma Constitucional Norma Constitucional Inconstitucional? A Propósito do 
Artigo 2º, parágrafo 2º, da EC nº 3/93. Revista Forense, vol. 330, Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 80. 
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própria substância, os fundamentos, os elementos ou componentes deles 
inseparáveis, a eles verdadeiramente inerentes91. 

A doutrina exposta encontra respaldo também nas decisões do Supremo 

Tribunal Federal – STF. Filiando-se à doutrina em comento, o Ministro do STF, Sepúlveda 

Pertence, em seu relatório proferido por ocasião do julgamento do MS 23.047-MC/DF, 

destacou que 

As limitações materiais ao poder constituinte de reforma, que o art. 60, § 4º, 
da Lei Fundamental enumera, não significam a intangibilidade literal da 
respectiva disciplina na Constituição originária, mas apenas a proteção do 
núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação nelas se protege. 
(...) uma interpretação radical e expansiva das normas de intangibilidade da 
Constituição, antes de assegurar a estabilidade institucional, é a que arrisca 
legitimar rupturas revolucionárias ou dar pretexto fácil à tentação dos golpes 
de Estado92. 

O voto proferido pelo Ministro reforça a tese de que os limites materiais ao 

poder de reforma constitucional, enumerados no § 4º do art. 60 da Constituição Federal, vão 

além da disposição literária do texto, alcançando, então, o que ele denominou de núcleo 

essencial dos princípios e institutos criados pelo constituinte originário. Ademais, explicita a 

idéia de que a adoção de limites de reforma extremamente rígidos torna a ordem institucional 

vulnerável à forma mais traumática de ruptura: a que ocorre pela revolução. 

Mais diretamente relacionado ao objeto de estudo deste trabalho, surge a 

polêmica quanto a saber se os direitos sociais também estariam albergados como cláusula 

pétrea, a exemplo do que expressamente ocorre com os direitos individuais (art. 60, § 4º, IV, 

da Constituição Federal).  

De um lado, assegura-se que os direitos sociais estão excluídos do rol dos 

limites materiais do poder de reforma, posto que o dispositivo da Constituição refere-se 

apenas aos “direitos e garantias individuais” e não aos direitos fundamentais, gênero do qual 

são espécies tanto os direitos individuais quanto os direitos sociais. Se o dispositivo em 

comento deixou de fazer menção a direitos sociais, consequentemente negou-lhe proteção 

                                                 
91 Ibdem. p. 81-2. 
92 MS 23047-MC/DF - Relator Min. Sepúlveda Pertence. DJ 14-11-2003. pp-00014. 
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especial. Afirma-se que cientes das diferenças estruturais entre direitos individuais e direitos 

sociais, o constituinte originário optou por oferecer a proteção diferenciada apenas aos 

primeiros. “Como estes últimos, por serem direitos de prestação93, estão na dependência de 

condições variadas no tempo dos recursos disponíveis, não poderiam ser afirmados como 

imodificáveis”94. 

De outro lado, argumenta-se que os direitos sociais não podem deixar de ser 

considerados cláusulas pétreas. Para sustentar essa tese, afirma-se que no Título I da nossa 

Constituição, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais, a dignidade da pessoa humana 

aparece como fundamento da República, devendo ser compreendida no contexto do conjunto 

das normas que compõem o referido Título. Consequentemente, os direitos fundamentais 

sociais participam da essência da concepção de Estado estabelecida pela Carta Magna. Como 

as cláusulas pétreas têm por objetivo a preservação dos princípios fundamentais nascidos da 

obra do constituinte originário e como este, literalmente, declarou tais princípios 

fundamentais, posicionando os direitos sociais como centrais para o seu projeto de Estado 

democrático, os direitos sociais não podem deixar de ser considerados cláusulas pétreas. 

Segundo Mendes e Branco, 

No inciso IV do § 4º do art. 60, o constituinte terá dito menos do que queria, 
terá havido uma “lacuna de formulação”, devendo-se ali ler os direitos 
sociais, ao lado dos direitos e garantias individuais. A objeção de que os 
direitos sociais estão submetidos a contingências financeiras não impede que 
se considere que a cláusula pétrea alcança a “eficácia mínima”95 desses 
direitos96. 

                                                 
93 São direitos que se realizam por intermédio do Estado e partem do suposto de que este deve agir para libertar 
os indivíduos das necessidades, atenuando as desigualdades e estabelecendo opções para o futuro da sociedade. 
Na relação jurídica, ao direito de prestação corresponde uma obrigação de fazer ou de dar. 
94 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011. p. 145. 
95 A necessária garantia do chamado “núcleo essencial” de cada um dos direitos sociais, cuja eventual não-
observância pelo Legislativo e/ou pelo Executivo, possibilita, inclusive, que o Judiciário o proteja, mediante 
provocação, com suporte direto na Constituição, determinando as medidas indispensáveis à sua preservação. 
96 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011. p. 146. 



66 
 

 

Para os defensores dessa corrente, existem cláusulas pétreas em vários 

dispositivos constitucionais além dos que foram arrolados nos artigos 6º ao 11 da Constituição 

Federal. Apenas para não fugirmos do objeto deste trabalho, tais doutrinadores entendem 

como cláusula pétrea a norma que prevê o ensino fundamental obrigatório e gratuito (art. 208, 

I, da CF), a exemplo da lição de Ingo Sarlet que comentando sobre o ensino fundamental 

obrigatório e gratuito, afirma que “situando-se já num patamar mínimo de exigências sociais, 

certamente não poderá ser suprimido ou restringido nem por meio de emenda à 

Constituição”97. 

Pelo exposto, depreende-se que o conjunto normativo constitucional, apoiado 

pela doutrina e pela jurisprudência, permite que as disposições do texto elaborado pelo 

constituinte originário seja alterado, desde que obedecidos os limites formais e materiais 

estabelecidos na própria Carta Magna. 

Consequentemente, do ponto de vista da legalidade, não se pode afirmar que as 

alterações sofridas pelo inciso V, do art. 206, da Constituição Federal, desde a sua redação 

original aprovada pela Assembléia Nacional Constituinte de 1988, estejam eivadas de 

qualquer vício que afete a sua higidez. 

Antes, porém, podemos atribuir a necessidade da promoção de tais alterações 

às variações ocorridas na sociedade desde 1988. A adoção de novas metas a serem atingidas 

no longo prazo aliada às reformas econômicas, e consequentemente sociais, podem legitimar, 

como visto acima, as modificações constitucionais com a finalidade de regenerá-la – 

preservando-se a sua essência, sempre com o objetivo de revitalizar o texto para que possa 

satisfazer da forma mais eficiente a função de conformação da sociedade. 

O projeto nacional para a educação traçado pelo constituinte originário de 1988 

contemplou, pela primeira vez na nossa história constitucional, a valorização dos profissionais 

                                                 
97 SARLET, Ingo W. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 
368. 
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da educação escolar ao inserir tal valorização no rol dos princípios constitucionais que regem 

o ensino no país, como se depreende da leitura da versão original dada ao inciso V, do art. 206 

da Constituição Federal. 

(...) 

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano 
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; (...). 

Neste fragmento fica patente a que profissionais do ensino se destina a 

valorização proposta: aos profissionais vinculados ao ensino público. A partir desta 

constatação, surgem os questionamentos a respeito da ampliação das políticas estatais de 

valorização dos professores aos profissionais que atuam nas escolas privadas e 

confessionais98. Se a soberana Assembléia Nacional Constituinte de 1988 elevou ao patamar 

de “princípio constitucional” a valorização dos profissionais do ensino, por que o fez através 

da discriminação em relação ao vínculo empregatício ostentado por estes profissionais? É 

possível que se aplique às escolas privadas e confessionais a mesma regulação que se aplica 

às escolas da rede pública? 

Passados dez anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, o inciso 

V, do art. 206 da Constituição Federal, ganha nova redação através da Emenda Constitucional 

nº 19, de 04 de junho de 1998, passando a vigorar com o seguinte texto: 

(...) 

                                                 
98 Refere-se à escola vinculada ou pertencente a igrejas ou confissões religiosas. A escola confessional baseia os 
seus princípios, objetivos e forma de atuação numa religião, diferenciando-se, portanto, das escolas laicas. Para 
esse tipo de escola o desenvolvimento dos sentimentos religioso e moral nos alunos é o objetivo primeiro do 
trabalho educacional. Dessa forma, se a escola leiga constrói sua proposta baseada apenas em correntes 
pedagógicas, a confessional procura ter um embasamento filosófico-teológico. As escolas confessionais ficaram 
caracterizadas no passado por atuar com uma educação programática. Ou seja, o importante era que o professor 
passasse todo o programa da disciplina e se o aluno, que ouvia calado, não aprendesse, era porque não se 
esforçava o suficiente. Atualmente, muitas escolas confessionais separam o conteúdo laico do religioso, 
colocando, por exemplo, o ensino religioso como uma disciplina da grade curricular. MENEZES, Ebenezer 
Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. “Escola confessional” (verbete). Dicionário Interativo da Educação 
Brasileira – EducaBrasil. São Paulo: Midiamix Editora, 2002. Disponível em: 
<http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=243>. 
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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; (...)99. 

Tal Emenda Constitucional estabeleceu a reforma administrativa do Estado 

Brasileiro, dando respaldo jurídico para a concretização de mudanças que se faziam 

imprescindíveis para a modernização da máquina administrativa do Estado. Dentre as 

modificações introduzidas pela Emenda, destacam-se aquelas relacionadas com a estabilidade 

dos servidores públicos, com o regime de remuneração dos agentes públicos e com a gestão 

gerencial da administração pública. 

Mais uma vez, a ênfase da política de valorização dos profissionais do ensino 

recai sobre os professores do magistério público, deixando os professores das escolas privadas 

e confessionais à margem da proteção constitucional no que tange ao plano de carreira, carga 

horária e piso salarial. 

Por ocasião da tramitação da Proposta de Emenda Constitucional – PEC que 

visava à criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o art. 206 da Carta Magna sofreu a 

sua mais recente alteração. Uma vez aprovada, a PEC deu origem à Emenda Constitucional nº 

53 que conferiu a seguinte redação ao inciso V, do art. 206 da Constituição Federal: 

(...) 

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. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 
considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo 
para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios100. 

A Proposta de Emenda Constitucional de autoria do Deputado Valdemar Costa 

Neto (PR-SP) recebeu, no Senado Federal, propostas de emendas no sentido de alterar os 

                                                 
99 Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998. 
100 Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006. 
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incisos V e VIII do art. 206 da Constituição para explicitar que a exigência de planos de 

carreira, concurso público e piso salarial nacional se refere aos profissionais de educação das 

redes públicas. Estas propostas de emendas foram incorporadas ao substitutivo apresentado 

pelo Senado.  

De volta à Câmara dos Deputados, a Comissão Especial criada para apreciar o 

substitutivo do Senado à PEC do FUNDEB o aprovou nos termos do voto da relatora, a 

deputada Iara Bernardi (PT-SP). A respeito das alterações propostas para o dispositivo em 

comento, a deputada defendeu em seu relatório que 

Embora o princípio da valorização do magistério deva ser cumprido em 
todos os âmbitos da educação nacional, mantida pelo Poder Público ou pela 
iniciativa privada, faz sentido direcionar para a educação pública os 
dispositivos referentes a ingresso por concurso de provas e títulos e ao piso 
salarial profissional. O primeiro é típico da legislação referente ao serviço 
público. O segundo, de fato, tem impacto efetivo junto às redes públicas de 
ensino101. 

A tramitação das propostas de emendas à Constituição e, consequentemente, a 

redação dada ao art. 206 da Constituição Federal, pelas Emendas Constitucionais nº 19/1998 e 

nº 53/2006, deixam evidente que a valorização dos profissionais da educação escolar é uma 

política pública voltada apenas a uma parcela dos profissionais da educação – os que atuam 

nas redes públicas de ensino. 

Paralelamente, os profissionais da educação das instituições privadas de ensino 

estão sujeitos às intempéries do mercado da educação. Toda e qualquer vantagem, seja ela 

relativa à remuneração, ao plano de carreira ou à carga-horária, só poderá ser obtida mediante 

convenções coletivas de trabalho, negociadas periodicamente entre os representantes dos 

profissionais de educação e os representantes das escolas privadas. 

Todavia, nada impede que o princípio da valorização dos profissionais da 

educação escolar venha a albergar os profissionais das redes privadas de ensino. Nesse 

                                                 
101 Voto da relatora ao Substitutivo do Senado Federal à proposta de emenda à Constituição nº 536-E, de 1997. 
Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=320338>. 
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sentido, a deputada Maria do Rosário (PT-RS) apresentou, em março de 2010, o Projeto de 

Lei nº 6.956/2010 que tinha como objetivo instituir o piso salarial nacional para os 

profissionais do magistério da educação básica na rede privada de ensino. Em sua justificativa 

para o Projeto, a deputada destacou que 

A regulamentação que aqui se propõe é necessária, tendo em vista que os 
professores da rede privada, quase que frequentemente, cumprem jornadas 
de trabalho fora do previsto contratualmente, muitas vezes em prejuízo dos 
horários de lazer e descanso, o que acaba por comprometer a qualidade dos 
serviços prestados em detrimento dos alunos que buscam se educar com um 
nível minimamente satisfatório. É preciso limitar, ao máximo de 2/3 (dois 
terços) da carga horária contratual total, o tempo para o desempenho de 
atividades de interação com os educandos. Os principais aspectos 
prejudiciais à saúde dos professores no ensino privado apontam diretamente 
para a organização do trabalho e as relações que nesse cenário são 
desenvolvidas. Fatores como jornada de trabalho, excesso de atividades, 
pressão de chefias e de colegas de trabalho, assédio moral, estão entre as 
principais ocorrências geradoras de agravos à saúde física e mental dos 
docentes102. 

Com um texto muito semelhante ao da Lei nº 11.738/2008, que regulamentou o 

piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, o 

Projeto de Lei previa um piso de R$ 950,00 – o mesmo valor nominal constante da Lei nº 

11.738, aprovada dois anos antes. Mesmo sendo uma grande conquista para os profissionais 

da escola pública, o Projeto era bastante conservador em aspectos como a carga horária e a 

atualização do valor do piso salarial. Ademais, não trazia uma proposta de criação de um 

plano de carreira. 

O Projeto de Lei nº 6.956/2010 foi arquivado em 31 de janeiro de 2011 por 

incorrer no art. 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados103, que determina que 

                                                 
102 Justificativa do Projeto de Lei nº 6.956/2010 da Câmara dos Deputados que institui o piso salarial nacional 
para os profissionais do magistério da educação básica na rede privada de ensino. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=469278>.  
103 Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas 
à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito suplementar, com 
pareceres ou sem eles, salvo as:  
I - com pareceres favoráveis de todas as Comissões;  
II - já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno;  
III - que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias;  
IV - de iniciativa popular;  
V - de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República.  
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finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido 

submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que 

abram crédito suplementar, com pareceres ou sem eles. Para reverter o arquivamento, bastava 

o requerimento da autora, no prazo regimental, que o processo seguiria sua tramitação normal 

a partir do estado em que se encontrava. Como não ocorreu tal requerimento, o Projeto está 

definitivamente sepultado. 

No nosso ordenamento jurídico, qualquer dispositivo legal que contrarie o 

princípio da igualdade para indivíduos inseridos em um mesmo contexto deve ser considerado 

inconstitucional. Ronald Dworkin, em sua obra “O império do Direito” já asseverava que 

nessa situação, 

Todo cidadão almeja ser tratado de forma justa e igual. A tentativa de se 
estabelecer uma coerência interna da legislação tem esse fim. Para isso 
utilizará como diretriz de toda legislação a base principiológica 
constitucional, que tem em seu fundo a liberdade e a igualdade de cada 
indivíduo. Não se admitiria a aprovação de uma lei que permitisse apenas as 
mulheres do Nordeste abortar, ou, outra que autorizasse jovens de classe 
média a dirigir sem carteira. Essas leis pareceriam injustas por ferirem uma 
exigência de integridade, de igual tratamento de todos os cidadãos104. 

Dworkin entende que os professores que estão excluídos dos programas de 

políticas públicas educacionais do governo encontram-se em uma situação de flagrante 

inconstitucionalidade frente aos colegas que atuam nos sistemas públicos de ensino básico. 

Nessa situação, os profissionais da educação da rede privada deverão esperar novas iniciativas 

dos legisladores para que a isonomia com os colegas da rede pública torne-se realidade? 

A instituição de um piso salarial nacional para os professores da educação 

básica está constitucionalmente assegurada desde a promulgação da Constituição Federal de 

1988. Na atualidade, são muitas as categorias que buscam estabelecer, pela atuação do Poder 

                                                                                                                                                         
Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do Autor, ou Autores, dentro dos 
primeiros cento e oitenta dias da primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subseqüente, retomando a 
tramitação desde o estágio em que se encontrava. 
Disponível em: < http://www.camara.gov.br/internet/legislacao/regimento_interno/RIpdf/RegInterno.pdf>. 
104 DWORKIN, R. O império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 213-4. 
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Legislativo, um piso salarial105. Todavia, ao contrário do que ocorre com a maioria das 

categorias profissionais, o estabelecimento legal do piso salarial dos professores foi concebido 

no âmbito de um projeto nacional de fortalecimento do sistema educacional. 

A Emenda constitucional nº 53/2006, além de criar o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 

FUNDEB, retirou a previsão do piso salarial profissional nacional para os profissionais da 

educação escolar pública do inciso V, do art. 206 da Constituição, e o fez surgir, como 

princípio autônomo, no inciso VIII do mesmo art. 206. Nos termos desta Emenda 

Constitucional, tanto o FUNDEB como o Piso deveriam ser regulamentados em leis federais 

específicas, cuja iniciativa legislativa caberia ao Poder Executivo Federal. 

O novel inciso VIII do art.206 da Constituição foi regulamentado pela Lei nº 

11.738/2008 – “Lei do Piso”, que dispõe sobre o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público. Paralelamente, a Lei nº 11.494/2007 regulamenta o 

funcionamento do FUNDEB no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, dispondo principalmente sobre a participação da União no financiamento da 

educação básica. 

                                                 
105 Propostas para as Categorias e Valores dos pisos: PEC 446/09, PEC 432/09, PEC 300/08, PEC 17/07, PLP 
529/09 - Policiais e bombeiros, de R$ 3.000 a R$ 4.500 (equiparado ao piso praticado no DF); PL 5104/09, PL 
39/99, PL 1177/91 - Profissionais de segurança privada, de R$ 851,20 a R$ 1.200; PEC 440/09, PL 7783/10, PL 
3133/08, PL 2738/03, PL 4707/01 - Profissionais da educação pública, de R$ 950 (piso do magistério) a R$ 
1.575; PL 6956/10, PL 5321/09, PL 3776/08, PL 1592/03 - Profissionais do magistério da educação básica, R$ 
950 (piso do magistério); PEC 362/09, PEC 403/09 - Trabalhadores de saúde vinculados ao SUS, sem valor 
definido; PEC 454/09, PL 4556/94 - Médicos e cirurgiões-dentistas, R$ 1.337,32; PL 6813/10 - Técnicos e 
auxiliares de enfermagem, R$ 782 (técnico) e R$ 598 (auxiliar); PL 7363/10, PL 7056/10, PL 7095/10, PL 
6111/09, PL 6681/09 - Agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, de R$ 930 a R$ 1.020; PL 
5979/09, PL 5393/09 - Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, R$ 4.650; PL 5394/09 – Fonoaudiólogos, R$ 
4.650; PL 5359/09, PL 4928/01, PL 6277/02 – Farmacêuticos, de R$ 1.500 a R$ 4.650; PL 5439/09, PL 6375/09 
– Nutricionistasd, de R$ 2.500 a R$ 4.650; PL 4924/09 - Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e 
parteiras, R$ 4.650; PL 5440/09, PL 1858/91 – Psicólogos, De R$ 1.530 (três vezes o valor do salário mínimo) a 
R$ 4.650; PL 2880/08 - Cuidadores de pessoa, R$ 510 (igual ao salário mínimo); PL 7373/10 - Agentes de 
trânsito, R$ 1.500; PL 6954/10 – Administradores, R$ 1.484,58; PL 6933/10 - Instrutores de artes marciais, sem 
valor definido; PL 6408/09 – Advogados, R$ 4.650; PL 6406/09 – Comerciários, R$ 1.020 (duas vezes o salário 
mínimo); PL 6164/09 – Zootecnistas, R$ 4.650; PL 4022/08, PL 5278/09 - Assistentes sociais, de R$ 960 a R$ 
3.720; PL 2861/08 - Técnicos de nível médio do Crea e dos conselhos de Química, R$ 1.683 (66% de cinco 
vezes o salário mínimo); e PL 1113/88, PL 5234/01 - Motoristas de ônibus, R$ 4.080. Disponível em 
<http://www.camara.gov.br/internet/jornalcamara/default.asp?selecao=materia&codMat=59393>. 
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A “Lei do Piso” regulamenta, para os entes federados, a implementação do 

“princípio” do piso salarial, estabelecendo seu valor inicial, a princípio em R$ 950,00, para a 

carga horária de, no máximo, 40 horas semanais, com até 2/3 desse tempo para atividades de 

interação com os alunos, de um professor com formação de nível médio, seus critérios básicos 

de implantação e a participação da União. Segundo a lei, cabe à União apoiar técnica e 

financeiramente os entes federados no cumprimento do piso. Tal apoio deve levar à 

integralização do valor do piso, nos casos em que o ente federado, a partir da consideração 

dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade 

orçamentária para cumprir o valor fixado nacionalmente106. Segundo o mesmo dispositivo 

legal, na integralização desses valores pela União deverão ser utilizados os 10% do FUNDEB 

direcionados à melhoria da qualidade do ensino, além de outras fontes estabelecidas em 

regulamento. Um dos pontos que precisa ser mais bem definido na legislação é justamente o 

mecanismo de participação da União, o qual é fundamental para a efetividade do piso. 

Mesmo reconhecendo os avanços obtidos pelas políticas educacionais do país, 

ainda é possível detectar consideráveis taxas de exclusão escolar. Se considerarmos, ainda, a 

parcela da população que se encontra na escola, perceberemos que persistem algumas mazelas 

históricas como a baixa qualidade do ensino público, agravada por fatores como a 

desvalorização do profissional docente, desigualdades regionais no investimento público por 

aluno/ano e o déficit de professores qualificados para disciplinas como física, química, 

biologia e matemática. 

Essa situação é flagrantemente incompatível com os princípios e objetivos 

basilares do Estado Democrático de Direito, sobretudo os inscritos nos artigos 1º, III; art. 3º, 

incisos III e IV; e art. 5º, caput, todos da Constituição. 
                                                 
106 Art. 4o da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008: A União deverá complementar, na forma e no limite do 
disposto no inciso VI do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, 
a integralização de que trata o art. 3o desta Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos 
recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o 
valor fixado. 



74 
 

 

Por esta razão, evidencia-se que o “princípio” constitucional do piso salarial 

profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública (art. 206, VIII, da CF), 

mantém uma relação harmônica com o princípio da igualdade de oportunidades educacionais 

(art. 206, I), bem como com os demais princípios constitucionais do ensino, sobretudo a 

garantia de igualdade no acesso e permanência na escola, valorização dos profissionais da 

educação escolar e garantia de padrão de qualidade (art. 206, incisos I, V e VII, da CF). 

Os críticos da “Lei do Piso”, a exemplo dos Governadores dos cinco Estados 

da Federação107 que atacaram a referida Lei com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade – 

ADI, cujos desdobramentos serão discutidos posteriormente neste trabalho, reconhecendo as 

deficiências já destacadas do sistema educacional nos diversos entes federativos, poderiam 

estabelecer uma legislação que, dentro de seus limites regionais, possibilitassem a execução 

de políticas educacionais de valorização do magistério.  

Isso porque, desde 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LBD, Lei nº 9.394/1996, já estabelecia para os sistemas de ensino critérios de valorização do 

magistério, através de “piso salarial profissional”; “período reservado a estudos, planejamento 

e avaliação, incluídos na carga de trabalho”; e “condições adequadas de trabalho” (art.67, 

incisos III, V e VI)108. 

Uma vez que o arcabouço legislativo pré-existente à publicação da “Lei do 

Piso” mostrou-se incapaz de possibilitar o enfrentamento das desigualdades, a melhoria da 

qualidade do ensino e a valorização do magistério, tornou-se mister o advento de uma nova 

                                                 
107 Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Ceará. 
108 Art. 67 da LDB: 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;  
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. 
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legislação, marco regulador de uma política educacional, padronizadora de procedimentos e 

de alcance nacional. 

Frente a este cenário, depreende-se que as disposições da Lei nº 11.738/2008 

são proporcionais aos desafios educacionais do país. O fiel da balança mostra-se equilibrado, 

posto que, se há um maior grau de especificidade e abrangência na definição dos padrões de 

implementação do piso nacional, o que é visto pelos opositores da lei em comento como uma 

violação da autonomia dos entes federativos; também há um catastrófico cenário na educação 

do país a ser modificado, levando-se em consideração que o modelo normativo anterior não 

possui vigor para tanto. 

Sobre esse assunto, um editorial do portal Ação Educativa, datado de 11 de 

dezembro de 2008, acrescenta que 

Assim, quando colocados lado a lado e de forma franca os princípios em 
questão – os valores que a Constituição quer ver realizados – , salta aos 
olhos a inadequação de uma interpretação constitucional que sobrepusesse 
uma visão absolutista da autonomia dos Estados-membros em detrimento da 
possibilidade de alcançarmos avanços significativos em setor tão essencial 
de nossa sociedade: a educação, pressuposto fundamental da própria 
existência democrática109. 

Pelo exposto, apreende-se que a “Lei do Piso” salarial dos professores, Lei nº 

11.738/2008, expressa tanto o exercício da competência privativa da União no 

estabelecimento das diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, da CF); quanto a 

determinação dos padrões mínimos de qualidade do ensino, no estabelecimento de 

mecanismos de equalização das oportunidades educacionais, bem como o seu encargo de 

apoiar técnica e financeiramente os demais entes federados no atendimento da educação 

básica (art. 211, § 1º, da CF).  

                                                 
109 O Piso Salarial Nacional para os profissionais da educação pública, a garantia de padrões mínimos. 
Disponível em: 
http://www.acaoeducativa.org.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1576&Itemid=2. 
Acesso em: 29 nov. 2011. 
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Tampouco, há que se falar em invasão de competência ou quebra do pacto 

federativo. Ao legislar sobre a efetivação de princípios fundamentais constitucionalmente 

garantidos, a União está cumprindo o seu dever viabilizar os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, conforme previsto no art. 3º da Constituição Federal. Pela Lei 

em análise, não pode a União estar legislando em matéria reservada aos demais entes 

federados, posto que a norma é flagrantemente nacional, estabelecendo deveres solidários 

tanto à União como aos Estados, Municípios e Distrito Federal.
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3 UMA TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA NA REPÚBLICA: DA 

VALORIZAÇÃO DA ESCOLA À PROFISSIONALIZAÇÃO DO PROFESSOR 

 

3.1 DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR AOS PLANOS NACIONAIS DE EDUCAÇÃO 

 

No Brasil, só após 1989, com a Proclamação da República, a escola começou a 

ser enxergada pelo Estado e pela sociedade como uma instituição responsável pela educação 

da população. Antes disso o que prevalecia era uma escolarização doméstica, caracterizada 

pela contratação de professores para dar aula em casas de família ou em lugares improvisados. 

Os colégios existentes eram, em geral, ligados a instituições religiosas e funcionavam em 

regime de internato110. 

Nesse sentido, a escola, tal como a conhecemos hoje, é uma construção 

nitidamente republicana. Isso significa que República e educação escolar surgiram 

concomitantemente, tendo como ponto de unificação a crença de que ambas conduziriam o 

Brasil ao progresso e à civilização. Portanto, a escola, no sentido preciso do termo, é uma 

instituição republicana, projetada para ser a imagem e a referência dos novos tempos 

anunciados pelos proclamadores da República111. 

Hoje se pode pensar que a crença na escola como sinônimo do progresso é algo 

romanceado, mas essa crença foi sustentada por muitos homens que estavam preocupados 

com a educação e com a República – entendida em seu mais alto sentido como “coisa 

pública”. Necessário se faz compreender essa lógica para entender os projetos, os êxitos e os 

fracassos das ações educacionais desenvolvidas ao longo do século XX e no inicio do século 

XXI. Pode-se afirmar que ao longo desse período muitos educadores tiveram que lutar contra 
                                                 
110 GOMES, Ângela de Castro. A escola republicana: entre luzes e sombras. In: GOMES, Ângela de Castro; 
PANDOLFI, Dulce Chaves; ALBERTI, Verena. A República no Brasil. Rio de janeiro: Editora Nova 
Fronteira/CPDOC, 2002. p. 387. 
111 SOUZA, Rosa Fátima de. História da organização do trabalho escolar e do currículo no século XX: 
ensino primário e secundário no Brasil. São Paulo: Cortez, 2008.  
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resistências das mais diversas origens, geradas por interesses políticos, crenças religiosas e 

valores familiares. 

Para a compreensão das leis que regem a educação republicana é necessário um 

exame sobre a legislação elaborada sobre o tema desde os tempos do Império. A primeira 

referência legal que encontramos sobre a educação é a Constituição de 1824, que estabelecia a 

instrução primária gratuita para todos os cidadãos. Essa Carta, todavia, não definia atribuições 

nem fazia previsões sobre os recursos financeiros que implantariam tal determinação 

constitucional. 

A primeira Lei de Instrução Pública, sancionada pelo Imperador em 15 de 

outubro de 1827, estabelecia a manutenção das escolas de Primeiras Letras gratuitas em todas 

as cidades, vilas e lugarejos do Brasil. Todavia, como na Carta de 1824, não havia qualquer 

previsão de recursos para o cumprimento da Lei. Só com o Ato Adicional de 1834, que 

reformou a Constituição, foram definidas as atribuições para o cumprimento da lei. Assim, 

por esse Ato, passou a ser responsabilidade das assembleias provinciais cuidarem da instrução 

pública, tendo o poder de legislar sobre a temática. Poucas províncias de fato adoram leis ou 

medidas e as que fizeram – como a do Rio de Janeiro – excluíam das escolas públicas os 

negros e os pobres112. 

Após a Proclamação da Independência, foi implantado um sistema 

descentralizado de instrução pública, que definia que o governo central se responsabilizaria 

apenas pela instrução primária e secundária desenvolvida na Corte. Com essa finalidade o 

Império criou, em 1837, o a primeira escola oficial de ensino secundário: o Colégio Pedro II. 

Esse Colégio tornou-se um modelo para outras instituições públicas e provadas que surgiram 

no país naquele momento.  Quanto ao ensino superior o Império determinou que o governo 

                                                 
112 CASAGRANDE, Ieda Maria Kleinert. O projeto Januário da Cunha Barbosa: contribuições para a 
memória da instrução elementar pública brasileira.  Santa Maria (RS): Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Federal de Santa Maria. 2006. (Dissertação de Mestrado). 
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central cuidasse desse nível de ensino em todo o país, tendo em vista que seria nesse nível de 

ensino que se daria a formação das elites política e social. Todavia, foram criadas raríssimas 

instituições de ensino superior113. 

A Constituição de 1891, no tocante à educação, promoveu poucas mudanças, 

em relação ao que já existia no Império114. Nesse sentido, foi preservada a descentralização da 

educação, como forma de garantir a federalização, cabendo aos estados e municípios a função 

de criar uma rede pública de ensino para ministrar o níveis primário e secundário e 

permanecendo com a União o ensino superior.  

Mesmo, sem trazer mudanças significativas em relação ao aspecto legal, o 

período que se segue à aprovação da Carta de 1891 traz consigo modificações na concepção 

de educação. Essas modificações influenciaram significativamente as políticas e as ações 

desenvolvidas durante a República. Nesse sentido, a escola passou a ser considerada como 

uma instituição capaz de garantir a cidadania política, o que explica a ratificação da idéia de 

que para votar e ser votado requeria a necessidade de saber ler e escrever. 

Duas questões importantes geraram fortes debates no processo de elaboração 

da Constituição de 1891: a gratuidade e a obrigatoriedade da educação. Em relação à 

obrigatoriedade ficou decidido que os estados definiriam sobre a temática. Contudo, o que 

ocorreu na prática foi que muitos estados a adotaram, repassando para os municípios a tarefa. 

Como os municípios não tinham recursos a medida não tinha efeitos práticos. No que dizia 

respeito à obrigatoriedade do ensino para todos os brasileiros, havia duas posições básicas: 

uma parte defendia que o ensino obrigatório seria uma diretriz fundamental para a formação 

da cidadania republicana; outra parte advogava que obrigar alguém a estudar feria o princípio 

da liberdade individual. Os constituintes de 1891 não incorporou a obrigatoriedade, mas o 

                                                 
113 RAZZINE, Márcia de Paula Gregório. O espelho da nação: a antologia nacional e o ensino de português e de 
literatura (1838-1971). Campinas: Faculdade de Educação da Unicamp, 2000. (Tese de Doutorado). 
114 Uma mudança presente na Carta de 1891 foi o estabelecimento do ensino laico. Contudo, é importante 
destacar que o ensino religioso nunca foi proibido em escolas particulares.   
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debate continuou de tal forma que na Reforma Constitucional de 1926 ele voltou à cena e 

mais uma vez o ensino obrigatório não foi aprovado. Só com a Constituição de 1934 foi 

sancionar a obrigatoriedade do ensino115. 

Uma questão importante discutida após a República foi o encaminhamento 

dado pelo Estado para desestimular o ensino primário ministrado pelas famílias e 

comunidades. A idéia vigente era que deveriam acabar os espaços improvisados – usados por 

pais, preceptores e professores – para o ensino elementar. Assim, as famílias precisavam 

perceber que não estavam qualificadas para dar a educação escolar aos filhos, devendo enviá-

los à escola e deixando o poder público com essa tarefa. Vivia-se assim um tempo de 

afirmação da escola, exigindo-se dela prédios com projetos arquitetônicos voltados para 

facilitar a aprendizagem dos alunos. Além disso, os profissionais da escola teriam 

qualificações especiais. 

Outra mudança importante ocorrida na República foi o aumento quantitativo e 

qualitativo dos conhecimentos definidos como necessários para uma boa educação. Também 

se passou a exigir que o professor usasse um método de ensino. Assim, ser professor envolvia 

o domínio do conhecimento e da forma de transmiti-lo. Por tudo isso, pode-se afirmar que a 

República instituiu uma “cultura escolar”. Nessa cultura eram fundamentais vários elementos, 

tais como: prédios planejados para serem escola; professores formados para ensinar, alunos 

com idades apropriadas para os níveis de ensino; tempo de permanência na escola; classes 

seriadas116. 

Todavia, é importante destacar que no inicio da República houve muita 

resistência ao projeto republicano de levar a população à escola. Isso porque os pais não 

                                                 
115 PINTO, Rosane Lima da Silva.  O Público e o Privado na Educação Brasileira: do debate Intelectual ao 
texto legal. Rio de Janeiro, 2008. Rio de Janeiro: Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, 2008. Dissertação (Mestrado em Educação). 
116 GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. Introdução à educação escolar brasileira: História, Política e Filosofia da 
Educação [versão prévia]. Marília (SP), 2001. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/53123710/Paulo-
Ghiraldelli-Jr-Historia-da-educacao-no-Brasil>. Acesso em: 08 jun. 2012. 
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consideravam importante que seus filhos estudassem em escolas: os mais abastados 

afirmavam que poderiam contratar professores para educarem seus filhos e os pais pobres 

entendiam que os filhos não precisavam estudar, pois o estudo não seria útil para a vida. 

Vivia-se um Brasil agrário, que não exigia da população domínio das letras.  A República 

tentou transformar essa mentalidade vigente, construindo um discurso que valorizava a 

educação, ainda que na prática essa valorização não fosse plena.  

Essas questões nos ajudam a entender o pouco interesse da população pela 

educação nas primeiras décadas do século XX. É dentro dessa lógica que se faz necessário 

compreender as diferenças entre ser analfabeto no inicio do século XX – época em que o 

Brasil era um país predominantemente agrário – e ser analfabeto no século XXI, quando o 

país é uma sociedade urbano-industrial que exige do cidadão habilidades que ultrapassam o 

ato mais simples de ler e escrever. 

Ao longo de toda a Primeira República a ação do Estado brasileiro em prol da 

educação se limitou às grandes cidades. Na essência a educação primária e secundária – que 

estava sob a responsabilidade dos estados federados – não se concretizava. Diante dessa 

situação muitos intelectuais e educadores passaram a defender que a União interferisse no 

setor educacional, auxiliando estado e municípios. Nesse sentido, a criação, em 1924, na 

cidade do Rio de Janeiro, da Associação Brasileira de Educação – ABE, demonstra o 

empenho dos intelectuais para que se efetivasse um projeto de educação para o país. Essa 

associação se reunia na sede da Escola Politécnica o Rio de Janeiro e tinha representações nos 

estados. A ABE congregava uma série de pessoas que se mantinham unidas em torno de 

algumas convergências básicas117. 

                                                 
117 MORAES, Maria Célia Marcondes de. Educação e Política nos Anos 30: a presença de Francisco Campos. 
In: REVISTA BRASIELIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS. Brasília: Inep, v.73, n. 17-4, p .291-321, 
maio/ago. 1992. 
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Os membros da ABE participaram dos anos 1920 do movimento conhecido 

com Escola Nova. Esse movimento propunha uma educação primária para todas as crianças  e 

criticava o modelo que defendia a separação de escolas para crianças que deveriam trabalhar 

desde cedo e crianças que deveriam prolongar os seus estudos. Propunha também um sistema 

nacional de educação, que construísse uma rede escolas de escolas públicas e articulasse três 

níveis de ensino para todo o país: primário secundário e superior. 

Para dar substâncias as suas idéias e divulgar as suas propostas, a ABE realizou 

cursos e Conferências Nacionais de Educação, que reuniam diretores, inspetores e 

professores. Essas conferenciam foram importantes para as reformas da educação iniciadas 

nos estados no decorrer dos anos 1920 e que ganharam maior visibilidade nas reformas 

educacionais implantadas nos anos 1930118. 

 O poder instituído no Estado brasileiro a partir de 1930 incorporou a questão 

educacional como um dos seus projetos. Nesse sentido, criou, por meio do decreto nº 19.402 

de 14 de novembro de 1930, o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, que 

posteriormente, em 1937, foi transformado em Ministério da Educação e Saúde – MÊS, em 

resposta a anseios anteriores da sociedade. 

Nesse período, Vargas promoveu duas reformas educacionais que estruturam o 

ensino no país: a Reforma Francisco Campos, de abril de 1931, e a Reforma Capanema, de 

1942. Essas reformas colocaram em prática idéias debatidas nos anos 1920. A reforma 

Francisco Campos beneficiou-se das idéias debatidas nas Conferências da ABE, que teve 

Francisco campos como um dos seus participantes. Essa reforma estabeleceu padrões para as 

universidades brasileiras e instituiu, pela primeira vez, um sistema nacional de educação, 

estruturando o ensino primário, secundário e superior.119 A reforma de Francisco Campos 

                                                 
118 CARVALHO, Marta Maria Chagas. Fernando de Azevedo, pioneiro da educação nova. In: SÃO PAULO 
EM PERSPECTIVA. São Paulo, v. 37, 1994. 
119 Observe-se que até 1931 não existia um sistema nacional de educação. A partir dessa reforma são delineadas 
as primeiras linhas de uma educação nacional. 
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sofreu resistências, sobretudo, da Igreja Católica, que temia o crescimento dos mecanismos 

reguladores do Estado. Para enfrentar a resistência católica, Campos adotou duas medidas: a 

permissão da oferta de ensino religioso nas escolas públicas e o reconhecimento oficial das 

escolas mantidas pelas municipalidades, associações e entidades privadas.  

As negociações de Francisco Campos em torno da reforma desagradaram 

defensores da Escola Nova que defendiam uma escola pública gratuita, obrigatória e laica 

para todos em idade escolar. Nesse momento, como reação aos encaminhamentos de 

Francisco Campos, foi publicado, em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova
120

. 

Esse Manifesto121 apresentou acusações de perseguição política e criticou o poder da Igreja 

Católica nas questões educacionais122. 

De importância decisiva para a educação nacional, a Constituição de 1934 

reafirmou a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário com duração de quatro anos. 

Também foi essa Carta quem estabeleceu, pela primeira vez na história do país, o direito à 

escola para os adultos que nunca a tivessem frequentado ou dela tivessem saído 

prematuramente. Tanto a obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário quanto à educação 

de adultos representaram um avanço em termos de oferta do ensino.  

Pelo que estamos analisando é possível perceber que a educação escolar como 

uma ação planejada do Estado é algo relativamente recente na sociedade brasileira. A idéia de 

um plano para a educação nacional tem origem, em 1932, com o “Manifesto dos Pioneiros da 

Educação”. Esse documento contribuiu para a criação de dois artigos específicos sobre o tema 

na Constituição de 1934: 

                                                 
120 O Manifesto dos Pioneiros produziu uma ruptura entre membros da ABE: de um lado ficaram os 
conservadores (destacadamente os católicos) e, do outro, os liberais democratas (chamados a partir desse 
momento de pioneiros).   
121 O Manifesto, escrito por Fernando de Azevedo e assinado por 26 educadores, foi publicado no Diário de 
Notícias do Rio de Janeiro, na página de educação, que estava sob a responsabilidade de Cecilia Meireles. 
122 MORAES, Maria Célia Marcondes de. Educação e Política nos Anos 30: a Presença de Francisco Campos. 
In: REVISTA BRASIELIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS. Brasília: Inep, 1992. v.73, n. 17-4, p .291-321, 
maio/ago. 1992. 
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Art. 150 – Compete à União: 
a) fixar o plano nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os 

graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua 
execução, em todo o território do País".  
[...] 

Art. 152 – Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Educação, 
organizado na forma da lei, elaborar o plano nacional de educação para ser 
aprovado pelo Poder Legislativo e sugerir ao Governo as medidas que julgar 
necessárias para a melhor solução dos problemas educativos bem como a 
distribuição adequada dos fundos especiais123. 
 

A partir desses artigos foi criado o Conselho Nacional de Educação, cuja 

principal função era elaborar o Plano Nacional de Educação. Logo após a promulgação da 

Constituição o Conselho foi instalado, mas em razão de uma série reformulações ele só foi 

definitivamente instalado em 11 de fevereiro de 1937. A partir daí – com base nas diretrizes 

estabelecidas pelo Ministério - esse Plano foi elaborado. O ministro Gustavo Capanema124 

assumiu o Ministério no mês de julho com o Plano Nacional de Educação já elaborado. 

Segundo Dermeval Saviani, 

esse “Plano de Educação Nacional” [...] era, na verdade, um minucioso texto 
com 504 artigos que se autodenominava, no artigo primeiro, de “código da 
educação nacional”, o qual, entretanto, acabou sendo deixado de lado em 
razão do advento do “Estado Novo ”naquele mesmo ano de 1937. 

Do ponto de vista da forma, o referido “Plano” correspondia ao 
espírito da Constituição de 1934 já que aí, como se assinalou, a idéia de 
plano coincidia com as próprias diretrizes e bases da educação nacional. 
Quanto ao conteúdo, entretanto, ele já se afastava da idéia dos pioneiros que 
prevalecia, também, na Associação Brasileira de Educação, aproximando-se 
da orientação que irá predominar durante o Estado Novo. Assim, enquanto 
para os educadores alinhados com o movimento renovador o plano de 
educação era entendido como um instrumento de introdução da 
racionalidade científica na política educacional, para Getúlio Vargas e 
Gustavo Capanema o plano se convertia em instrumento destinado a revestir 
de racionalidade o controle político-ideológico exercido através da política 
educacional125. 

                                                 
123 BRASIL. Constituição (1934). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Senado, 16 de julho 
de 1934. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm>. 
Acesso em: 25 maio 2012. 
124 Gustavo Capanema foi nomeado Ministro da Educação e Saúde Pública no dia 26 de julho de 1934, dez dias 
após a eleição de Getúlio Vargas. No Ministério deu os primeiros passos para a criação da Universidade do 
Brasil e edificação do prédio do ministério no Rio de Janeiro. Após o golpe de 10 de novembro de 1937, 
Capanema permaneceu no Ministério e o transformou em importante organismo central de controle e 
fiscalização da educação. Em sua gestão a educação passou a ser considerada um forte elemento para o 
fortalecimento do nacionalismo. Mais informações sobre o tema pode ser obtida em: GOMES, Angela de Castro 
(Org.). Capanema: o ministro e seu ministério. Rio de Janeiro: 2000. 
125 SAVIANI, Dermeval. Sistemas de ensino e planos de educação: o âmbito dos municípios. In: EDUCAÇÃO 
E SOCIEDADE. Campinas: Unicamp. 1999. v. 20, n. 69, Dezembro 1999.  p. 126. 
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Com base nessas reflexões, pode-se afirmar que o Plano Nacional de Educação  

foi usado com o intuito de definir um modelo único de educação para o Brasil. Essa proposta 

estava em sintonia com a política internacional que estimulava o intervencionismo do Estado 

nos aspectos econômicos e sociais126.  

Durante o Estado Novo, Gustavo Capanema, que estava à frente do Ministério 

da Educação, procurou redefinir as bases da educação nacional. Para tanto almejou a 

aprovação do Código da Educação Nacional e das Leis Orgânicas do Ensino, a formulação de 

um novo Plano Nacional de Educação. A meta de Capanema era a orientação e o controle de 

todas as atividades educativas vigentes no país, incluindo aquelas desenvolvidas pelos 

governos locais e pelas entidades privadas. Todavia, esses documentos não se concretizaram. 

Somente foram decretadas algumas Leis Orgânicas do Ensino, que com o passar dos anos 

ficaram conhecidas como Reformas Capanema. 

Nesse breve histórico já demonstramos que a partir de 1934 todas as 

Constituições brasileiras – com exceção da outorgada em 1937 – incorporaram a ideia de um 

Plano Nacional de Educação a ser aprovado por meio de uma lei. Todavia, tal incorporação 

não significa unidade de pensamento sobre esse Plano. No período entre 1946 e 1964, por 

exemplo, dois grupos políticos entraram em conflito na discussão sobre o Plano Nacional de 

Educação. O primeiro grupo reunia os partidários do nacionalismo desenvolvimentista e 

compreendiam que a função do Estado era planejar o desenvolvimento do país e livrá-lo da 

dependência externa. O segundo grupo agregava aqueles que eram contrários à ingerência do 

Estado na economia e a qualquer tipo de monopólio estatal. 

O primeiro grupo, que tinha Santiago Dantas como uma de suas lideranças, 

argumentava em favor de uma Lei de Diretrizes e Bases – LDB, para a educação nacional que 

possibilitasse a construção de um sistema de ensino adequado ao desenvolvimento brasileiro. 

                                                 
126 Perceba-se que só em 1934 começa-se a esboçar-se um projeto unificado de educação. 
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Para esse grupo, a LDB não podia se limitar a consolidação das leis do ensino, tinha que 

apresentar mecanismos que garantissem à população uma educação condizente com a 

perspectiva de crescimento do Brasil. 

Para o segundo grupo a LDB precisava garantir a liberdade de ensino e o 

direito da família escolher o tipo de educação que desejasse para seus filhos. Isso significava 

um estímulo ao ensino privado. Além disso, esse grupo considerava a forte intervenção do 

Estado na área da educação um forte risco para a adoção do totalitarismo.  

Das disputas entre esses dois grupos terminou prevalecendo no texto da LDB 

as idéias defendidas pelo segundo grupo. Em razão disso, o eixo da LDB de 1962 se limitou a 

fazer a previsão de distribuição de recursos para os diferentes níveis de ensino e as atividades 

dos Conselhos Federais e estaduais de Educação127. 

Com a ascensão dos governos militares, a partir de 1964, a educação deixou de 

ser conduzida por educadores e passou a ser gerida por tecnocratas. Nesses termos, o 

Ministério da Educação tornou-se, na prática, subordinado ao Ministério do Planejamento. A 

condução dada pelos tecnocratas favoreceu para a aprovação da Lei 5.692/71, que definiu nos 

seus artigos 52 e 53: 

Art. 52. A União prestará assistência financeira aos Estados e ao Distrito 
Federal para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e organizará o 
sistema federal, que terá caráter supletivo e se estenderá por todo o País, nos 
estritos limites das deficiências locais. 
Art. 53. O Governo Federal estabelecerá e executará planos nacionais de 
educação que, nos têrmos do artigo 52, abrangerão os programas de 
iniciativa própria e os de concessão de auxílios. 
Parágrafo único. O planejamento setorial da educação deverá atender às 
diretrizes e normas do Plano-Geral do Govêrno, de modo que a programação 
a cargo dos órgãos da direção superior do Ministério da Educação e Cultura 
se integre harmônicamente nesse Plano-Geral128. 

 

                                                 
127 SAVIANI, Dermeval. Sistemas de ensino e planos de educação: o âmbito dos municípios. In: EDUCAÇÃO 
E SOCIEDADE. Campinas: Unicamp. 1999. v. 20, n. 69, Dezembro 1999.  p. 128 
128 BRASIL. Lei nº. 5692 de 11 de agosto de 1971. Estabelece diretrizes e bases da educação nacional. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 ago. 1971. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htm>. Acesso em: 10 fev. 2012. 
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A partir desses artigos da Lei, pode-se afirmar que no contexto dos governos 

militares os planos para a educação precisavam subordinar-se aos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento. A educação era um subsetor de um plano, sem autonomia para ser pensada 

além dele. Assim, temos no pôs 1964 uma mudança na lógica que norteava os planos 

educacionais: deixava-se de ter uma discussão centrada na racionalidade científica, para 

concentra-se na racionalidade tecnicista. 

Na Constituição Federal promulgada no dia 5 de outubro de 1988 ressurgiu a 

determinação para a criação de uma lei que regulamentasse um plano nacional para a 

educação. A meta era criar um mecanismo que garantisse, em longo prazo, estabilidade para 

as ações do Governo no setor educacional. Nesses termos, explicitava a Carta: 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus 
diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam à: 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III – melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País129. 

 

Complementando o que explicitava a Constituição, a Lei nº 9.394, de 1996, 

que define as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, determinou: 

Art. 9º A União incumbir-se-á de: 
I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios. 
[...] 
Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 
publicação desta Lei. 
§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, 
encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com 
diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração 
Mundial sobre Educação para Todos130. 
 

                                                 
129 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 1998. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 25 
maio 2012. 
130 BRASIL. Lei nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece diretrizes e bases da educação nacional. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 ago. 1971. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htm>. Acesso em: 10 fev. 2012. 
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A partir desse dispositivo presente na Constituição de 1988,  

Em 10 de fevereiro de 1998, o Deputado Ivan Valente apresentou no 
Plenário da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 4.155, de 1998 que 
"aprova o Plano Nacional de Educação". A construção deste plano atendeu 
aos compromissos assumidos pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola 
Pública, desde sua participação nos trabalhos da Assembleia Nacional 
Constituinte, consolidou os trabalhos do I e do II Congresso Nacional de 
Educação - CONED e sistematizou contribuições advindas de diferentes 
segmentos da sociedade civil. [...] 
Em 11 de fevereiro de 1998, o Poder Executivo enviou ao Congresso 
Nacional a Mensagem 180/98, relativa ao projeto de lei que "Institui o Plano 
Nacional de Educação". Iniciou sua tramitação na Câmara dos Deputados 
como Projeto de Lei nº 4.173, de 1998, apensado ao PL nº 4.155/98, em 13 
de março de 1998. Na Exposição de Motivos destaca o Ministro da 
Educação a concepção do Plano, que teve como eixos norteadores, do ponto 
de vista legal, a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, de 1996, e a Emenda Constitucional nº 14, de 1995, que 
instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério131. 

 
A análise das fontes indica que o Projeto do Plano Nacional de Educação, 

elaborado pelo Deputado Ivan Valente, estimulou os parlamentares a modificar dispositivos 

constitucionais aprovados em 1988. Nesse sentido, em 9 de janeiro de 1999, em plena 

discussão do projeto apresentada pelo Deputado, uma emenda à Constituição alterou o artigo 

214 e modificou alguns indicações importantes para o plano em tela. Nessa emenda está 

explicitado: 

                                                 
131 BRASIL. Introdução. Lei nº. 10.172 de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 10 jan. 2011. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm>. Acesso em: 10 fev. 2012. 
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Art. 4º O caput do art. 214 da Constituição Federal passa a vigorar com a 
seguinte redação, acrescido do inciso VI: 
“Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em 
regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas 
dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: 
(...) 
 VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto132. 

 

A Tabela 1 apresenta as diferenças existentes entre o Artigo 144 na 

Constituição de 1988 e na Emenda Constitucional de 2009.  

Tabela 1: Comparação do Artigo 214 na Constituição de 1988 e na Emenda Constitucional nº. 
59/2009 

Norma 
Constitucional 

Constituição de 1988 Emenda Constitucional Nº 59/2009 

Art. 214 A lei estabelecerá o plano 
nacional de educação, de 
duração plurianual, 
visando à articulação e ao 
desenvolvimento do 
ensino em seus diversos 
níveis e à integração das 
ações do Poder Público 
que conduzam à: 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de 
duração decenal, com o objetivo de articular o 
sistema nacional de educação em regime de 
colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 
estratégias de implementação para assegurar a 
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus 
diversos níveis, etapas e modalidades por meio de 
ações integradas dos poderes públicos das diferentes 
esferas federativas que conduzam a: 

Inciso VI Não existe Estabelecimento de meta de aplicação de recursos 
públicos em educação como proporção do produto 
interno bruto. (NR) 

Tabela elaborada pelo autor. 

Pelos dados da Tabela 1 é possível observar que a Constituição de 1988 

possuía uma fragilidade - do ponto de vista legal – para legitimar a adoção do plano nacional 

de educação nos moldes aparentados no projeto do Deputado Ivan Valente. Nesses termos, a 

Carta de 1988, por exemplo, afirmava que o plano teria uma duração plurianual. Essa 

afirmação demonstra a ausência de limites temporais. Por essa lógica o plano poderia ser 

bienal, trienal ou qualquer outra temporalidade. A ausência de limites temporais para a 

validade do plano certamente dificultaria a ação dos legisladores e do Poder Executivo, tanto 

                                                 
132 BRASIL. Constituição (1998). Emenda constitucional nº. 59, de 11 de novembro de 2009. Dá nova redação 
ao [...] caput do art. 214, com a inserção neste dispositivo de inciso VI da Constituição Federal de1988. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 de nov. 2009. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4>. Acesso em: 25 maio 2012. 
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para o estabelecimento de diretrizes, quanto para a execução. Para resolver essa pendência, a 

Emenda Constitucional delimitou que o plano teria a duração de 10 (dez) anos.  

Outro aspecto que merece destaque nessa comparação é amplitude que o plano 

nacional de educação ganhou na Constituição de 1988 e na Emenda Constitucional de 2009. 

Nesse aspecto, por um lado, a Constituição determinava que o plano visasse exclusivamente à 

articulação dos diversos níveis de ensino (fundamental, médio, superior) e do poder público 

(federal, estadual, municipal) no desenvolvimento da educação no país; por outro, a Emenda 

de 2009 determinou a criação de um plano que apresentasse três elementos fundamentais: o 

primeiro elemento é a explicitação dos mecanismos a serem usados para que seja garantida a 

manutenção e o desenvolvimento do ensino em todo o país. O segundo elemento é a 

apresentação clara de diretrizes, objetivos, metas e estratégias, para a educação brasileira ao 

longo de 10 anos. O terceiro elemento é a exigência de uma previsão de ação não só para os 

diversos níveis (fundamental, médio, superior), mas que contemplasse também as diferentes 

etapas (anos, ciclos) e modalidades (regular, educação de jovens e adultos), por meio de ações 

integradas dos poderes públicos das diferentes esferas. 

Uma última novidade contemplada pela Emenda de 2009 foi a inclusão de um 

inciso que prevê a necessidade do plano estabelecer metas que vinculem recursos do PIB a 

execução de metas educacionais. Nesse sentido, parece nítido o desejo dos legisladores que o 

plano fixasse percentuais destinados à educação.  

Feitas essas considerações em relação aos aspectos constitucionais que 

tratavam do Plano Nacional de Educação, resta afirmar que o Projeto de Lei nº 4.155/1998 

foi, finalmente, aprovado pelo parlamento e encaminhado para a sanção do então presidente 

da República, Fernando Henrique Cardoso, no dia 19 de dezembro de 2000133. O Plano 

                                                 
133 BRASIL. Projeto de Lei Nº 4155/1998. Plano Nacional de Educação.  Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=25633>. Acesso em: 02 fev. 
2011. 
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Nacional de Educação foi transformado, pelo Presidente, na Lei 10.172 de 9 de janeiro de 

2001. 

Esse Plano Nacional de Educação – com vigência entre 2001 e 2011, está 

estruturado em seis itens, a saber: I Introdução, II Níveis de ensino, III Modalidades de 

ensino, IV Magistério da educação básica, V Financiamento e gestão, VI Acompanhamento e 

gestão do plano.  

O piso salarial do professor é discutido, particularmente, em dois momentos: 

no item I (INTRODUÇÃO) e no item IV (MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA). No 

item I (INTRODUÇÃO), no sub-tópico 2 (OBJETIVOS E PRIORIDADES), o tema está 

explicitado da seguinte forma: 

Considerando que os recursos financeiros são limitados e que a capacidade 
para responder ao desafio de oferecer uma educação compatível, na extensão 
e na qualidade, à dos países desenvolvidos precisa ser construída constante e 
progressivamente, são estabelecidas prioridades neste plano, segundo o 
dever constitucional e as necessidades sociais. 
[...] 
4. Valorização dos profissionais da educação. Particular atenção deverá ser 
dada à formação inicial e continuada, em especial dos professores. Faz parte 
dessa valorização a garantia das condições adequadas de trabalho, entre elas 
o tempo para estudo e preparação das aulas, salário digno, com piso salarial 
e carreira de magistério134. (GRIFOS DO AUTOR) 

 
No item IV (MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA), tópico 10, sub-

tópico 10.3. (OBJETIVO E METAS) está escrito: 

1. Garantir a implantação, já a partir do primeiro ano deste plano, dos planos 
de carreira para o magistério, elaborados e aprovados de acordo com as 
determinações da Lei nº 9.424/96 e a criação de novos planos, no caso de os 
antigos ainda não terem sido reformulados segundo aquela lei. Garantir, 
igualmente, os novos níveis de remuneração em todos os sistemas de ensino, 
com piso salarial próprio, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Educação, assegurando a promoção por mérito.135 
(GRIFOS DO AUTOR) 
 

                                                 
134 BRASIL. Lei nº. 10.172 de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras 
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 10 jan. 2011. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm>. Acesso em: 10 fev. 2012. 
135 BRASIL. Lei nº. 10.172 de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras 
providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 10 jan. 2011. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm>. Acesso em: 10 fev. 2012.  
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A Lei que implanto o Plano Nacional de Educação deixa explicitada, pela 

primeira vez na história nacional, a previsão legal para a fixação de um piso salarial para o 

professor. Obviamente estados e municípios brasileiros em tempos anteriores – sobretudo na 

década de 1980 – já haviam criado carreiras do magistério e fixado pisos salariais. Todavia, 

esses pisos eram, em geral, considerados anticonstitucionais e, por isso, não vigoravam muito 

tempo136. 

A Lei do Plano Nacional de Educação, sancionada em 2001, determinava a 

fixação de um piso salarial do professor. Todavia, esse determinação só passou a ser cumprida 

em 2008, quando o então presidente Luís Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 11.738, de 

16 de julho de 2008. No Artigo segundo dessa Lei está determinado: 

Art. 2o  O piso salarial profissional nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e 
cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade 
Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional137. 
 

A partir dessa Lei, que fixou valor do piso em 2009, foram criados parâmetros 

para os anos de 2010 – fixado em R$ 1.024,00 – , 2011 – estabelecido em R$1.187,00.2012 – 

e em 2012, que foi determinado R$ 1.451,00. O aumento de 2011 para 2012 representa um 

aumento de 22,22% em relação ao valor estabelecido no ano anterior. A fixação desse piso 

ainda é matéria polêmica e certamente ainda será alvo de muitas discussões. 

Pelo exposto até o momento neste capítulo, percebe-se que os planos nacionais 

de educação no Brasil só passaram a ser pensados pelo poder estatal a  partir da década de 

                                                 
136 Como exemplo pode-se citar o caso do Governo do Rio Grande do Norte. Em novembro de 1985 foi 
aprovado um estatuto para o magistério,  que fixava o piso salarial do professor. Todavia,  em março de 1986 o 
governador consultou a justiça sobre a inconstitucionalidade da medida. Diante da resposta da justiça, o 
governador cancelou o piso salarial dos professores.  
137 BRASIL. Lei nº. 11.738 de 16 de julho de 2008. Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 
Brasília, DF, 17 jul. 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/lei/l11738.htm >. Acesso em: 05 jan. 2012. 
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1930. Percebe-se ainda que a adoção desses planos só levou em consideração as questões 

relacionadas à valorização salarial dos docentes a partir dos últimos anos do século XX. É em 

torno das discussões sobre os elementos que possibilitaram o surgimento de leis que visam à 

melhoria salarial do professor que se concentrará o próximo tópico deste capítulo. 

 

3.2 PAGAR BEM AO PROFESSOR: UMA ESTRATÉGIA PARA VALORIZAR A 

EDUCAÇÃO 

 

A adoção de medidas legais para melhorar o salário do professor da escola 

básica tem sido divulgada pelos poderes Executivo e Legislativo do Brasil como um 

mecanismo usado para a valorização do professor. Essa sentença instiga a formulação de um 

problema: Por que apenas nas últimas décadas o Estado Brasileiro passou a se preocupar com 

medidas legais para aumentar o salario do professor? A idéia defendida ao longo deste 

capítulo é que a explicação para a valorização do professor está diretamente associada, por um 

lado, à necessidade de tornar a escola um espaço de formação do trabalhador e do cidadão e, 

por outro, à definição de um novo perfil para o professor que atuará nessa instituição. Nessa 

ordem de coisas o professor passa a ser visto como um profissional que atua na escola e não 

um vocacionado ou como um devotado. 

O mundo vive hoje uma conjuntura marcada por profundas transformações, 

tais como as mudanças tecnológicas, a automação industrial, a busca por novas linhas de 

produtos e a dispersão geográfica das áreas de trabalho138. Tais transformações estão 

relacionadas à caraterísticas atuais do capitalismo, que se reestrutura produtivamente e 

necessita do saber escolar para qualificação da mão-de-obra. 

                                                 
138 HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1992. 
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Segundo Castells139, a lógica do informacionismo
140 orienta a vida na 

sociedade contemporânea. Para o autor, o informacionismo tem para a nossa sociedade o 

mesmo poder que o industrialismo teve na época da Revolução Industrial. No nosso tempo a 

terra e as indústrias se movimentam continuamente a partir do conhecimento adquirido e 

readquirido. De nada adiante apresentar facilidade para desenvolver uma técnica específica ou 

manusear um equipamento inovador, pois a todo instante novas mudanças acontecem, novas 

técnicas surgem e novos equipamentos são inventados. 

Alguns estudiosos afirmam que o nosso tempo é marcado por uma revolução 

informacional141, outros se referem a uma revolução técnico-científica142, há ainda os que 

sistematizam uma cronologia histórica e afirmam que vivemos a terceira revolução 

industrial143. Independentemente do nome utilizado para caracterizar o atual momento, o fato 

é que a tecnologia invadiu as nossas vidas e essa invasão tem provocado mudanças nas 

relações sociais, na economia, na cultura, na política e no espaço geográfico. Em razão dessa 

situação, o cenário que se vivencia é marcado também por mudanças no sistema educativo. 

Trata-se de um momento peculiar, pois a escola tornou-se nesse contexto 

histórico uma instituição imprescindível para o mundo do trabalho. Isso explica porque 

muitos estudiosos no Brasil e em outras partes do Globo têm investigado os sentidos atuais da 

produção, da organização do trabalho e da profissionalização144.  

Obviamente há outros contextos em que existiam escolas voltadas para a 

formação de operários. Esse é o caso, por exemplo, das escolas de aprendizes e artífices, que 

                                                 
139 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  
140 Informacionismo é um conceito formulado por Manoel Castells. Para esse autor, a economia é informacional 
porque a produtividade das empresas passou a ser diretamente proporcional a capacidade que ela tem para gerar 
informações advindas de conhecimentos. Essa economia informacional atinge diferentes áreas do Globo. Sobre o 
assunto ver: CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  
141 LOJKINE, Jean. A revolução informacional. São Paulo: Cortez, 1995. 
142 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996. 
143 KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: novas teorias sobre o mundo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 
144 CATANI, Afrânio Mendes; OLIVEIRA, João Ferreira de; DOURADO, Luiz Fernandes. Política educacional, 
mudanças no mundo do trabalho e reforma curricular dos cursos de graduação no Brasil. In: EDUCAÇÃO E 
SOCIEDADE. Campinas: Cedes,  v. 22,  n. 75, ago.  2001.  
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foram idealizadas, em 1909, pelo presidente Nilo Peçanha. Essas escolas, segundo Luís 

Antônio Cunha, 

mais do que supridoras de força de trabalho para a industrialização,  [...]  
constituíram  um  meio  de  troca  política  entre  as  oligarquias  que 
controlavam o Governo Federal e as oligarquias no poder nos diversos 
estados. Os gastos federais na forma de salários e de compras no comércio 
local representavam importante aporte econômico, assim como os empregos 
para os indicados pelas elites locais – instrutores, secretário e 
principalmente, diretor. As vagas oferecidas [...] para os alunos poderiam ser 
[...] preenchidas  mediante  recomendações  dos  chefes Políticos locais aos 
diretores, satisfazendo demandas de seus agregados e cabos eleitorais145. 

  
Na história também podem ser encontrados casos em que se procurou aliar a 

formação geral com a formação profissional. Esse é o caso Manifesto dos Pioneiros (1932), 

que ao defender a construção de um sistema educacional explicitou ser necessário 

garantir que a educação secundária deixasse de ser um fator de diferenciação 
social e, ainda, conseguir o mesmo nível de qualidade tanto para a educação 
profissional  (que  seria  principalmente  manual  ou  mecânica)  e  a  
educação  científica  ou humanista (majoritariamente intelectual)146.  

 

No caso manifesto dos pioneiros ficava evidente a defesa de dois ensinos 

diferentes: um voltado para a educação profissional e outro para a educação científica. 

Proclamava-se o ensino de qualidade nos dois tipos de ensino, o que se deferência da escola 

de aprendizes e artífices, mas era evidente a separação entre um ensino científico e um ensino 

profissionalizante.   

Outro exemplo de escola destinada à formação de técnicos para o mercado de 

trabalho pode ser encontrado no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. 

Criado por Getúlio Vargas, em 22 de janeiro de 1942, o SENAI foi não apenas 

a alternativa mais adequada para contornar a oferta deficiente de técnicos, 
em quantidade e qualidade, provenientes das escolas já existentes, mas 
também como o meio através do qual se poderia garantir a assistência 
técnica mais imediata às empresas e influir na própria modernização das 

                                                 
145 CUNHA, Luís Antônio. O ensino de ofícios nos primórdios da industrialização. São Paulo: UNESDP, 
2005. p.72. 
146 PIMENTEL, Nelson Crespo. A formação do trabalhador. In: BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Educação profissional em sintonia com a realidade local. 
Brasília: Ministério de Educação. maio-jun, 2007. p. 13. 
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escolas tradicionais. Caberá, agora, empresa industrial parte desta tarefa, 
intervindo diretamente na formação profissional. O SENAI constitui, desta 
maneira, um marco na história do ensino industrial brasileiro147. 

 

Assim, fica evidente que a preocupação do SENAI era com a formação técnica. 

Os outros saberes seriam ministrados por outras escolas. A idéia que estava presente no 

SENAI e nas outras escolas de formação de técnicos era a de que para atender ao mercado de 

trabalho não era necessária uma sólida formação geral.  

Pelo que está em discussão, pode-se afirmar que o mercado de trabalho 

precisava de técnicos e esses eram formados em escolas que desvinculavam a formação 

científica da formação profissional. O que se tem contemporaneamente é uma situação 

completamente diferente. A escola hoje não tem condições de atender as demandas do 

mercado, pois a cada dia essas demandas se modificam. O que se defende é que a escola se 

torne o espaço para o aprendizado de saberes múltiplos. O indivíduo não aprenderá a 

desenvolver uma atividade específica, mas a ter habilidades e conhecimentos para adaptar-se 

às mudanças contínuas que surgem no mundo do trabalho e na sociedade148. 

Um aspecto importante a ser destacado é que quando se faz referência a uma 

formação geral ampla como uma necessidade contemporânea, não se discute um ensino 

voltado para a formação de técnicos. Trata-se, pois, de um novo tipo de ensino que atende 

diferentes camadas sociais. 

A revolução tecnológica que atinge o Planeta provoca mudanças na economia, 

na cultura, nas práticas sociais e políticas. Nessa conjuntura, o conhecimento contínuo e a 

informação permanente ganham cada vez mais importância. O mundo é global, mas as 

informações estão descentralizadas. Para atuar neste mundo, trabalhadores e empresas 

precisam ser flexíveis, se adaptarem às mudanças e processarem instantaneamente os valores  

                                                 
147 MACHADO, Lucila. Educação e divisão social do trabalho: contribuições para o estudo do ensino técnico 
industrial brasileiro. São Paulo: Autores Associados. 1982. p. 40-41. 
148 FERRETTI, Celso João. Formação profissional e reforma do ensino técnico no Brasil: anos 90. In: 
EDUCAÇÃO E SOCIEDADE.  Campinas: Cedes,  v. 18,  n. 59, ago.  1997. 
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que se modificam. É com a função de formar indivíduos para esse mundo de permanentes 

transformações que a escola se depara. E para essa escola são necessários professores com 

perfis específicos. 

Muitos estudos, produzidos atualmente nas universidades brasileiras, procuram 

entender o papel da escola no mundo contemporâneo. Catani, Oliveira e Dourado, por 

exemplo, analisam que a escola ganhou uma importância fundamental no capitalismo atual, 

pois o Capital – nos nossos dias – para se realizar plenamente precisa ter uma mão-de-obra 

que esteja em condições de aprender continuamente, com capacidade para incorporar as 

inovações cotidianas que chegam ao mundo do trabalho. Para esses autores, o Capitalismo se 

organiza, no seu atual estágio, por meio do acesso e do controle da informação 

do acesso e controle da informação, mercadoria valiosa, especialmente na 
propagação do consumo e desenvolvimento de atividades no sistema 
financeiro global; do acesso e controle do conhecimento científico e técnico, 
de importância vital na luta competitiva. O conhecimento tornou-se também 
mercadoria chave no estabelecimento de vantagem competitiva e, por isso, 
vem sofrendo processos mais acentuados de subordinação ao capital149. 

 

No Brasil contemporâneo observa-se a adoção de políticas estatais – presentes 

em diferentes instituições de ensino – que se caracterizam por estabelecer diretrizes voltadas à 

implantação de currículos que visam à integração da formação do cidadão com sua a 

qualificação profissional150. Observa-se também que os governos, nas diversas esferas, têm 

procurado aparelhar as escolas como equipamentos e profissionais que favoreçam a inserção 

dos alunos no mundo tecnológico. 

 A sociedade contemporânea exige a competência múltipla dos trabalhadores 

de todos os ramos. Para isso as instituições de formação, especialmente as escolas e as 

                                                 
149 CATANI, Afrânio Mendes; OLIVEIRA, João Ferreira de; DOURADO, Luiz Fernandes. Política educacional, 
mudanças no mundo do trabalho e reforma curricular dos cursos de graduação no Brasil. In: EDUCAÇÃO E 
SOCIEDADE. Campinas: Cedes,  v. 22,  n. 75, ago.  2001. p. 70. 
150 A título de exemplo pode-se citar o PROEJA - Programa Nacional de integração da Educação Profissional 
com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos. Programa do Governo Federal que tem a meta de 
articular formação geral e formação técnica.  
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universidades, têm trabalhado para formar seus alunos com habilidades cognitivas e 

competências sociais. Já em 1999, um congresso internacional organizado pela Unesco, em 

Seul, já deixava evidente a necessidade dos Estados criarem mecanismos para estabelecer 

ligações mais próximas entre a educação e o trabalho. A idéia do congresso era discutir 

caminhos para que a escola formasse “cidadãos capazes de adaptar-se às exigências de um 

mercado que requer profissionais que dominem a “inteligência de um processo” e não se 

limitem a desenvolver uma “competência específica”151. 

Pelo que estamos discutindo fica claro que contemporaneamente o mundo do 

trabalho tem a escola como uma instituição crucial para o sistema produtivo. Pertence a outro 

tempo aquela lógica que exigia do trabalhador  habilidades para desenvolver atividades 

repetitivas. Na indústria de hoje não faz mais sentido o operário que aprende a realizar apenas 

uma tarefa. 

A decadência dos trabalhos repetitivos exigiu uma nova formação geral e 

técnica para o trabalhador.  No que se refere à formação geral ele precisa ter conhecimentos 

mais sólidos, facilitando a sua compreensão sobre as diversidades culturais e estimulando a 

flexibilidades na convivência com os diferentes. Do ponto de vista técnico se exige que esse 

trabalhador tenha uma formação centrada na polivalência permanente, ou seja, a capacidade 

de adaptar-se continuamente ao desempenho de novas atividades. 

As reformas dos sistemas educativos, portanto, se tornaram uma prioridade não 

por serem metas de governo, mas por se constituírem uma prioridade do próprio processo 

produtivo.  Não é sem razão que quatro pontos essenciais estão presentes nessa reforma: “a 

gestão educacional, a profissionalização dos professores, a avaliação institucional e o 

                                                 
151 AVANCINE, Marta. Congresso da Unesco discutirá educação aliada ao trabalho. In: FOLHA DE SÃO 
PAULO. 26 de abril de 1999. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fol/geral/ult260499025.htm>. 
Acesso em: 15 mar. 2012. 
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currículo nacional”152. A gestão educacional possibilita a eficiência no gerenciamento dos 

recursos que chegam à escola; a profissionalização do professor indica a formação de um 

quadro que inclui competência para realizar tarefas determinadas, mas que também merece 

receber salários compatíveis com as exigências feitas; a avaliação institucional permite que o 

grau de eficiência da escola seja continuamente avaliado; finalmente, o currículo com bases 

nacionais, que garante a formação centrada nas competências e habilidades que o sistema 

produtivo necessita. 

Esses quatro pontos que integram as reformas educacionais fazem parte de uma 

tendência mundial que busca a educação como instrumento de acesso de empresas e países à 

economia mundial. Assim, Os países necessitam construir seus sistemas educativos em 

consonância com a economia mundial153. 

Pelo quadro que está sendo construído pode-se afirmar que a profissionalização 

do professor é uma questão prioritária no mundo contemporâneo. Todavia, o sistema de 

formação ainda precisa de grande reformulação, em razão das resistências existentes por parte 

de setores da sociedade que ainda não compreenderam as mudanças operadas no capitalismo 

global. 

Em entrevista concedida em 1998, o professor José Carlos Libâneo apontou 

quatro objetivos que o professor de hoje precisa contemplar na sua ação docente. Com 

inspiração em Libâneo e para construir a linha de raciocínio deste trabalho, podem-se 

transformar esses quatro objetivos em quatro tarefas necessárias ao professor no mundo 

contemporâneo: a primeira tarefa é formar os alunos para que eles tenham condições de 

inserir-se no mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, na sociedade, dominada pela técnica, 

                                                 
152 LIBÂNEO, José Carlos. Perspectivas de uma pedagogia emancipadora face às transformações do mundo 
contemporâneo (entrevista concedida por LIBÂNEO, José Carlos a DAVID, Nivaldo A. N). In: REVISTA 
PENSAR A PRÁTICA. Goiânia: UFG.  V.1, 1998. Disponível em: 
<http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/8/2613>. Acesso em: 15 jan. 2012. 
153 LECHNER, Norbert. Estado, mercado e desenvolvimento na América Latina. Lua Nova,  São Paulo,  n. 28-
29, Abril. 1993. 
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pela ciência e pela informação. A segunda tarefa é contribuir para que os alunos possuam um 

pensamento crítico, autônomo e criativo. A terceira tarefa é fazer com os alunos exercitem a 

cidadania no interior e nos espaços mais amplos da sociedade. Finalmente, a quarta tarefa é 

formar nos alunos noções sólidas de ética, para que eles possam agir na sociedade dentro de 

princípios de justiça e honestidade154. 

As tarefas do professor também são lembradas por Vani Kenski, especialista do 

tema Educação e Tecnologia. Partindo de outra lógica essa autora demonstra que, no mundo 

atual, apesar da importância da participação dos alunos e dos outros setores da comunidade no 

processo de aprendizagem, a função do professor é primordial. Para Kenski a relação 

professor aluno é um ato comunicativo e, nesses moldes, cabe ao professor estabelecer 

diretrizes comunicativas para que os alunos possam efetivamente desenvolver aprendizagens 

no decorrer da vida escolar. Para a autora, 

O ato formal de ensinar reflete a mesma lógica das ações em massa presentes 
nos processos midiáticos apresentados para grandes audiências. Ainda que 
existam manifestações do “público”, o foco e o desempenho dependem do 
virtuosismo do protagonista-professor – [...], do fascínio que consegue 
despertar na assistência, dos procedimentos que utiliza para realizar o 
programa155. 

 
Nessa perspectiva pode-se inferir que ensinar é aproveitar essa riqueza de 

recursos externos, reorganizar essas informações, orientar as discussões, ensinar os alunos a 

estabelecer distâncias críticas do que é veiculado, prover elementos para uma leitura crítica e 

ordenada dessas informações. Portanto, possuir a postura de comunicador é uma quinta tarefa 

que se apresenta ao professor contemporâneo.  

Das cinco tarefas apresentadas para o professor, o domínio da tecnologia é 

constantemente divulgado como sendo uma das mais importantes. Entretanto, em um artigo 

                                                 
154 LIBÂNEO, José Carlos. Perspectivas de uma pedagogia emancipadora face às transformações do mundo 
contemporâneo (entrevista concedida por LIBÂNEO, José Carlos a DAVID, Nivaldo A. N). In: REVISTA 
PENSAR A PRÁTICA. Goiânia: UFG.  V.1, 1998. Disponível em: 
<http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/8/2613>. Acesso em: 15 jan. 2012. 
155 KENSKI, Vani Moreira. Educação e comunicação: interconexões e convergências. In: EDUCAÇÃO E 
SOCIEDADE. Campinas: Cedes. n. 104.v. 29. 2008. p. 651. 
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produzido para a Revista Veja, Gustavo Ioschpe, relativizando o papel da tecnologia como 

alternativa para a melhoria da educação, afirmou que 

apesar de ser um entusiasta das novas tecnologias, uma busca na literatura 
empírica me obriga a concordar com um empresário que dizia: “Eu 
acreditava que a tecnologia podia ajudar a educação. Mas tive de chegar à 
inevitável conclusão de que esse não é um problema que a tecnologia possa 
ter a esperança de resolver. O que há de errado com a educação não pode ser 
solucionado com tecnologia”. Seu nome? Steve Jobs156. 
 

A referência a Steve Jobs157 é um argumento de autoridade usado pelo autor 

para legitimar a essência do seu pensamento: a tecnologia não resolve os problemas da 

educação. Isso não significa o menosprezo da tecnologia no ensino, mas sim que essas 

tecnologias só terão efeitos concretos se forem usadas por professores que saibam utilizá-las 

de forma adequada. Nesse sentido, não adianta a escola garantir o acesso dos alunos a vídeos, 

jornais, internet, CD-ROM, computador, rádio e televisão, se não existir o professor para dar 

os encaminhamentos do uso. 

Assim, a televisão, por exemplo, que durante tanto tempo foi satanizada, 

passou a ser uma ferramenta importante na mão do professor bem preparado. Como afirma 

Carneiro, 

chegou o momento de encerrar o julgamento e assumir que há uma cultura 
televisual estruturada por dinâmicas comerciais que proporciona aos jovens 
informações, valores, saberes, padrões de consumo. É preciso conhecê-la, 
analisá-la criticamente e responsabilizar-se por estabelecer situações de 
comunicação entre gerações e entre culturas. A educação deve abrir-se para 
o mundo da televisão, tomá-la como objeto de estudo, conhecê-la, incorporá-
la ao contexto pedagógico. Deve-se estudar a relação educação e televisão de 
perspectivas diferentes e complementares: a) educação para uso seletivo da 
TV; b) educação com a TV; c) educação pela TV158. 

 

                                                 
156 Ioschpe, Gustavo. A tecnologia não nos salvará (por enquanto). In: Veja. Educação. São Paulo: Abril. 18 de 
março de 2012.  Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/a-tecnologia-nao-nos-salvara-por-
enquanto>. Acesso em: 17 abr. 2012. 
157 A frase atribuída por Gustavo Ioschpe a Steve Jobs é citada por outras pessoas como sendo de Bill Gates e 
por outras como tendo sido produzida por anônimos. O problema da autoria na internet ganhou uma dimensão 
muito específica, pois muitas frases atribuídas a um sujeito jamais foram produzidas por ele.  Todavia, o uso da 
frase aqui apresentada tem a força da ideia central que está em discussão: a tecnologia não resolve os problemas 
da educação. Nesse caso não é fundamental o autor da ideia, mas a ideia propriamente dita. 
158 CARNEIRO, V. L. Q. FIORENTINI, L. M. R.  (coords.) TV na Escola e os Desafios de Hoje: Usos de  
TV/Vídeo na escola. UniRede e SEED/MEC. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001. p. 7. 
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Assim, a sociedade exige que o professor transforme a televisão – e outros 

meios comunicacionais – em conteúdo de ensino e que dominem essa linguagem televisiva. É 

por isso que os professores estão ganhando mais respeito profissional, expresso nas inciativas 

do poder público voltadas à valorização salarial e à qualificação profissional. É por isso que o 

trabalho profissional na escola ganha prioridade. É por isso que o ensino e a aprendizagem 

ganharam novos contornos. 

As tarefas que a sociedade exige do professor na sociedade contemporânea são 

comuns ao mundo capitalista mundia1izado. Segundo Guiomar Namo de Melo, 

a necessidade de enfrentar novos padrões de produtividade e 
competitividade, impostos pelo avanço tecnológico, está levando à 
redescoberta da educação como componente essencial das estratégias de 
desenvolvimento. Nos países industrializados mais adiantados já se tornou 
evidente que o conhecimento, a capacidade de processar e selecionar 
informações, a criatividade e a iniciativa constituem matérias-primas vitais 
para as economias modernas. Deslocam-se, assim, as prioridades de 
investimento em infra-estrutura e equipamentos para a formação de 
competências cognitivas e sociais da população. Esse deslocamento leva a 
que a educação adquira centralidade nas pautas governamentais e na agenda 
dos debates que buscam caminhos para uma reestruturação competitiva da 
economia, com eqüidade social. 
Diferentes países, de acordo com suas características históricas, promovem 
reformas em seus sistemas educacionais com a finalidade de torná-los mais 
eficientes e equitativos para preparar uma nova cidadania, capaz de enfrentar 
a revolução que está ocorrendo no processo produtivo e seus 
desdobramentos políticos, sociais e éticos159. 

 

A partir das cinco tarefas acima apresentadas, pode-se perceber que 

vivenciamos um momento da história em que o métier do professor foi alterado 

significativamente. As tarefas a serem executadas são muitas. A docência deixou de ser uma 

atividade de acumulação de conhecimentos e repasse de informações e passou a ser profissão 

que envolve muitas habilidades de quem a exerce. Isso significa que o professor para 

desenvolver as suas atividades precisa ter uma estrutura material que lhe permita, 

                                                 
159 MELLO, Guiomar Namo de. Políticas públicas de educação. Estudos avançados.  São Paulo,  v. 5,  n. 
13, dez. 1991. 
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continuamente, estudar e capacitar-se. Por isso, as políticas de formação e de valorização dos 

professores têm tido destaque no cenário atual.  

É uma exigência da sociedade hoje que o professor domine os conceitos, as 

noções e os procedimentos que fazem parte da sua profissão e que permaneça atualizado com 

relação às mudanças que são formuladas sobre esses aspectos.  Do professor se exige hoje a 

autonomia para desenvolver múltiplas atividades, tais como: selecionar objetivos de 

aprendizagem; escolher atividades adequadas às necessidades dos seus alunos, diversificar 

métodos de ensino; articular o conhecimento de vários campos disciplinares; analisar os 

resultados obtidos pelos alunos; participar de reuniões que redirecionam ações na sala de aula; 

saber usar a autoridade na relação, mas ter a capacidade para escutar as críticas e identificar 

apresentadas pelos alunos160. 

Se a sociedade exige que o professor possua inúmeras habilidades e 

competências para desenvolver as tarefas que o momento histórico impõe, a sociedade exige 

também a profissionalização dessa categoria. A exigência dessa profissionalização implica na 

adoção de dois requisitos básicos: a formação e a valorização salarial. Isso porque, só existe 

profissional se existirem também as escolas que os formem adequadamente e se existirem 

salários compatíveis com as exigências. 

No que se refere à formação dos professores, pode-se detectar ainda muitas 

debilidades. Nesse sentido, pode-se citar o exemplo, que os cursos de formação, em geral, não 

preparam o professor para usarem o conhecimento nas situações novas que surgem no 

cotidiano da docência. Essa dificuldade de aplicação do conhecimento está diretamente 

                                                 
160 LIBÂNEO, José Carlos. Perspectivas de uma pedagogia emancipadora face às transformações do mundo 
contemporâneo (entrevista concedida por LIBÂNEO, José Carlos a DAVID, Nivaldo A. N). In: REVISTA 
PENSAR A PRÁTICA. Goiânia: UFG.  V.1, 1998. Disponível em: 
<http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/8/2613>. Acesso em: 15 jan. 2012. 
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relacionada com problemas de cunho teórico e epistemológico, pois se esses elementos não 

são trabalhados adequadamente, dificilmente eles poderão ser usados em outros contextos161.  

No que se refere à valorização salarial do professor, pode-se afirmar que as 

razões dessa valorização estão centradas nas atribuições que lhe são exigidas. Segundo o 

professor Libâneo,  

Nenhuma melhoria da educação escolar irá acontecer se não tivermos 
professores com salários convidativos, competitivos. [...]. Precisamos de 
professores competentes no domínio da matéria que ensina, dos métodos, 
dos procedimentos de ensino, da gestão da sala de aula, na capacidade de 
adquirir meios de pensamento autônomo e crítico, na capacidade de fazer 
uma leitura crítica e contextualizada da realidade. Mas, antes disso, o 
professor precisa ter uma identidade profissional e isso é impossível sem 
valorização do emprego de professor162. 

 
Levando-se em consideração a afirmação de Libâneo, é possível afirmar que o 

professor só poderá atender os requisitos profissionais que a sociedade exige hoje se existirem 

políticas de valorização da carreira do magistério e que tais políticas enfatizem especialmente 

as melhorias salariais.  

Todavia, não se pode pensar medidas como a melhoria salarial e os planos de 

carreira como uma ação para melhorar a situação do professor. Na verdade a proposta de 

valorização do professor deveria fazer parte de uma proposta maior de profissionalização da 

carreira docente. Não se trata de uma proposta pontual. Trata-se de uma proposta da 

sociedade para profissionalizar uma categoria.  

Segundo Leda Scheibe, 

A inexistência de um Sistema Nacional de Educação no Brasil pode ser uma 
das razões pelas quais a profissão docente se apresenta, hoje, extremamente 
diferenciada e fragmentada. Estados e municípios, considerados entes 
autônomos, conforme a Constituição Federal de 1988, correspondem cada 
um a um sistema de ensino. Há professores federais, estaduais e municipais; 
professores concursados e não concursados; professores urbanos e rurais; 

                                                 
161 FRIGOTTO, G. A formação e profissionalização do educador frente aos novos desafios. VIII ENDIPE, 
Florianópolis, 1996. p. 389-406. 
162 LIBÂNEO, José Carlos. Perspectivas de uma pedagogia emancipadora face às transformações do mundo 
contemporâneo (entrevista concedida por LIBÂNEO, José Carlos a DAVID, Nivaldo A. N). In: REVISTA 
PENSAR A PRÁTICA. Goiânia: UFG.  V.1, 1998. Disponível em: 
<http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/8/2613>. Acesso em: 15 jan. 2012. 



105 
 

 

 

professores das redes pública e particular e das redes patronais profissionais 
(Sistema S); e professores titulados e sem titulação. Essa situação origina 
planos de carreira distintos (ou ausência de planos), salários diferenciados e 
duplicação de jornada em carreiras diferentes: estadual/municipal; 
pública/privada; educação básica/educação superior163. 

 
A partir do exposto por Scheibe, fica patente que a profissionalização do 

professor não pode ficar restrita a discussão salarial. Nesse sentido parece muito pouco pensar 

que pagar bem ao docente é simplesmente uma estratégia de valorização do magistério. O 

momento atual exige um profissional do ensino, mas essa profissionalização precisa ser 

melhor entendida para que o piso salarial possa ser tratado como uma medida dentro de um 

sistema de ensino. 

 

3.3 A PROFISSIONALIZAÇÃO DO PROFESSOR 

 

Nos últimos anos a situação das profissões nas sociedades pós-industriais tem 

estimulado uma série de reflexões teóricas. O sociólogo Eliot Freidson, por exemplo, 

investiga quais os conhecimentos e habilidades que dão sentido a uma profissão, as diferenças 

entre as profissões na Europa e nos Estados Unidos e o papel do Estado no 

profissionalismo164.   

No Brasil, o Estado nas últimas décadas tem tido um papel importante na 

profissionalização da docência da educação básica, pois criou requisitos para a formação e 

para o exercício da profissão. As Diretrizes para a Formação de Professores da Educação 

Básica, em cursos de nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, se constituem 

um excelente exemplo da criação de requisitos para a formação. 

                                                 
163 SCHEIBE, Leda. Valorização e formação dos professores para a educação básica: questões desafiadoras para 
um novo plano nacional de educação. In: EDUCAÇÃO E SOCIEDADE. Campinas: Cedes. n. 112.v. 31. Jul.-
set. 2010. p. 984. 
164 FREIDSON, Eliot. O renascimento do profissionalismo: teoria, profecia e política. São Paulo: EDUSP, 
1998. 
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Essas Diretrizes foram propostas pelo Ministério da Educação ao Conselho 

Nacional de Educação – CNE, em maio de 2000. Para debater o documento, o CNE realizou 

cinco audiências públicas regionais, uma reunião institucional, uma reunião técnica e uma 

audiência pública nacional165. Todo esse debate almejou estabelecer parâmetros nacionais 

para serem seguidos por todos os cursos de formação de professor. Isso significa a criação de 

um padrão nacional para formar o professor. 

Em artigo publicado em 2003 a professora Silke Weber166 afirma que “o 

estabelecimento de agência formadora e a fundação de associação profissional constituem 

momentos fundamentais para o desenvolvimento do profissionalismo docente”167. Entretanto, 

como evidencia Weber, esses dois aspectos que são históricos e culturais, apresentam assim 

características particulares em diferentes espaços.  

Aqui no país as primeiras discussões sobre a profissionalização docente 

surgiram na transição da década de 1970 para a década de 1980, quando a sociedade nacional 

vivenciava o processo de redemocratização política. Naquele contexto, a educação foi vista 

como um instrumento importante para conscientizar a população sobre a necessidade de 

construir uma sociedade democrática e, consequentemente, romper com a estrutura social 

injusta e autoritária então vigente.  Nessa conjuntura a tarefa do professor ganhou visibilidade, 

o que possibilitou grandes debates sobre a identidade dessa categoria. 

Nesse sentido, a compreensão apresentada neste trabalho é a de que a 

profissionalização docente no Brasil só passou a se concretizar durante o processo de 

redemocratização, época em que, por um lado, se construíram em todo o país associações 

                                                 
165 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução CNE/CP 9/2001. p. 2. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf>. Acesso em 05 jan. 2012. 
166 A afirmação de Silke Weber ganha força na medida em que ela expressa um pensamento de uma pessoa com 
uma notável carreira acadêmica, uma das secretarias de educação mais respeitáveis de todos os tempos no Brasil 
e uma das mais atuantes presidentes do Conselho Nacional de Educação. Por tudo isso, a citação permite inferir 
a relevância da temática na contemporaneidade. 
167 WEBER, Silke. Profissionalização docente e políticas públicas no Brasil. In: EDUCAÇÃO E 
SOCIEDADE. Campinas: Cedes. n. 85. v. 24. jul. / set. 2003. p. 1128. Disponível em: 
<http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 05 jan. 2012.  
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docentes – que organizavam a categoria para discutir questões trabalhistas e profissionais – e, 

por outro, foram repensados os cursos de formação de professores, visando transformá-los em 

instituições de formadoras de profissionais da educação. 

Postas essas questões, neste trabalho se advoga a idéia de que a 

profissionalização do professor é uma discussão recente na história brasileira e foi 

concretizada graças a três elementos que se articularam historicamente: o novo perfil das 

associações docentes, a legislação criada sobre o ensino e as mudanças ocorridas nos cursos 

de formação de professores. Considerando essas observações, pode-se afirmar que a 

determinação legal para que o professor receba um piso salarial está vinculada ao processo de 

profissionalização docente. Em razão dos limites deste estudo, as discussões ficarão restritas à 

profissionalização dos professores da rede de ensino básico. 

Os parâmetros reguladores das relações de trabalho no Brasil são explicitados 

na Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT168, de 1943. Foi esse Decreto, instituído em 

plena vigência do Estado Novo, quem primeiro legislou sobre as formas de organização do 

operariado brasileiro. No seu título V – Da organização sindical – a CLT explicita as regras 

para a organização de uma categoria profissional e diferencia as associações dos sindicatos. O 

direito à organização fica garantido no  

 
Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos 
seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como 
empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou 
profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou 
profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas169. 

 
Todavia, no Artigo seguinte, o próprio Decreto limita esse poder organizativo. 

Art. 512 - Somente as associações profissionais constituídas para os fins e 
na forma do artigo anterior e registradas de acordo com o art. 558 poderão 

                                                 
168 BRASIL. Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. Publicado no Diário Oficial, 9 de agosto de 1943. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm.>. Acesso em: 20 jan. 2012. 
169 BRASIL. Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. Publicado no Diário Oficial, 9 de agosto de 1943. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm.>. Acesso em: 20 jan. 2012. 



108 
 

 

 

ser reconhecidas como Sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas 
nesta Lei170. (GRIFOS NOSSOS) 

 

Os sindicatos só eram criados a partir de associações existentes, mas a 

transformação do sindicato em associação só acontecia mediante a emissão, pelo Ministro do 

Trabalho, de Carta de Reconhecimento. Para emissão dessa Carta era levado em consideração 

o número de associados, os serviços sociais fundados e mantidos, o valor do patrimônio. 

Obviamente, as razões políticas tinham um importante valor na decisão do Ministro, ainda 

que não estivesse explicitada na Lei. 

As associações eram embriões dos sindicatos, mas não tinham as prerrogativas 

de sindicato. O Artigo 513 da CLT deixa claro, por exemplo, que os acordos coletivos de 

trabalho só poderiam ser firmados pelos sindicatos. Nesse sentido, as associações ficavam 

impossibilitadas de atuarem em questões cruciais nas relações trabalhistas.  

A Constituição Federal de 1988 alterou significativamente a organização dos 

trabalhadores, concedendo liberdade sindical. Nesses termos, a Carta determina: 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de 
sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder 
Público a interferência e a intervenção na organização sindical; 
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer 
grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base 
territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores 
interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; 
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; 
IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria 
profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo 
da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição 
prevista em lei; 
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas 
de trabalho; 
[...]171. (GRIFOS NOSSOS) 

 
                                                 
170 BRASIL. Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. Publicado no Diário Oficial, 9 de agosto de 1943. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm.>. Acesso em: 20 jan. 2012. 
171 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 1998. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 25 
maio 2012. 
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O dispositivo acima deixa evidente que a Carta Magna de 1988, promulgada 

por um Congresso Constituinte em momento de abertura política, trouxe mudanças e 

permanências em relação ao estabelecido pela CLT do Estado Novo. Em relação às mudanças 

pode-se observar a determinação de um mesmo patamar jurídico para as associações 

profissionais e para os sindicatos; a garantia de que podem ser criados sindicatos e 

associações sem a necessidade de autorização do Estado. No tocante às permanências, foi 

mantida a unicidade sindical, que na prática é um aspecto restritivo à organização, pois impõe 

uma unidade para a categoria, retirando dela um poder de decisão. Apesar de permanências 

em relação à CLT, não se pode negar que a Constituição de 1988, respondeu a anseios 

importantes da sociedade e influenciou na estruturação dos movimentos organizados nas 

categorias profissionais, inclusive no movimento docente brasileiro.  

Em linhas gerais, pode-se afirmar que se até a década de 1970 as associações 

de professores, em todo o Brasil, eram agremiações meramente de auxílio mútuo e de práticas 

assistenciais, a partir do final dessa década a situação mudou. Essas associações tornaram-se 

entidades que discutiam e reivindicavam tanto os direitos trabalhistas quanto a formação do 

professor propriamente dita.  A Constituição de 1988 – ao permitir a liberdade de organização 

sindical – legalizou práticas que já vinham sendo desenvolvidas no seio de muitas entidades 

do movimento docente.  

O caso da transformação da APRN – Associação dos Professores do Rio 

Grande do Norte em SINTE/RN – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado Rio 

Grande do Norte pode ser usado para demonstrar a mudança na organização associativa dos 

educadores da educação básica. O caso se refere ao Rio Grade do Norte, mas diz respeito a 

um processo que aconteceu em diversos estados brasileiros. O SINTE/RN surgiu em setembro 

de 1989, ratificando um caráter completamente novo da entidade, que vinha sendo esboçado 

desde o final da década de 1970. A novidade estava nas reivindicações que defendiam (como 
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por exemplo, um plano de cargos e salários e a formação continuada dos professores), na 

forma de organização (mobilizações nas escolas e realização de grandes assembléias) e nos 

debates que promoviam (sobre temas ligados a conjuntura nacional). 

A APRN surgiu em dezembro de 1920, tornando-se uma das primeiras 

entidades do país a agregar professores. Em razão da parceria que estabelecia com o poder 

público nos objetivos que eram desenvolvidos, foi reconhecida pelo Governo do Rio Grande 

do Norte, em 1921, como uma organização de utilidade pública. Para melhor caracterizar a 

APRN na sua origem, podem ser elencados alguns dos seus objetivos iniciais: divulgar o 

ensino leigo e combater o analfabetismo; contribuir na organização de grupos escolares; 

criação de um jornal pedagógico; organizar uma biblioteca escolar; auxiliar moral e 

materialmente os associados; promover festas cívicas e conferências sobre o ensino; interferir 

junto às autoridades para melhorar prédios e programas escolares; convocar congressos 

pedagógicos para discutir temas ligados ao ensino; manter uma caixa para auxílio mútuo172. 

Essa característica da APRN permaneceu até o final dos anos 1970. A partir de 

então um grupo de professores da rede estadual e do Município de Natal conseguiu mobilizar 

a categoria e realizar a primeira greve de professores da rede estadual em 1978173. Após a 

greve foi composta uma chapa para a diretoria da entidade. Essa chapa, vencedora das 

eleições, tinha como presidente o professor Manoel Lucena, que havia participado das 

mobilizações da categoria e explicitava na época o desejo de mudar o perfil da entidade174. 

                                                 
172 SANTOS, José Maximiano dos. A transformação da Associação dos Professores do Rio Grande do Norte 
em Sindicato dos Trabalhadores em Educação: 1986-1990. Natal: Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais da UFRN. 2008 (Dissertação de Mestrado). p. 21. 
173 Um dado bastante significativo para se mensurar a crescente mobilização dos professores, em torno da 
APRN, a partir do final da década de 1970: em 1970 a entidade tinha 600 sócios e em 1989 esse número era de 
9.200 associados. (SANTOS, José Maximiano dos. A transformação da Associação dos Professores do Rio 
Grande do Norte em Sindicato dos Trabalhadores em Educação: 1986-1990. Natal: Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais da UFRN. 2008 (Dissertação de Mestrado). p. 48)  
174 Manoel Lucena era professor do Departamento de Filosofia da UFRN e fazia parte da APRN. O professor 
Lucena apesar de não pertencente a rede de ensino básico, era associado da APRN porque até aquele momento a 
associação não fixava critérios para o ingresso de sócios nos seus quadros. Posteriormente, o Sinte estabeleceu 
em seus estatutos que só poderia ser membro do sindicato profissionais do ensino básico de escolas públicas. 
(Entrevista concedida ao autor por SILVA, Gratuliano Erigoi Alves da. Em 25 de janeiro de 2007). 
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Pouco depois da eleição do professor Lucena, a APRN se apresentava como 

uma entidade fortalecida tanto em termos numéricos, quanto nas discussões sobre a profissão 

de professor. Esse perfil da entidade foi conquistado com a participação de uma militância 

atuante, que mobilizava os professores da rede de ensino para participar da associação. Nesse 

contexto, nas eleições para a diretoria da APRN em 1986 foi vencedora uma chapa – 

denominada “Unidade e Renovação” – composta por professores que mantinham ligações 

com a universidade e com o movimento docente nacional175. A partir dessa gestão, os rumos 

da APRN foram definitivamente alterados. A associação que durante anos foi conduzida por 

gestões que desenvolviam práticas assistenciais, percebendo na atuação do professor uma 

missão, um sacerdócio; passou a adotar uma política que explicitava a necessidade de 

profissionalização da categoria176. 

Com essa nova diretoria, em 1987, durante o “I Congresso da APRN”, a 

entidade filiou-se à CUT – Central Única de Trabalhadores, o que significava o reforço da 

idéia de considerar o professor um trabalhador e não um vocacionado. Nessa mesma linha de 

ação a APRN promoveu, no período de 16 a 19 de agosto de 1988, a I Conferência Estadual 

de Educação do Rio Grande do Norte. Essa Conferência tinha o objetivo de discutir com os 

professores a construção de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O evento teve 

um tema central – “Educação Pública Gratuita e de Qualidade” – e cinco subtemas: Política 

educacional; Financiamento da educação; Municipalização do ensino; Ciência, educação e 

sociedade; A questão curricular; Ensino público, gratuito e de boa qualidade; o público e o 

                                                 
175 A chapa era composta, entre outros, por Junior Souto (presidente), Francisco das Chagas Fernandes (vice-
presidente) e Maria de Fátima Bezerra (Secretaria Geral). Em razão da luta no movimento docente, Júnior foi 
eleito, em 1990, Deputado Estadual, Francisco das Chagas Fernandes, foi Secretário de Educação Básica do 
MEC na primeira gestão do presidente Lula, e finalmente, Maria de Fátima Bezerra foi eleita, em 1994, 
Deputada Estadual e, a partir de 1998, tem sido sucessivamente eleita para a Câmara Federal. EXTRA CLASSE 
(órgão de divulgação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte). Natal: APRN. nº 
12, fev/mar.1990, p. 5. 
176 Entrevista concedida ao autor por SILVA, Gratuliano Erigoi Alves da. Em 25 de janeiro de 2007. 
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privado na educação; participação dos educadores na gestão educacional
177

. Levando-se em 

consideração os temas e subtemas da Conferência, é possível inferir que a identidade do 

professor e seu trabalho tinham um foco privilegiado naquele momento no seio da APRN. 

Em 20 de setembro de 1989, a diretoria encaminhou a proposta que 

transformou a APRN em SINTE/RN – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio 

Grande do Norte. A mudança não foi apenas de nome, foi uma transformação na concepção 

sobre a entidade. O SINTE passou a agregar não apenas os professores da escola básica, mas 

todos os profissionais que trabalhavam em escolas públicas. Nesse sentido, as associações de 

orientadores educacionais e supervisores pedagógicos foram incorporadas ao novo sindicato. 

Além disso, os demais servidos (secretários e auxiliares de serviços gerais) tornaram-se 

integrantes da nova estrutura. 

Semelhante ao que acontecia no cenário local, no plano nacional a entidade dos 

professores da escola básica também passou por mudanças significativas. Desde a década de 

1950 que se discute a carreira do professor. Naquela época existia a Associação de 

Professores Primários do Brasil que procurava discutir quais as tarefas do professor primário 

no processo de educação das crianças. A discussão foi mais aprofundada a partir da filiação, 

em 1962, da CPPB à Confederação Mundial das Organizações de Profissionais do Ensino – 

CMOPE.  

Na Conferência Intergovernamental Especial sobre a situação Docente, 

realizada em 1966, definiu-se que docente era todo aquele que nos estabelecimentos de ensino 

se encarregavam da educação dos alunos. Definiu-se ainda que os educadores deveriam 

mostrar não apenas os conhecimentos, mas apresentar também responsabilidades individuais e 

coletivas. 

                                                 
177 SANTOS, José Maximiano dos. A transformação da Associação dos Professores do Rio Grande do Norte 
em Sindicato dos Trabalhadores em Educação: 1986-1990. Natal: Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais da UFRN. 2008 (Dissertação de Mestrado). p. 55. 
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Outras mudanças ocorreram no seio da entidade nacional dos professores. 

Em 1979, a CPPB teve uma mudança substancial em seu estatuto, 
incorporando os professores secundários dos antigos ginásios, e passou a se 
chamar CPB –  Confederação dos Professores do Brasil. Era uma ferramenta 
fundamental para a articulação do movimento em nível nacional. 
No período de 1982 a 1988, a CPB consolidou-se como entidade federativa e 
como principal via de organização do sindicalismo docente, mesmo no 
período em que era proibida a sindicalização para o funcionalismo público. 
Filiou-se à Central Única dos Trabalhadores – CUT em 1988. 
Em 1990 a CPB passou a se chamar CNTE – Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação, em um Congresso extraordinário cujo objetivo 
foi unificar várias Federações setoriais da educação numa mesma entidade 
nacional. Com a unificação da luta dos Trabalhadores em Educação e o 
surgimento de novas regras de organização sindical, a CNTE ganha força 
com a filiação de 29 entidades e quase 700 sindicalizados em todo o país. 
Atualmente, a CNTE conta com 43 entidades filiadas e mais de um milhão 
de sindicalizados178. 

 

Essas discussões sobre o SINTE e a CNTE demonstram que os anos 1980 

foram extremamente ricos para a constituição de uma lógica do magistério como uma 

atividade profissional. A consolidação do nome dessas entidades como agregadoras de 

trabalhadores em educação indica claramente que se esboçava a criação de uma identidade 

profissional para a categoria. É o fato de a categoria ter uma identidade profissional que dará 

sustentação para uma concepção de que o professor precisa ter a garantia de um piso salarial 

como forma de valorizar a sua profissão. 

Esse processo de organização das entidades docentes foi importante para a 

sociedade brasileira como um todo, pois estimulou a abertura política do país. Além disso, as 

mudanças operadas nessas entidades contribuíram para que fosse repensada a própria ação 

docente no país. Todavia, após esses anos de regime democrático é possível observar que 

muitas das reivindicações dos professores ainda não foram incorporadas pelo poder público, 

como bem demonstram Ferreira e Bittar: 

O movimento sindical do magistério do ensino básico, organizado pela 
Confederação dos Professores do Brasil, análogo a um conjunto de outras 
agências da sociedade civil que se opunham ao regime militar, saiu 

                                                 
178 Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (Site). Institucional. Organização Consolidada. 
Disponível em: <http://www.cnte.org.br/index.php/institucional/a-cnte>. Acesso em: 10 nov. 2011. 
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ganhando no geral, mas perdeu no particular. Ou seja: os professores 
públicos estaduais ajudaram a conquistar a democracia e, portanto, foram 
protagonistas importantes do cenário político nacional, mas não tiveram o 
seu rol de reivindicações específicas atendido pela nova ordem institucional 
estabelecida179. 

 
Essas reivindicações não atendidas podem ser detectadas, por exemplo, na 

resistência do poder público em pagar o piso salarial para os docentes, apesar de a 

profissionalização da categoria ser propagada como algo importante. É como se houvesse um 

divórcio entre a profissão e os direitos que a ela dizem respeito.  

Provavelmente esse divórcio está ligado à própria história da profissão de 

professor. Nesse sentido é importante lembrar que até a primeira metade dos anos de 1960 a 

educação no Brasil era ministrada, sobretudo, por mulheres. Essas mulheres, em geral, não 

tinham na educação sua principal fonte de renda e não viam na sua atividade uma profissão, 

mas uma missão. Além disso, a escola possuía padrão de ensino seletivo, ou seja, nem todos 

tinham o direito a aprender, nem todos chegavam à escola. O ensino escolar não atingia o 

conjunto da população, pois poucos tinham acesso à escola.  

Essa tendência de constituir-se numa profissão feminina esteve presente na 

história da educação brasileira desde o início do século XX. Segundo Nagle,  

Em 1929, para 23.808 alunos matriculados (no ensino pedagógico), 3.041 
eram do sexo masculino; quanto à origem social, o mesmo autor assinalou 
que “a escola normal era uma instituição destinada à educação das moças 
burguesas”180. 
 

Todavia, a partir da década de 1980 essa conjuntura foi alterada. A docência 

passou a ser uma atividade exercida também por homens, ultrapassando-se a idéia do 

magistério como tarefa feminina. Além disso, a escola ampliou significativamente a sua oferta 

aos setores populares. A partir de então a maioria da sociedade teve garantido o seu acesso à 

escola. Nessa conjuntura de ampliação do público escolar, os professores passaram a se 

                                                 
179 FERREIRA JR., Amarilio; BITTAR, Marisa. A ditadura militar e a proletarização dos 
professores. EDUCAÇÃO E SOCIEDADE.  Campinas:  Unicamp / Cedes. v. 27,  n. 97, Dec.  2006.  p. 1171. 
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identificar com os demais trabalhadores e assim criaram uma nova identidade para a 

categoria: trabalhadores da educação. 

A nossa meta de discutir historicamente a constituição da docência como 

profissão atingiu uma primeira parte: a existência de associação que lhe ampare na construção 

identitária. Nosso alvo agora é discutir como a legislação brasileira tem incorporado esse 

sentido da profissionalização docente. 

No Brasil, as leis sobre a docência foram historicamente construídas para 

atender as demandas da sociedade em relação à escola, o que indica que a legislação 

educacional expressa sempre determinados interesses políticos. Assim, em alguns momentos 

a legislação reflete o poder vigente de determinados grupos no Congresso Nacional, mas em 

outros momentos ela reflete disputas entre correntes político-ideológicas da academia.  

Segundo Silke Weber, na história brasileira a legislação sobre a educação tem 

tido duas funções principais: definir os critérios mínimos a serem atendidos na formação 

docente e estabelecer diretrizes para essa formação. Essa idéia pode ser concretizada se 

analisarmos o conteúdo das três LDBs aprovadas ao longo da nossa história: a de 1961, a de 

1972 e a de 1996. A Lei 4.024/61, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, 181 determina no seu Título VII,  

CAPÍTULO IV 
Da Formação do Magistério para o Ensino Primário e Médio 

 
Art. 52. O ensino normal tem por fim a formação de professores, 
orientadores, supervisores e administradores escolares destinados ao ensino 
primário, e o desenvolvimento dos conhecimentos técnicos relativos à 
educação da infância. 
Art. 53. A formação de docentes para o ensino primário far-se-á: 
a) em escola normal de grau ginasial no mínimo de quatro séries anuais 
onde além das disciplinas obrigatórias do curso secundário ginasial será 
ministrada preparação pedagógica; 

                                                                                                                                                         
180 NAGLE, Jorge. Apud: FERREIRA JR., Amarilio; BITTAR, Marisa. A ditadura militar e a proletarização dos 
professores. EDUCAÇÃO E SOCIEDADE. 2006, vol.27, n.97. p. 1163. 
181 BRASIL. Lei nº 4.024 de 20 de dezembro DE 1961. Estabelece diretrizes e bases da educação nacional. 
Diário Oficial da União em 27 dez. 1961. Rio de Janeiro, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4024.htm>. Acesso em: 10 dez. 2011. 
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b) em escola normal de grau colegial, de três séries anuais, no mínimo, 
em prosseguimento ao  grau ginasial. 
[...] 
Art. 59. A formação de professores para o ensino médio será feita nas 
faculdades de filosofia, ciências e letras e a de professores de disciplinas 
específicas de ensino médio técnico em cursos especiais de educação 
técnica. 
[...] 
Art. 61. O magistério nos estabelecimentos de ensino médio só poderá ser 
exercido por professores registrados no órgão competente182.(GRIFOS 
NOSSOS) 
 

Perceba-se que a legislação prevê que – diante da perspectiva do crescimento 

do ensino primário – o regente desse nível pode ter uma formação mais aligeirada. Isso indica 

que a qualidade da formação nas séries iniciais ainda não era uma preocupação reinante. 

Esse espírito de abreviação da formação docente permaneceu na Lei nº 

5.692/71. Observe-se o que declara a Lei: 

CAPÍTULO V 
Dos Professôres e Especialistas 

  [...] 
Art. 30. Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do magistério: 
a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2º 
grau; 
b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de grau 
superior, ao nível de graduação, representada por licenciatura de 1º grau 
obtida em curso de curta duração; 
c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida em curso 
superior de graduação correspondente a licenciatura plena. 
§ 1º Os professôres a que se refere a letra a poderão lecionar na 5ª e 6ª séries 
do ensino de 1º grau se a sua habilitação houver sido obtida em quatro séries 
ou, quando em três mediante estudos adicionais correspondentes a um ano 
letivo que incluirão, quando fôr o caso, formação pedagógica. 
§ 2º Os professôres a que se refere a letra b poderão alcançar, no exercício 
do magistério, a 2ª série do ensino de 2º grau mediante estudos adicionais 
correspondentes no mínimo a um ano letivo. 
§ 3° Os estudos adicionais referidos nos parágrafos anteriores poderão ser 
objeto de aproveitamento em cursos ulteriores. 
Art. 31. As licenciaturas de 1º grau e os estudos adicionais referidos no § 2º 
do artigo anterior serão ministrados nas universidades e demais instituições 
que mantenham cursos de duração plena183. 

 

                                                 
182 BRASIL. Lei nº 4.024 de 20 de dezembro DE 1961. Estabelece diretrizes e bases da educação nacional. 
Diário Oficial da União em 27 dez. 1961. Rio de Janeiro, DF. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4024.htm>. Acesso em: 10 dez. 2011. 
183 BRASIL. Lei nº. 5692 de 11 de agosto de 1971. Estabelece diretrizes e bases para o ensino de primeiro e 
segundo graus. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 ago. 1971. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htm>. Acesso em: 10 fev. 2012. 
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No momento de elaboração da Lei nº 5.692/1971 podem ser encontrados 

elementos que indicam a preocupação com a profissionalização do professor. Entre esses 

elementos, pode citar: o reconhecimento do diploma de conclusão de curso superior em nível 

nacional; a remuneração conforme titulação obtida, independentemente do grau de atuação; e 

à valorização do magistério. Assim, a Lei nº 5.692/71 determinou no seu Artigo 39: 

Os sistemas de ensino devem fixar a remuneração dos professôres e 
especialistas de ensino de 1º e 2º graus, tendo em vista a maior qualificação 
em cursos e estágios de formação, aperfeiçoamento ou especialização, sem 
distinção de graus escolares em que atuem184. 

 

Com esse dispositivo legal os professores de 1º e 2º graus receberiam pela 

titulação que possuíssem, sem importar o grau de ensino que atuassem. Para que essa medida 

fosse adotada muitos congressos de educadores passaram a discutir as tarefas realizadas pelos 

docentes, procurando justificativas do enquadramento do professor dos anos iniciais como um 

profissional de nível superior.  

Segundo Silke Weber, após a aprovação da Lei nº 5.692/71 os professores 

passaram a discutir que medidas poderiam ser adotadas para garantir o sucesso da Lei. Entre 

essas medidas destacam-se aquelas que se referiam à profissionalização do corpo docente. 

Para concretizar esse debate Weber informa que 

em 1974, por exemplo, durante a realização do XI Congresso Nacional de 
Professores, que teve lugar no Rio Grande do Sul, uma das comissões, a de 
profissionalização, salienta a importância da qualificação e da co-
participação do professor na concretização das prerrogativas de ensino, 
consideradas condições para o êxito da reforma educacional em curso, 
claramente secundada pela entidade nacional185. 

 
Ainda sobre a discussão da qualificação profissional como um requisito para o 

sucesso da Lei nº 5.692/71, Silke Weber afirma que em todo o país existiam debates sobre o 

                                                 
184 BRASIL. Lei nº 5692, de 11 de agosto de 1971. Estabelece diretrizes e bases para o ensino de primeiro e 
segundo graus. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 ago. 1971. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htm>. Acesso em: 10 fev. 2012. 
185 WEBER, Silke. Profissionalização docente e políticas públicas no Brasil. In: EDUCAÇÃO E 
SOCIEDADE. Campinas: Cedes. n. 85. v. 24. jul./set. 2003. p. 1125 a 1154. Disponível em: 
<http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 05 jan. 2012. p.1142. 
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tema. Um desses espaços de debates foi o XIII Congresso Nacional de Professores, que 

aconteceu, em Maceió, no ano de 1978. Segundo Weber as teses centrais desse Congresso 

eram duas: a primeira se referia 

à “necessidade de habilitação para superar “a desatualização e, às vezes, a 
incompreensão dos professores orientados por outros métodos de ensino, em 
face de novas teorias educacionais e nova legislação” e [a segunda dizia 
respeito] a defesa da educação permanente, não cabendo “ao professor se 
contentar com a formação mínima”186. 

 

A lógica das teses desse Congresso era a de que o professor precisava estudar 

até concluir a licenciatura plena.  

As grandes discussões sobre a docência na década de 1970 recaiam sobre a 

natureza remuneratória conforme a titulação e a defasagem de conteúdos programáticos 

observados no ensino de 1º e 2º graus. A natureza do trabalho propriamente dita ainda não 

havia ganhado destaque especial. Nem mesmo a inclusão do Magistério como uma atividade 

técnica, conforme prevista na Lei nº 5.692/71, suscitou uma série de debates. No tocante à 

defasagem, se fazia necessário a elevação do nível de formação de professores e a 

reformulação dos cursos de Graduação. 

Nesse contexto, a justiça na elevação do professor a uma categoria de nível 

superior estava vinculada as tarefas que o professor realizava:  

atendimento de expressivo número de turmas; séries, níveis habilitações; 
planejamento de curso, considerando cada grupo de alunos; preparação de 
aulas por turma, considerando as dificuldades identificadas no grupo de 
alunos; número de alunos atendidos por hora/aula; correção de trabalhos de 
todos os alunos de todas as turmas; participação em equipes de investigação 
e avaliação relativas a cada turma, nível e habilitação; atendimento 
personalizado a alunos e a grupos de alunos; atendimento a pais de alunos, 
promovendo a participação da família nos processos de ensino-
aprendizagem; participação direta ou indireta na problemática 

                                                 
186 WEBER, Silke. Profissionalização docente e políticas públicas no Brasil. In: EDUCAÇÃO E 
SOCIEDADE. Campinas: Cedes. n. 85. v. 24. .jul. / set. 2003. p. 1125 a 1154. Disponível em: 
<http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 05 jan. 2012. p.1142. 
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socioeconômica e emocional das famílias e da comunidade, no envolvimento 
aluno-professor-família187.  
 

Esse rol de atividades demonstra o quanto era complexa a tarefa do professor, o 

que remete – ainda que tangencialmente – à existência de um ideal de serviço, tal como 

explicitam hoje os estudiosos das profissões. 

Pelo exposto vemos que nas Leis nº 4.024/61 e nº 5.692/71 embora sejam 

admitidos graus diferenciados de formação, nota-se uma flexibilidade nos requisitos de 

formação. Essa atitude estava ligada à necessidade de formar docentes para atender ao 

“mercado”, mesmo que isso pudesse afetar os fundamentos que permitem o professor exercer 

com qualidade a sua profissão. 

A dimensão profissional da docência foi definitivamente explicitada no art. 

206, inciso V, da Constituição Federal de 1988, que indica “a valorização dos profissionais 

do ensino”. Perceba-se que pela primeira vez a Lei emprega a designação profissional em 

lugar de educador. 

A Lei nº 9.394/1996, que é a LDB vigente, substitui a denominação 

profissional do ensino, usada na Constituição de 1988188, que infere uma interpretação que 

limita ao professor a tarefa de ensinar conteúdos de ensino, pela expressão profissionais da 

educação, a qual, além dos conteúdos e de suas tecnologias a serem ministrados em processos 

formativos, enfatiza a dimensão política e social da atividade educativa, e inclui a dinâmica 

escolar, o relacionamento da escola com o seu entorno mais amplo, a avaliação, a gestão. 

A Nova LDB determina que para o exercício da docência na escola básica é 

necessária a conclusão do curso de licenciatura plena e explicita as tarefas a serem cumpridas 

pelo professor e as obrigações a serem executadas pelos estabelecimentos de ensino. No que 

                                                 
187 WEBER, Silke. Profissionalização docente e políticas públicas no Brasil. In: EDUCAÇÃO E 
SOCIEDADE. Campinas: Cedes. n. 85. v. 24. .jul. / set. 2003. p. 1125 a 1154. Disponível em: 
<http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 05 jan. 2012. p.1144. 
188 A Emenda Constitucional nº 53/2006 incluiu a expressão profissionais da educação na Carta Magna. 
Todavia, a expressão original da Constituição era profissionais do ensino.  
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se refere às tarefas dos docentes, a LDB cria um importante mecanismo para a configuração 

profissional – a definição das atividades a serem feitas – e determina: 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino;  
II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 
V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 
VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade189. 
 

No tocante às obrigações dos estabelecimentos de ensino, 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas  comuns e as 
do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:  
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 
III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
V – prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 
VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos e 
integração da sociedade com a escola; 
VII –  informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o 
caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, 
bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; 
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da 
Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos 
alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do 
percentual permitido em lei. 
 

 A determinação das tarefas dos professores e dos estabelecimentos de ensino é 

importante para a definição de perfis profissionais. Perceba-se que as atividades do professor 

e as atividades da escola estão apresentadas na LDB como ações interligadas que têm o intuito 

de favorecer a aprendizagem dos alunos. Isso expressa um importante indicador para a 

fixação de uma profissão. É a legislação contribuindo no delineamento da profissão. 

                                                 
189 BRASIL. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece diretrizes e bases da educação nacional. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 ago. 1971. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htm>. Acesso em: 10 fev. 2012. 
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Nesse sentido, pode-se afirmar que a construção de Diretrizes Curriculares 

Nacionais para formação de professores da Educação Básica favoreceu nitidamente para a 

configuração da profissão docente. Observe-se que a lógica reinante até então era a definição 

de currículos mínimos que deveriam compor as grades curriculares dos cursos de formação. O 

estabelecimento dessas Diretrizes Nacionais não se prende a aspectos pontuais. Elas são 

indicações amplas que norteiam escolas e professores a construir projetos pedagógicos. 

Assim, as diretrizes – ao estabelecerem horizontes para fixação de projetos profissionais – 

também se tornaram um indicador de profissionalização.  

Apresentadas as contribuições das associações e da legislação para a 

profissionalização docente, resta-nos discutir como as instituições formadoras participaram 

desse processo de construção. Esta é a tarefa sobre a qual nos debruçaremos a partir deste 

momento. 

Como já afirmamos, na transição do regime de arbítrio para a democracia, a 

educação escolar esteve no centro dos debates. Discutia-se qual o papel da educação: para uns 

seria reproduzir as relações capitalistas190, para outros, aparelho ideológico do Estado191. 

Discutia-se sobre as contradições presentes na escola em uma sociedade capitalista e as 

contribuições da escola para a construção de uma democracia no Brasil. A escola seria a 

instituição capaz de formar o pensamento das novas gerações rumo a uma sociedade cidadã. 

Naquele contexto o professor era tido como uma figura central. Algumas 

pesquisas procuravam entender o papel do docente como elemento que garantia a preservação 

da sociedade capitalista; outras investigavam como o professor poderia organizar pais e 

alunos para construírem uma nova ordem pautada na justiça social. 

                                                 
190 Discussões fundamentadas na seguinte obra: BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. A Reprodução. 
Rio de Janeiro: Vozes, 2008. 
191 Discussões fundamentadas na seguinte obra: ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos do estado. Rio de 
Janeiro: Graal, 2010. 
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Na década de 1980 ganham destaque as pesquisas sobre as práticas 

pedagógicas desenvolvidas nas escolas. Nesse campo, merece atenção o trabalho de Guiomar 

Namo de Melo, que discutia a aliança entre a “competência técnica e o compromisso 

político”. 

Vivia-se um momento político em que os pesquisadores, influenciados por 

Gramsci, discutiam o papel dos educadores como intelectuais orgânicos das classes populares 

e como elementos capazes de quebrarem a hegemonia burguesa. A principal função do 

professor era “formar a consciência crítica das classes subalterna”. Essa concepção 

confrontou na academia com aquelas concepções do professor atuar na formação do professor 

com competência técnica e compromisso político. 

Foi nessa conjuntura que surgiram as primeiras discussões sobre a formação do 

profissional para atuar na educação. Não se tratava simplesmente da docência, mas do 

profissional do ensino. Essa discussão foi encaminhada inicialmente pelo Movimento 

Nacional Pró-Formação do Educador, que, posteriormente, foi transformado em Comitê 

Nacional Pró-Formação do Educador, em Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de 

Formação do Educador – CONARCFE e, no dia 26 de julho de 1990, durante a realização da I 

Conferência Brasileira de Educação, em Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação – ANFOPE.  

O Movimento Nacional Pro-Formação surgiu em 1980 e conseguiu realizar, 

entre 1983 e 1990, cinco encontros nacionais dedicados a discussão sobre um corpo 

conceitual adequado para os cursos de formação de professores. Um corpo conceitual capaz 

de articular a dimensão profissional e a dimensão política na formação192.  

                                                 
192 BRZEZINSKI, Iria. Trajetória do movimento para as reformulações curriculares dos cursos de formação de 
profissionais da educação: do Comitê (1980) à Anfope (1992). In: EM ABERTO, Brasília, ano 12, n.54, 
abr./jun. 1992.  
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Desde 1975 vinham sendo discutidas no país a reformulação dos Cursos de 

Pedagogia. No início o mote das discussões era a indicação do Conselho Federal de Educação 

para esses cursos formarem o especialista em educação – supervisor pedagógico, orientador 

educacional e o administrador escolar. Todavia, as discussões ampliaram-se muito além desse 

mote inicial, pois se passou a discutir a formação do professor como um todo. Essa discussão 

atingiu proporções maiores e terminou atingindo as outras licenciaturas193. 

Ao longo de sua existência o Comitê Nacional Pró-Formação do Educador 

produziu uma série de encontros e escreveu diversos documentos. Já em novembro de 1983 

ocorreu, em Belo Horizonte, o I Encontro Nacional do Comitê. Durante esse evento o comitê 

transformou-se em CONARCFE, que participou ativamente das discussões sobre a formação 

do educador.  

Nesse I Encontro, entre as questões abordadas ressaltam-se as diretrizes sobre a 

concepção de educador. Segundo as diretrizes da CONARCFE, o educador, enquanto 

profissional do ensino, deveria possuir as seguintes características: ter a docência como base 

da sua identidade profissional; dominar o conhecimento específico de sua área e o articular 

com o conhecimento socialmente produzido; perceber as relações existentes entre as 

atividades educacionais e a totalidade das relações sociais, econômicas, políticas e culturais 

em que o processo educacional ocorre; ser capaz de atuar como agente de transformação da 

realidade em que se insere194.  

Ainda em 1983 a CONARCFE elaborou um documento que redefiniu a idéia 

de base comum para os Cursos de Pedagogia, segundo documentos oficiais da CONARCFE, 

a base comum nacional dos cursos de formação de educadores deveria ser norteada pelos 

                                                 
193 Em razão da delimitação deste trabalho, optou-se por discutir as questões da formação a partir da Anfope. 
Essa opção excluiu importantes questões presentes em outras áreas que também formam professor. A meta com 
esse debate é mostrar que a profissionalização do professor ganhou visibilidades nos cursos de formação. 
194 CONARCFE. Coletânea de documentos. São Paulo: Coordenação Nacional. Apud. BRZEZINSKI, Iria. 
Trajetória do movimento para as reformulações curriculares dos cursos de formação de profissionais da 
educação: do Comitê (1980) à Anfope (1992). In: EM ABERTO, Brasília, ano 12, n.54, abr./jun. 1992. p. 81. 
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seguintes princípios: os cursos para formação docente teriam uma concepção comum de 

formação e um corpo de conhecimentos essenciais que a sustentariam teoricamente, 

ultrapassando assim a lógica existente até então que definia um currículo mínimo – com um 

corpo de disciplinas obrigatórias – a ser cumprido por todas as escolas de formação; definição 

de uma diretriz sobre os conhecimentos fundamentais a serem apreendidos na formação 

inicial; a concepção de formação do educador deveria explicitar o desejo de formar 

educadores capazes de compreender o momento histórico em que vivem e comprometido com 

o projeto de construção de uma sociedade justa e democrática195. 

Em 1986, durante o II Encontro Nacional da CONARCFE, a temática da Base 

Comum foi aprofundada. Definiu-se, então, que a Base Comum Nacional contemplaria três 

dimensões fundamentais: a dimensão profissional, a dimensão política e a dimensão 

epistemológica. Nesse encontro foi realçado o papel do professor como profissional 

comprometido com as classes populares. 

A trajetória da ANFOPE mostra que as instituições de formação vêm, desde os 

anos 1980, ampliando sua percepção sobre a atuação docente. Isso significa que essas 

instituições buscam caminhos para formar um professor que não apenas domine o conteúdo 

disciplinar a ser ensinado. Ao professor é necessário o desenvolvimento da dimensão 

profissional, que envolve além do ensino as dimensões do controle e da avaliação. Esse 

controle é um marco no surgimento da docência como profissão que se organiza em 

consonância com uma estrutura social concreta e tem seu reconhecimento. 

A preocupação com a dimensão profissional da docência está presente na 

organização da CONARCFE. Todavia, observando-se bem os documentos elaborados por 

aquela Comissão percebe-se que aquele grupo limitava à profissionalização a uma dimensão 

                                                 
195 CONARCFE. Coletânea de documentos. São Paulo: Coordenação Nacional. Apud. BRZEZINSKI, Iria. 
Trajetória do movimento para as reformulações curriculares dos cursos de formação de profissionais da 
educação: do Comitê (1980) à Anfope (1992). In: EM ABERTO, Brasília, ano 12, n.54, abr./jun. 1992. p. 84. 
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meramente política. Essa é a razão para que o debate sobre a formação do profissional da 

educação ficasse no campo da conscientização e dos direitos de trabalhador do ensino na 

escola pública. Percebe-se que embora a identidade do professor estivesse concentrada na 

docência, o elemento político era extremante forte. Esses aspectos políticos nas discussões 

que os cursos de formação de professores faziam, por um lado, sobre os planos de carreira e 

salários e, por outro, sobre a identificação da degradação do trabalho do docente196. 

Um documento oficial que apresentou importantes diretrizes para a formação 

de professores foi o Plano Decenal de Educação Para Todos (1993-2003). Esse documento 

apresentava uma preocupação com uma série de elementos relacionados à profissionalização. 

Nos resultados apresentados está explicitado:  

a valorização do professor pela conjugação simultânea de três vertentes:  
Carreira, Condições de Trabalho e Qualificação. No primeiro caso, destaca-
se a necessidade urgente de os Estados e Municípios reverem as carreiras de 
magistério, com o objetivo de dotá-las de padrões e características capazes 
de promover um exercício digno da profissão; quanto às condições de 
trabalho, trata-se de assegurar padrões básicos de funcionamento das escolas, 
criando-se ambientes de aprendizagem adequados aos desafios existentes; 
finalmente, é preciso rever a formação, tanto das Escolas Normais quanto 
das Licenciaturas, de forma a compatibilizá-la com as necessidades da 
escola, e a criar mecanismos de educação continuada de professores197. 
 

O Plano Decenal de Educação para Todos considerou o professorado eixo do 

processo educativo e estimulou a criação do Fórum Permanente da Valorização do 

Magistério e Qualidade da Educação. Esse Fórum, composto por representantes docentes, 

das universidades e do Ministério da Educação, privilegiou a discussão de três elementos: 

alternativas que possibilitassem a associação entre formação inicial e continuada, 

encaminhamentos para que fosse melhorado o material didático-pedagógico existente nas 

escolas, e, finalmente, a adoção de medidas que concretizassem a fixação de piso salarial 

nacional para os professores. 
                                                 
196 WEBER, Silke. Profissionalização docente e políticas públicas no Brasil. In: EDUCAÇÃO E 
SOCIEDADE. Campinas: Cedes. n. 85. v. 24. jul. / set. 2003. p. 1125 a 1154. Disponível em: 
<http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 05 jan. 2012. p. 1135. 
197 BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. Secretaria de Educação Fundamental. O que 
é o Plano Decenal de Educação para todos? Brasília: MEC/SEF, 1993. p. 5. 
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O debate sobre a valorização do magistério se fez presente também no Fórum 

em Defesa da Escola Pública e Gratuita na LDB (Fórum)198. Esse Fórum reunia entidades199 

da sociedade civil e teve uma importante participação nos debates em torno da LDB. O Fórum 

discutiu os elementos que poderiam ser criados como parâmetros nacionais para a criação – 

nos estados e municípios – de estatutos do magistério, plano de carreiras e salários, políticas 

de formação de professores. A referência que alimentava essas discussões eram os trabalhos 

produzidos nas universidades e nas sociedades científicas, bem como os estudos 

desenvolvidos pelas entidades de professores, como a CNTE. Nessas discussões existiu um 

forte debate sobre a sobre a profissão docente. A CNTE, por exemplo, defendia nesse debate 

que a profissionalização docente fosse efetivada com a adoção do regime de Dedicação 

Exclusiva para professores da escola básica. 

Um tema que provocou debates entre os educadores foi o estabelecimento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em 

nível superior, aprovadas pelo Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação em agosto 

de 2001. 

Por essas diretrizes ficava claro que atuar com profissionalismo exigiria do 

professor: o domínio dos conteúdos específicos da sua área de atuação; a compreensão das 

questões trabalhistas que envolvem o seu fazer; a percepção da sua identidade profissional; a 

autonomia para tomar decisões; a capacidade para avaliar criticamente a sua própria atuação 

como profissional; a capacidade para avaliar o momento histórico em que atua, situando-se 

como cidadão; a capacidade técnica e política para interagir com a sua comunidade 

profissional e com a sociedade como um todo. Além de indicar essas exigências para o 

                                                 
198 BRZEZINSKI, Iria. Tramitação e desdobramentos da LDB/1996: Embates Entre Projetos Antagônicos. 
REVISTA TRABALHO, EDUCAÇÃO E SAÚDE. Rio de Janeiro: Fundação Osvaldo Cruz. v. 8 n. 2, p. 185-
206, jul./out.2010. 
199 Fazia parte do Fórum, entre outras, as seguintes entidades: o Conselho Nacional de Secretários de Educação – 
CONSED, a União dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME, o Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras – CRUB, os Conselhos Estaduais de Educação, a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação – CNTE, a ANFOPE, a ANPED, a ANPAE. 
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exercício da profissão de professor, as Diretrizes ainda apontavam que o docente só poderia 

atender a todos esses requisitos se tivesse uma consistência e se soubesse aplicar essa teoria 

em situações práticas. Essa relação teoria e prática certamente teria que ser muito bem 

trabalhada nos curso para formação de professores. 

No tocante ao debate sobre a estrutura – que os cursos de graduação deveriam 

ter – para formar profissionais da educação, a ANFOPE divergiu das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores. As Diretrizes Nacionais propunham um modelo de 

formação técnico profissional centrado na formação de habilidades e competências nos 

graduandos. Já a ANFOPE defendia a criação de uma base comum nacional para todos os 

cursos, o que – na visão da entidade – permitiria a discussão de problemas sociais mais 

amplos, inclusive a crise na profissão de professor. Na interpretação da ANFOPE, os 

encaminhamentos das Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Formação do Professor 

reproduziam as reformas curriculares implantadas em outros países. Enquanto, isso – segundo 

a própria ANFOPE – a criação de uma base nacional comum era uma proposta surgida a 

partir das experiências vivenciadas pelos movimentos sociais que conheciam as características 

da sociedade brasileira. 

Em 2007 Alice Portugal, então Deputada Federal pelo estado da Bahia, 

apresentou à Câmara Federal o Projeto de Lei nº 619/2007. A meta do projeto era a fixação do 

piso salarial para o professor. Na justificativa apresentada a Deputada argumenta: 

A primeira tentativa de se viabilizar um piso salarial para os professores 
ocorreu em 1994, com o Acordo Nacional de Educação para Todos, que deu 
origem ao Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da Educação. 
Firmado pelo governo federal e pelo conjunto de órgãos gestores da 
educação básica – CONSED, CRUB e UNDIME, além das entidades da 
sociedade civil, dentre elas a CNTE tinha, entre seus principais objetivos de 
ação a implantação do piso salarial profissional nacional. 
(...) 
No entanto, o Pacto de Valorização do Magistério não foi cumprido, sendo 
substituído, na gestão de Fernando Henrique Cardoso, pela Emenda à 
Constituição nº14/96 e pelo Fundef. 
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Apesar de o Pacto firmado entre as várias entidades e o Governo Federal não 

ter logrado êxito pleno, como descreve a Deputada, ele foi importante porque criou padrões 

de qualidade para a educação básica. Observando-se o documento que expressa o Pacto 

firmado é possível encontrar uma série elementos que delineiam a identidade da profissão 

docente. 

Nesse sentido, entre as ações propostas no Pacto, três se destacam por discutir 

especificamente requisitos que deveriam estar presentes na formação do professor. Tais 

requisitos permitem que sejam vislumbradas orientações profissionalizantes: a realização de 

estudos sobre o papel das universidades na formação inicial e continuada de professores; 

recomendação para que estados e municípios promovessem a formação em nível superior dos 

seus docentes; revisão dos programas das licenciaturas de modo a favorecer o uso de 

tecnologias. Pode-se afirmar que o Pacto incorpora muitos elementos que estavam em 

discussão na academia, em eventos, em publicações, nas reivindicações acumuladas pelas 

entidades representativas dos professores. 

Ao concluir este capítulo é possível afirmar que em linha gerais é possível 

afirmar que o piso salarial dos professores está vinculado ao processo de profissionalização 

docente. Tal processo se expressou previamente nas seguintes ocasiões: na constituição de 

associações de professores; nas determinações legais que previam que a remuneração do 

professor deveria ter como parâmetro a sua titulação; nas ações pactuadas entre Estado e 

sociedade civil para a melhoria da formação docente. 
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4 SINDICATOS, ESTADOS E OS MUNICÍPIOS INTERPRETAM LEIS 

REGULATÓRIAS: O QUE SE FAZ PARA (DES)CUMPRIR A LEI 

 

4.1 A POSIÇÃO DOS SINDICATOS DE PROFESSORES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

 

O movimento sindical dos trabalhadores em educação tem exercido, 

historicamente, um importante papel na determinação das políticas públicas voltadas à 

Educação. Sua atuação foi marcante nos debates que ocorreram durante a elaboração da 

Constituição Federal em vigor, o que garantiu grandes avanços para a categoria no que diz 

respeito à modernização do sistema de ensino e à valorização do professor. 

Essa legitimação tem respaldo na doutrina de Peter Häberle que, em sua obra 

sobre hermenêutica constitucional, defende a tese de que no processo de interpretação 

constitucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as “potências 

públicas”, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elemento cerrado 

ou fixado com numerus clausus de intérpretes da Constituição. 

Nesse contexto, Häberle expõe que 

Uma Constituição, que estrutura não apenas o Estado em sentido estrito, mas 
também a própria esfera pública, dispondo sobre a organização da própria 
sociedade e, diretamente, sobre setores da vida privada, não pode tratar as 
forças sociais e privadas como meros objetos. Ela deve integrá-las 
ativamente enquanto sujeitos200. 

Todavia, assegurar tais garantias no texto constitucional não significou o 

encerramento da participação dos sindicatos de professores nesse processo. A concretização 

dos direitos estampados na Carta Magna, muitos deles sob a égide dos princípios 

                                                 
200 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Porto Alegre: Sérgio Fabris 
Editor, 1997. p. 33. 
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constitucionais, tem exigido uma intensa mobilização da categoria, mas ainda não é possível 

afirmar quando eles serão completamente realizados. 

As discussões sobre a implantação das políticas públicas para a valorização do 

magistério, principalmente as que já ganharam respaldo legislativo, estão na ordem do dia das 

entidades colegiadas dos profissionais da educação. 

Nesse sentido, merecem destaque as ações promovidas pela Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE. A entidade congrega a grande maioria 

dos sindicatos de trabalhadores da educação no âmbito dos Estados e Municípios do país201 e 

tem coordenado as ações que buscam a concretização dos direitos já assegurados pela 

legislação. Razão pela qual o posicionamento adotado por essa Confederação será utilizado na 

presente pesquisa como representativo do grupo serial específico aqui abordado – os 

Sindicatos. 

Além da participação na construção do texto constitucional, os grupos 

integrantes da sociedade, nesse caso concreto, o Sindicato, têm participação ativa na 

interpretação do texto então construído. É o que Peter Häberle denominou de “democratização 

da interpretação constitucional”. Para ele, é impensável uma interpretação da Constituição 

sem o cidadão ativo e sem as potências públicas, de forma que 

Todo aquele que vive no contexto regulado por uma norma e que vive com 
este contexto é, indireta ou, até mesmo diretamente, um intérprete dessa 
norma. O destinatário da norma é participante ativo, muito mais ativo do que 
se pode supor tradicionalmente, do processo hermenêutico. Como não são 
apenas os intérpretes jurídicos da Constituição que vivem a norma, não 
detêm eles o monopólio da interpretação da Constituição202. 

Em janeiro de 2011, por ocasião do 31º Congresso Nacional da CNTE, 

realizado em Brasília/DF, cujo tema foi: “O PNE na visão dos(as) trabalhadores(as) em 

                                                 
201 Conforme informações do sítio da CNTE, em 18 de março de 2012, a Confederação conta com 44 entidades 
filiadas. Informação disponível em: <http://www.cnte.org.br/index.php/institucional/entidades-filiadas>. Acesso 
em: 18 mar. 2012. 
202 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Porto Alegre: Sérgio Fabris 
Editor, 1997. p. 15. 
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educação”, foi lançado o “Caderno de Resoluções” da instituição. Nessa publicação, a CNTE 

estabelece as diretrizes para a atuação da entidade nos debates acerca do novo PNE,  

visando contemplar a íntegra das deliberações da CONAE 2010, sobretudo 
no que tange a perseguir a qualidade socialmente referenciada da educação, 
com eqüidade, por meio da aplicação de 10% do PIB e da destinação de 50% 
dos recursos provenientes da camada pré-sal para a educação, da 
constituição do Sistema Nacional de Educação calcado também na gestão 
democrática e na valorização profissional203. 

Além disso, também constam da pauta das deliberações do Congresso os eixos 

da mobilização em torno da implantação da Lei nº 11.738/2008 em todo o país; a intervenção 

da CNTE no Congresso Nacional com vistas a aprovar projetos de interesse da educação e da 

categoria; e a integral implementação da Emenda Constitucional nº 59, que prevê a expansão 

do ensino obrigatório da pré-escola ao ensino médio. Nos três anos seguintes à publicação 

destas resoluções do Congresso, conforme previsão do próprio documento, as instâncias 

deliberativas da CNTE devem se empenhar para consolidar os encaminhamentos então 

adotados. 

A atuação sindical destas entidades tem ido além da interação vertical entre a 

CNTE e os sindicatos afiliados em torno da valorização profissional e do direito de todos à 

educação pública, democrática e de qualidade. Essa atuação também se estabelece em 

articulações horizontais com organizações, fóruns e colegiados nacionais. 

A busca pela concretização das políticas públicas para a valorização do 

magistério não se restringe às fronteiras nacionais. Na esfera internacional, as ações para a 

valorização do magistério abrangem as pautas da Confederação Sindical de Trabalhadores das 

Américas, da Confederação Sindical Internacional, bem como das entidades a que a CNTE é 

filiada, como a Confederação dos Educadores Americanos – CEA, e a Internacional da 

Educação – IE. 

                                                 
203 CADERNO DE RESOLUÇÕES [do] 31º Congresso Nacional da CNTE: O PNE na visão dos(as) 
trabalhadores(as) em educação. Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. jan. 2011. Brasília: 
CNTE, 2011. p. 7. 
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No que tange, especificamente, ao piso salarial nacional dos professores, os 

sindicatos percebem que, mesmo diante da forte mobilização da categoria, a aprovação da lei 

do piso salarial do magistério e a previsão de sua extensão aos demais profissionais da 

educação ainda não conseguiu se reverter em efetiva política de valorização, pois os gestores 

públicos insistem em não observar as determinações legais, mesmo as gozam de vigor 

constitucional. Em muitas situações, o instrumento da “greve” tem sido usado e provocado 

alguns avanços, mas a harmonia entre poder público e servidores do magistério só ocorrerá 

com a universalização da implantação do piso salarial nacional dos professores. Para tanto, os 

sindicatos têm atuado junto às instâncias legislativas e executivas exigindo o cumprimento da 

Lei nº 11.738/2008 e da Constituição Federal. 

A participação dos sindicatos dos trabalhadores da educação, ao lado de várias 

entidades representativas da sociedade civil e representantes de órgão governamentais, foi 

decisiva na elaboração do documento final da Conferência Nacional de Educação – CONAE, 

realizada em Brasília, em 2010. Tal documento, fruto de um construtivo debate sobre as 

políticas públicas do setor educacional, apresenta diretrizes, metas e ações para a política 

nacional de educação, na perspectiva da inclusão, igualdade e diversidade. 

O documento final da CONAE dedica um dos seus eixos temáticos às questões 

relacionadas à formação e valorização dos profissionais da educação (Eixo IV)204. Nesse eixo, 

os sindicatos de professores, e a própria CNTE, tiveram a oportunidade de apresentar, discutir  

e inserir na proposta do novo PNE (2011-2020) diversas reivindicações desenvolvidas nas 

suas deliberações internas, como por exemplo, a unificação dos planos de carreira, 

                                                 
204 O documento final apresenta seis eixos temáticos: I - Papel do Estado na Garantia do Direito à Educação de 
Qualidade: Organização e Regulação da Educação Nacional; II - Qualidade da Educação, Gestão Democrática e 
Avaliação; III - Democratização do Acesso, Permanência e Sucesso Escolar; IV - Formação e Valorização dos 
Trabalhadores em Educação; V – Financiamento da Educação e Controle Social; VI - Justiça Social, Educação e 
Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade. Conferência Nacional de Educação: CONAE 2010: Construindo o 
Sistema Nacional Articulado de Educação: o Plano Nacional de Educação, diretrizes e estratégias de ação.  
Brasília: MEC, 2011. Disponível em:  
http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/pdf/documetos/documento_final_sl.pdf. Acesso em 18 mar. 2012. 
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abrangendo funcionários/as de escola, professores/as e especialistas em educação, 

assegurando remuneração digna e condizente com as especificidades de cada profissão; o 

pagamento de salários relativos à maior habilitação na carreira, garantindo-se isonomia 

salarial relativa à mesma titulação nas demais carreiras do serviço público; a garantia de um 

número máximo de estudantes por turma e por professor; existência e acessibilidade de 

equipamentos didático-pedagógicos de multimídia; definição e garantia de um padrão mínimo 

de infra-estrutura nas escolas205. 

Este conjunto de ações demonstra que os sindicatos de professores possuem 

uma agenda de ações, realizadas em todas as instâncias deliberativas, objetivando a 

implantação de políticas públicas para valorização do magistério, quer seja fazendo valer as já 

obtidas e asseguradas pela legislação, quer seja discutindo a ampliação dos direitos já 

conquistados. 

 

4.2 ESTRATÉGIAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA VALORIZAR O 

PROFESSOR 

 

A determinação constitucional de valorização dos profissionais da educação 

escolar em todos os níveis da federação parece limitar-se parcialmente à redação atual do 

inciso V, do art. 206. Isso porque, se por um lado o ingresso aos quadros da rede pública já 

ocorre quase que exclusivamente por concurso público de provas e títulos, por outro, os 

planos de carreira, na maioria dos casos, ainda é um direito a ser concretizado. Ademais, a 

proposta de valorização dos profissionais da educação entabulada pelo legislador constituinte 

lança-se para muito além das fronteiras da literalidade do referido dispositivo constitucional. 

                                                 
205 Anais da Conferência Nacional de Educação: CONAE 2010: Construindo o Sistema Nacional Articulado de 
Educação : o Plano Nacional de Educação, diretrizes e estratégias de ação. – Brasília: MEC, 2011. 2 v. 
Disponível em: <http://relatoria.mec.gov.br/anais_vol_I.pdf>. Acesso em 20 mar. 2012. 
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A aprovação da “Lei do Piso Salarial dos Professores” e as diversas discussões 

que a sucederam revelaram que os entes federados, além de resistirem às determinações da 

citada lei, ainda não colocaram em prática medidas efetivas que venham a promover a 

valorização do magistério. 

A exigência da valorização dessa categoria profissional preconizada pela 

Constituição Federal de 1988 já foi ratificada e reproduzida por documentos legais 

posteriores, a exemplo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, datada de 

1996, que estabelece em seu art. 67 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: I – ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos; 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 trabalho206. 

Além da LDB, o Plano Nacional de Educação – PNE, datado de 2001, também 

estabelece uma condição de destaque à valorização do magistério, ao dispor que 

A melhoria da qualidade do ensino, que é um dos objetivos centrais do Plano 
Nacional de Educação, somente poderá ser alcançada se for promovida, ao 
mesmo tempo, a valorização do magistério. Sem esta, ficam baldados 
quaisquer esforços para alcançar as metas estabelecidas em cada um dos 
níveis e modalidades do ensino. Essa valorização só pode ser obtida por 
meio de uma política global de magistério, a qual implica, simultaneamente: 
a) a formação profissional inicial; b) as condições de trabalho, salário e 
carreira; e c) a formação continuada207. 

Ademais, o PNE determina, em seu art. 2º, que os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios deveriam, baseados no Plano Nacional de Educação, elaborar seus planos 

decenais correspondentes. 

                                                 
206 BRASIL. LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 5. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação 
Edições Câmara, 2010. 
207 Plano Nacional de Educação – PNE, Anexo à Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, que aprovou o referido 
Plano. 
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Apesar desse cenário, a maioria dos Estados e Municípios ainda não 

desenvolveram suas políticas de valorização do magistério. O tripé da valorização do 

profissional do ensino proposto no Plano Nacional de Educação, como destacado acima, 

raramente é integralmente constituído. Em algumas situações a ênfase é dada à formação 

inicial, todavia persiste a carência de programas que proporcionem a continuidade da 

formação docente; quando a ênfase volta-se às condições de trabalho, o esforço ocorre 

dissociado de uma consistente política remuneratória; ou ainda, quando existem condições 

favoráveis de trabalho e salários dignos, falta a estruturação de uma carreira profissional que 

ampare e dê suporte a estas vantagens. 

A situação mais comum entre os Estados e Municípios que alegam possuir uma 

política pública de valorização do magistério é que tais políticas se limitam ao pagamento do 

valor estipulado para o piso salarial dos profissionais da educação escolar pública, sendo que 

na maioria dos casos o valor de referência do piso salarial é pago como remuneração e não 

como vencimento básico, o que constitui uma afronta ao disposto na Lei nº 11.738/2008208. 

Em que pesem estes obstáculos, atendendo às pressões da sociedade, alguns 

Estados já se propõem a viabilizar mecanismos de valorização dos seus profissionais do 

ensino. São várias as iniciativas e vão desde a aquisição e doação de computadores aos 

professores das redes públicas até a possibilidade de transformação da licença-prêmio em 

pecúnia em favor dos professores. 

O Estado do Rio de Janeiro estabeleceu, por decreto209, um programa para o 

aprimoramento e valorização dos servidores públicos da Secretaria de Estado de Educação. 

Tal programa oferece avaliação e bonificação dos professores de acordo com o desempenho 

da escola; auxílio qualificação para os professores que estiverem em sala de aula no valor de 
                                                 
208 Art. 2º, § 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 do magistério público da educação 
básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.  
209 Decreto nº 42.793, de 06 de janeiro de 2011. Disponível em: 
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=374683. Acesso em 22 mar. 2012. 
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R$ 500,00 para utilização em bens pedagógico-culturais; apoio financeiro, no contracheque, 

para custos com deslocamento dos professores e dos funcionários administrativos que estejam 

lotados nas unidades escolares; criação de uma escola onde os professores poderão se 

aprimorar, com cursos específicos; e a viabilização de um consórcio com universidades para a 

formação continuada do docente. A meta é certificar cerca de dez mil professores por 

semestre. 

No Estado de São Paulo também foram criadas formas de incentivar e valorizar 

a atuação dos profissionais da educação210. O Governo do Estado de São Paulo oferece, aos 

servidores ligados à Secretaria da Educação, um bônus financeiro como resultado de seu 

trabalho. Professores, diretores, supervisores, agentes de serviço e organização terão direito a 

até 2,9 salários por ano se os alunos da unidade escolar melhorarem o desempenho, segundo o 

Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo – IDESP. Também com 

vistas à valorização do magistério, o Estado, por intermédio da Secretaria da Educação, 

firmou uma parceria com três universidades do estado: USP, UNESP e Unicamp, que 

oferecem cursos de especialização – pós-graduação lato sensu – em 16 áreas, na modalidade 

de educação à distância para todos os professores estaduais do ciclo 2 (5ª a 8ª série) do ensino 

fundamental e ensino médio. Outra inovação é o Programa Computador do Professor. Através 

dessa iniciativa, os educadores efetivos da rede estadual terão maior facilidade na aquisição 

de computadores portáteis. 

Em Minas Gerais, aprovou-se uma lei – Lei nº 19.837/2011, que implantou o 

Modelo Unificado de Remuneração de forma a promover um aperfeiçoamento nas carreiras 

do grupo de atividades da educação básica211. O plano será efetivado em 2015, mas os efeitos 

remuneratórios devem ocorrer a partir de 2012. A meta é que os profissionais da educação 
                                                 
210 Informações do sítio da Secretaria de Educação do Estado. Disponível em: 
<http://www.saopaulo.sp.gov.br/trabalhandoporvoce/educacao-valorizacao>. Acesso em 22 mar. 2012. 
211 Informações do sítio da Secretaria de Educação do Estado. Disponível em: 
<https://www.portaldoservidor.mg.gov.br/noticias/264-modelo-unificado-de-remuneracao>. Acesso em 22 mar. 
2012. 
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percebam, para uma carga-horária de 24 horas/semanais, valores superiores, 

proporcionalmente, a 85% do valor estabelecido para o piso salarial nacional dos professores 

para uma carga-horária de 40 horas/semanais. Esta mesma lei prevê a implantação da jornada 

de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, todavia é necessário que antes da adoção 

do novo regime todas as turmas estejam mapeadas para permitir a correta distribuição dos 

professores pelas turmas. 

No Ceará, a intenção da Secretaria de Educação é estabelecer uma 

sistematização que evidencie uma proposta de valorização dos professores, para tanto se 

instalou uma agenda permanente de debate a respeito da educação do Estado. Dessa forma, 

algumas medidas foram viabilizadas em benefício dos profissionais da educação. A partir das 

discussões desse fórum determinou-se a obrigatoriedade do cumprimento da Lei nº 92, de 25 

de janeiro de 2011, a qual estipula um prazo máximo de 90 dias para a conclusão dos 

processos de aposentadoria. Antes da medida, os professores iniciavam o processo de 

aposentadoria, permanecendo no cargo, sem que houvesse uma previsão da sua conclusão. 

Além disso, outras medidas vêm sendo adotadas para beneficiar os professores como a 

implantação da progressão horizontal para o magistério; a equiparação salarial entre os 

professores efetivos e temporários; proposta de lei para o financiamento de computadores 

para os professores da rede pública; e estudo para uma proposta para um plano de cargos, 

carreiras e remunerações nos termos estabelecidos pela lei do piso nacional do magistério212. 

Na Bahia, segundo informações da Secretaria da Educação do Estado213, a 

política de valorização dos profissionais da educação vem sendo praticada em consonância 

com as disposições do Estatuto e do Plano de Carreira e Vencimento do Magistério Público 

do ensino fundamental e médio do Estado.  
                                                 
212 Informações do sítio da Secretaria de Educação do Estado. Disponível em: 
<http://portal.seduc.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=223>. Acesso em 
18 jan. 2012. 
213 Informações do sítio da Secretaria de Educação do Estado. Disponível em: 
<http://www.prodeb.ba.gov.br/modules/tinyd2/index.php?id=26>. Acesso em 18 jan. 2012. 
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O Estatuto, criado pela Lei nº 8.261, de 19/05/2002, consolidou a legislação do 

magistério de 1975 a 2002, incorporando os mandamentos constitucionais acerca da matéria, 

bem como o estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assegurando, 

aos profissionais da Educação garantias como o ingresso na carreira exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos; aperfeiçoamento profissional continuado, com 

licenciamento periódico remunerado para esse fim; piso salarial profissional; progressão 

funcional baseada na titulação ou habilitação, e na certificação ocupacional; período 

reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho; 

condições adequadas de trabalho; e direito ao enquadramento na Carreira do Magistério 

Público Estadual dos atuais professores não-licenciados, a partir da obtenção da habilitação 

específica para o exercício do magistério. 

Por sua vez, a Lei nº 10.963, de 16/04/2008, modificou a estrutura do plano de 

Carreira e Vencimentos do Magistério Público Estadual, introduzindo o Padrão e o Grau 

como novas nomenclaturas dos antigos Nível e Classe, promovendo a valoração do 

aperfeiçoamento da categoria. A regulamentação da progressão Funcional por Avanço 

Vertical nos Padrões da Carreira do magistério foi publicada no DOE de 26/06/2009, através 

do Decreto nº 11.594, determinando a qualificação exigida para a movimentação entre os 

padrões.  

O Estado também implantou, através de uma parceria da Secretaria da 

Educação do Estado da Bahia com instituições de ensino superior, o Programa de Atenção à 

Saúde e Valorização do Professor que abrange quatro eixos: assistência, reabilitação, 

prevenção e promoção à saúde. Este programa atua desde a coleta de dados para análise dos 

motivos de adoecimento dos professores até as medidas de recuperação daqueles que já foram 

afetados. As estatísticas ambulatoriais do Estado relacionadas aos professores atestavam  que 

as queixas mais frequentes envolvem o uso contínuo da voz, dor nas costas e pernas, como 
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consequência da postura mantida durante as atividades, e, no âmbito psicoemocional, o 

cansaço mental, nervosismo, depressão e estresse. 

Paralelamente às iniciativas dos governos estaduais, o Conselho Nacional de 

Secretários de Educação – CONSED, divulgou, no mês de março de 2012, uma Nota 

Pública214 demonstrando o interesse em discutir a temática da valorização do magistério, 

sobretudo no que diz respeito ao cumprimento da Lei do Piso Salarial dos Professores. Para 

tanto, já solicitou ao Ministro da Educação que intermediasse a instalação imediata de uma 

mesa de negociações com representantes do CONSED, da União Nacional de Dirigentes 

Municipais de Educação – UNDIME, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação – CNTE e do próprio MEC. 

As proposições do Poder Executivo dos entes federados para a valorização do 

magistério certamente significam um passo importante para a conquista de direitos há muito 

previstos pela legislação. Todavia, ainda se mostram muito tímidas por não serem 

desenvolvidas no âmbito de um projeto sistematizado. A implantação de medidas isoladas, 

alheias a um programa sistematizador, não pode ser considerada uma política pública. Como 

ensina Comparato, 

De fato, as novas tarefas impostas aos Poderes Públicos no Estado Social de 
Direito não se militam à produção de leis ou normas gerais, mas abrangem a 
elaboração e implementação de políticas públicas, que se tornam os grandes 
eixos orientadores da atividade estatal215. 

A falta de vontade política para a implantação de políticas públicas de Estado, 

e não de governo, que contemplem a educação fica evidente com a constatação de que a 

maioria dos Estados da Federação não possui um Plano Estadual de Educação que estabeleça 

                                                 
214 Disponível em: < http://www.consed.org.br/index.php/artigos/394-nota-publica>. Acesso em 10 jan. 2012. 
215 COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de coonstitucionalidade de políticas públicas. In 
revista de informação legislativa. Brasília a. 35 n. 138 abr./jun. 1998. p. 42. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_138/r138-04.pdf>. Acesso em 12 dez. 2011. Acesso em 10 
jan. 2012. 
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diretrizes e metas para as políticas públicas educacionais216, apesar de esse documento ser 

uma exigência do Plano Nacional de Educação, de 2001, além de também estar previsto na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996. 

O importante é que estas políticas educacionais de longo prazo sejam capazes 

de criar condições de estímulo permanente a todos os envolvidos no trabalho pedagógico. Os 

professores, como qualquer outro profissional, têm a necessidade de vislumbrar possibilidades 

de crescimento profissional e de continuidade de seu processo de formação. 

A Lei nº 11.738/2008, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do 

art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial 

profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, exige, 

rigorosamente, dos chefes do Poder Executivo dos entes federados o cumprimento de duas 

determinações:  

a) o pagamento do valor estabelecido no texto da lei, a título de vencimento 

inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para uma jornada de, no 

máximo, 40 (quarenta) horas semanais217; e  

b) a observância de que a composição da jornada de trabalho respeitará o limite 

máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação 

com os educandos e que a fração restante, 1/3 (um terço) será utilizada para as atividades 

extraclasse relacionadas ao fazer docente218. 

A Lei também prevê que para uma jornada de trabalho diferenciada, os 

vencimentos iniciais serão, no mínimo, proporcionais ao valor estabelecido219. 

                                                 
216 Estados que possuem Planos Estaduais de Educação: Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e Tocantins. Informação disponível em: 
<http://www.observatoriodaeducacao.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=995:acompanhe-
a-situacao-do-plano-de-educacao-de-cada-estado&catid=48:sugestoes-de-pautas&Itemid=98>. Acesso em 10 
jan. 2012. 
217 Art. 2º e seu § 1º da Lei nº 11.738/2008. 
218 Parágrafo 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008. 
219 Parágrafo 3º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008 
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Postas as exigências para o pagamento do piso salarial dos professores, a 

própria Lei determinou, conforme previsto no parágrafo único do art. 206 da Constituição 

Federal, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deveriam elaborar ou 

adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009. 

Como já exposto, decorridos mais de três anos da vigência da lei em tela, a 

maioria dos entes federados ainda não se adequou às determinações legais para o pagamento 

do piso salarial do magistério. 

Nesse cenário, impelidos pela pressão dos sindicatos da categoria e pela 

opinião pública, os chefes dos Poderes Executivos dos vários níveis da federação buscam 

possibilidades para o cumprimento das exigências legais. 

Em 2011, o valor do piso salarial anunciado pelo MEC foi de R$ 1.187,00. 

Para o ano de 2012, aplicando-se a forma de reajuste prevista no art. 5º da “Lei do Piso”220, 

qual seja a variação percentual ocorrida no valor anual mínimo por aluno definido 

nacionalmente pelo FUNDEB, percentual este calculado em 22,22% para o período. Em 

março de 2012, o MEC confirmou a aplicação desse percentual e o valor do piso salarial 

nacional do magistério foi reajustado para R$ 1.451,00221. 

A partir do valor piso salarial estabelecido para o ano de 2012 e informações 

coletadas junto às entidades filiadas à Confederação em todos os Estados da Federação, a 

CNTE construiu uma tabela (anexo 01) que expõe os vencimentos/remunerações e as 

respectivas jornadas de trabalho das carreiras do magistério público da educação básica. 

                                                 
220 Art. 5º  O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, 
anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. 
Parágrafo único.  A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual 
de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, 
definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007. 
221

 Para a CNTE, em 2012, o piso é de R$ 1.937,26, pois a Confederação considera: a) a atualização monetária 
em 2009 (primeiro ano de vigência efetiva da norma federal), b) a aplicação prospectiva do percentual de 
reajuste do Fundeb ao Piso (relação ano a ano); e c) a incidência de 60% para pagamento dos salários dos 
educadores, decorrente das complementações da União feitas através das MPs nº 484/2010 e 485/2010. 
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O confronto das informações constantes da referida tabela com as duas 

exigências fundamentais da Lei nº 11.738/2008, apontadas acima, fornece os elementos 

necessários à compreensão de como os Estados e Municípios têm dado cumprimento à 

legislação do piso. 

Para investigar a primeira exigência da “Lei do Piso”, o valor pago aos 

professores, parte-se de duas análises. 

A primeira análise toma por referência o valor do piso salarial nacional do 

magistério público da educação básica, para o professor com formação em nível médio, para o 

ano de 2012: R$ 1.451,00. Da comparação do valor de referência com os valores pagos pelas 

unidades da Federação sob a rubrica “Vencimento”, constata-se que apenas onze Estados, 

além do Distrito Federal pagam o piso na forma estabelecida pela Lei nº 11.738/2008. 

Adicionalmente, verifica-se que treze Estados não pagam o valor estabelecido para o piso 

salarial da categoria. Dois Estados deixaram de fornecer seus dados. 

Para a segunda análise, o valor de referência permanece o valor do piso salarial 

nacional do magistério público da educação básica, para o professor com formação em nível 

médio, para o ano de 2012. Todavia, quando tal valor de referência é confrontado com os 

valores pagos sob a rubrica “Remuneração”, observa-se que dezoito Estados pagam valores 

iguais ou superiores ao valor de referência. Além disso, sete Estados pagam valores abaixo do 

valor de referência. Igualmente, dois Estados deixaram de fornecer seus dados. 

Do confronto entre os resultados das duas análises, infere-se que os entes 

federados não estão pagando o valor referente ao piso salarial sob a forma de “vencimento” e 

sim como “remuneração”, o que pode levar à uma falsa interpretação de que a “Lei do Piso” 

está sendo cumprida. Nesse aspecto, o parágrafo primeiro do art. 2º da Lei nº 11.738/2008 é 

claro ao definir que  

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 
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vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação 
básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. (grifo 
nosso). 

A doutrina administrativista oferece as definições para esclarecer a dúvida 

conceitual. Celso Antônio Bandeira de Mello define vencimentos como sendo “a designação 

técnica da retribuição pecuniária legalmente prevista como correspondente ao cargo 

público”222. 

Sobre essa temática, Marçal Justen Filho223 atribui a Hely Lopes Meirelles uma 

sistematização que pode ser considerada clássica. Meirelles leciona que, 

Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma do 
vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição 
pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo público. Assim, o 
vencimento (no singular) corresponde ao padrão do cargo público fixado em 
lei, e os vencimentos são representados pelo padrão do cargo (vencimento) 
acrescido dos demais componentes do sistema remuneratório do servidor 
público da Administração direta, autárquica e fundacional. (...). 

Quando o legislador pretender restringir o conceito ao padrão do cargo do 
servidor, deverá empregar o vocábulo no singular – vencimento; quando 
quiser abranger também as vantagens conferidas ao servidor, deverá usar o 
termo no plural – vencimentos

224. (destaques do autor). 

Odete Medauar também se filia a este entendimento e afirma que 

Denomina-se vencimento, no singular, a retribuição, em dinheiro, pelo 
exercício de cargo ou função pública, com valor fixado em lei. (...). os 
vocábulos “vencimentos” ou “remuneração” designam o conjunto formado 
pelo vencimento (referência) do cargo ou função mais outras importâncias 
percebidas, denominadas vantagens pecuniárias225. (destaques da autora). 

Assim, aplicando-se o posicionamento da doutrina pátria do Direito 

Administrativo ao caso concreto, se conclui que a interpretação do dispositivo em comento 

deve ser no sentido de que o valor estabelecido para o piso salarial do magistério público da 

escola básica refere-se ao vencimento básico e não à remuneração global. Consequentemente, 

conclui-se que apenas onze Estados e o Distrito Federal cumprem a “Lei do Piso”, no que se 

refere ao valor pago. 
                                                 
222 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 
2008. p. 284. 
223 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 759. 
224 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 434-5. 
225 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 
280. 
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Para a investigação de como os entes federados cumprem a segunda exigência 

da “Lei do Piso”, referente à jornada de trabalho, verifica-se, na tabela constante do Anexo 

01, o percentual da carga horária que se destina às atividades extraclasse dos professores. 

A Lei determina, em seu parágrafo 4º do art. 2º, que “na composição da 

jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para 

o desempenho das atividades de interação com os educandos”. Supõe-se que a fração restante 

não será convertida em momento de lazer dos professores. A intenção da norma é que 1/3 da 

carga horária do professor seja utilizada para a realização de atividades como a correção de 

atividades, reuniões pedagógicas, elaboração de aulas, leituras didáticas etc. 

Os dados expostos na referida tabela demonstram que nove Estados cumprem a 

“Lei do Piso” no que se refere à jornada de trabalho. Todavia, quinze Estados desrespeitam 

essa parte da legislação. Três Estados deixaram de fornecer as informações sobre o percentual 

da carga horária destinado às atividades extraclasse. 

A justificativa para um índice tão elevado de descumprimento da norma apoia-

se na constatação, conforme se demonstrou, de que a maioria dos Estados não possui um 

Plano Estadual de Educação que estabeleça diretrizes e metas para as políticas públicas 

educacionais. Estas políticas públicas são o cerne da valorização do magistério e a 

concretização do princípio insculpido no inciso V, do art. 206, da Constituição Federal. 

Pelo exposto, verificou-se que a atitude dos entes federados para o 

cumprimento da “Lei do Piso” ainda não se coaduna com a intenção da norma que busca a 

efetivação da valorização do magistério. 
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4.3 A POSIÇÃO DOS SINDICATOS SOBRE A APLICAÇÃO DAS LEIS 

 

A aprovação da Lei nº 11.738/2008 foi um marco na política de valorização do 

magistério da educação básica da escola pública. Mas esta lei não é única a tratar da 

valorização do magistério. A Constituição Federal de 1988, como visto, elevou a valorização 

do ensino ao patamar de princípio. A partir das disposições do texto constitucional, o 

Executivo e o Legislativo buscaram montar um sistema legal para amparar em bases sólidas 

um tema que desde a promulgação da Carta Magna deveria ser tratado como uma política 

pública de Estado. 

No âmbito da educação básica, as principais leis criadas para dar suporte ao 

novo modelo de política educacional do país foram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB226; o Plano Nacional de Educação – PNE227 e a lei do Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 

FUNDEB228. Nesse contexto, a lei do piso salarial dos professores surge como um mecanismo 

específico de valorização do magistério. 

Criadas para viabilizar a proposta de um novo modelo educacional para o 

Brasil, as recentes leis educacionais têm sido alvo de contestação por parte dos gestores 

públicos dos Estados e Municípios, que alegam dificuldades orçamentárias para o 

cumprimento das determinações legais. A insatisfação dos gestores públicos nas diversas 

esferas da Federação tem provocado impasses políticos na tramitação e aprovação de novos 

mecanismos legais que precisam ser aprovados para que o programa da nova política 

educacional não seja interrompido. 

                                                 
226 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
227 Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001. 
228 Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. O Fundo atende toda a educação básica, da creche ao ensino médio. 
Substituto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
– FUNDEF, que vigorou de 1997 a 2006, o Fundeb está em vigor desde janeiro de 2007 e se estenderá até 2020. 
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O Projeto de Lei nº 8.035/2010, que cria o Plano Nacional de Educação para o 

decênio 2011-2020, em substituição ao PNE de 2001 (que vigorou de 2001 a 2011), tramita 

pelas Comissões da Câmara dos Deputados desde dezembro de 2010. Esse novo PNE 

apresenta como uma de suas metas a proposta de aproximação do rendimento médio do 

profissional do magistério público com o rendimento de outros profissionais com escolaridade 

equivalente229. 

Sobre a tramitação do referido Projeto de Lei, a CNTE informa através de nota 

em seu sítio que é evidente “a intenção da União em continuar priorizando os programas de 

Governo frente às políticas de Estado para a educação, que continuam emperradas no projeto 

de lei do PNE, em trâmite na Comissão Especial da Câmara dos Deputados”230. Com a 

declaração, fica evidente que para a instituição a aplicação das leis educacionais está sujeita às 

prioridades determinadas pelos interesses políticos partidários e não ao interesse público. 

A insatisfação sindical com a aplicação das leis também permeia a tramitação 

do Projeto de Lei – PL, nº 3.776/2008, que visa modificara forma de atualização do valor piso 

salarial do magistério público da educação básica, prevista no art. 5º da Lei nº 11.738/2008, 

para que a atualização seja feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, que 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ficou em 6,07% para o 

acumulado no ano de 2011, ao invés dos 22,22% da metodologia atual. Essa modificação foi 

aprovada na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, mas não chegou a 

surtir seus efeitos devido a um recurso de plenário apresentado pela deputada Fátima Bezerra 

(PT/RN) que suspendeu temporariamente o trâmite do Projeto de Lei. Para os sindicatos a 

propositura de um PL para modificar a forma de correção do valor do piso salarial dos 

                                                 
229 Meta 17 do PL nº 8.035/2010: Valorizar o magistério público da educação básica a fim de aproximar o 
rendimento médio do profissional do magistério com mais de onze anos de escolaridade do rendimento médio 
dos demais profissionais com escolaridade equivalente. 
230 Informação disponível em: <http://www.cnte.org.br/index.php/comunica%C3%A7%C3%A3o/cnte-
informa/442-cnte-informa-614-05-de-abril-de-2012/9975-os-efeitos-da-mp-562?format=pdf>. Acesso em 03 jan. 
2012. 
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professores, com o apoio dos gestores públicos, tem um único escopo: obstaculizar a 

aplicação da Lei nº 11.738/2008231. 

Os sindicatos entendem que a criação de um sistema legal de valorização do 

ensino público da escola básica é um mecanismo que necessita sair da inércia. A “Lei do 

Piso” está prestes a completar quatro anos e ainda não está sendo aplicada à grande maioria 

dos profissionais do magistério nos diversos níveis da federação. 

Assim, após entendimentos com várias entidades representativa dos 

professores, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal criou um grupo 

de trabalho para acompanhar a aplicação da lei piso salarial do magistério, que mesmo em 

vigor desde 2008, não é cumprida por Estados e Municípios.  

A comissão de senadores já solicitou audiência ao Procurador Geral da 

República para discutir os meios jurídicos para obrigar prefeitos e governadores a cumprirem 

o que está determinado na lei. 

No mesmo sentido, no escopo de garantir a aplicação da “Lei do Piso”, a 

CNTE recomenda que os sindicatos filiados nos Estados ingressem com ações judiciais para 

cobrar o imediato e integral cumprimento da Lei nº 11.738/2008, com destaque para o valor 

do vencimento básico e para a aplicação da fração de 1/3 da jornada para as atividades 

extraclasse. 

Desde a entrada em vigor da Lei nº 11.738/2008, Estados e Municípios têm 

questionado a sua aplicabilidade em virtude das dificuldades orçamentárias que poderiam 

advir caso adotassem imediatamente as suas disposições.  

Estas dificuldades orçamentárias surgiriam, basicamente, de duas causas, sendo 

uma direta e outra indireta. A causa direta seria o aumento automático do valor da folha de 

pagamento em virtude da adoção do piso salarial do magistério público da escola básica. A 

                                                 
231 Informação disponível em:< http://www.cnte.org.br/index.php/comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/9910-
procedimento-e-bases-para-a-atualizacao-do-piso?format=pdf>. Acesso em 03 jan. 2012. 
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causa indireta se consubstanciaria na necessidade da contratação de novos professores como 

consequência da imposição legal da destinação de 1/3 da carga horária semanal às atividades 

extraclasse, o que também, por via de consequência, acarretaria um aumento na despesa do 

ente federado. 

Nesse cenário de controvérsias, as argumentações tendem a se limitar ao 

campo da causa direta e pouco se tem discutido sobre a causa indireta – a adequação da carga 

horária dos professores à “Lei do Piso”. Em que pese a questão do valor monetário do piso 

salarial ser o primeiro aspecto a ser considerado quando se cogita da valorização do 

magistério, os aspectos relacionados à carga horária também devem ser igualmente 

considerados, sobretudo quando se considera que o valor monetário do piso salarial só ganha 

sentido quando relacionado à uma limitação da variável “tempo”. 

Por ocasião da elaboração do texto constitucional de 1988, o constituinte 

buscou aliar, no âmbito do princípio da valorização do magistério, art. 206, inciso V, uma 

retribuição financeira justa e uma carga horária digna para o professor. A legislação produzida 

a partir das disposições constitucionais sobre a política educacional do país manteve a 

observância de que a valorização do professor também é alicerçada pela oferta de uma carga 

horária que lhe permita o contato direto com os alunos e momentos de preparação individual 

para o seu mister. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de 

Dezembro de 1996, já observava esse preceito ao destacar que:  

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.  

(...)  

 V – período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 
carga de trabalho;  

 VI – condições adequadas de trabalho. (grifo nosso). 
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Corroborando tais disposições da LDB, o Plano Nacional de Educação, Lei nº 

10.172, de 9 de  janeiro de 2001, ao estabelecer seus objetivos e prioridades, declara que:  

Considerando que os recursos financeiros são limitados e que a capacidade 
para responder ao desafio de oferecer uma educação compatível, na extensão 
e na qualidade, à dos países desenvolvidos precisa ser construída constante e 
progressivamente, são estabelecidas prioridades neste plano, segundo o 
dever constitucional e as necessidades sociais. 

(...) 

4. Valorização dos profissionais da educação. Particular atenção deverá ser 
dada à formação inicial e continuada, em especial dos professores. Faz parte 
dessa valorização a garantia das condições adequadas de trabalho, entre 
elas o tempo para estudos e preparação das aulas, salário digno, com piso 
salarial e carreira de magistério. (grifo nosso). 

Por fim, filiando-se às disposições constitucionais de valorização do magistério 

e à legislação que sustenta a atual política educacional do país, a Lei nº 11.738/2008 

Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e 
cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade 
Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

§ 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 do magistério público da educação básica, para a 
jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. 

(...) 

§ 4º. Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite 
máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das 
atividades de interação com os educandos. (grifo nosso). 

Assim, evidencia-se que a previsão de reguardo de uma parcela da carga 

horária do professor para as atividades que, mesmo não ocorrendo em contato direto com os 

alunos, estão relacionadas às atribuições do professor em sala de aula é uma exigência da 

atual política pública educacional adotada pelo país. 

Mesmo sendo clara a sua exigibilidade, os Estados e Municípios ainda não se 

adequaram aos preceitos da “Lei do Piso”. Conforme visto, segundo os dados constantes da 

Tabela 01, apurados junto às entidades filiadas ao CNTE, apenas oito Estados, além do 
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Distrito Federal, cumprem a “Lei do Piso” no que se refere à jornada de trabalho232. Isto é, 

sem considerar os três Estados que deixaram de fornecer as informações sobre o percentual da 

carga horária destinado às atividades extraclasse233, ainda restam quinze Estados que 

desrespeitam essa parte da legislação. 

O julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 4.167/DF, de 

2008, que questionava, perante o STF, a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 

11.738/2008, terminou empatado, com cinco votos favoráveis e cinco votos contrários, no 

tocante às disposições do § 4º, do art. 2º, da referida lei. Em virtude do empate nesse ponto, a 

Corte decidiu indeferir a ADI, sem, contudo, vincular as instâncias inferiores com relação ao 

dispositivo em comento234. 

Como consequência, em virtude da ausência de declaração de 

constitucionalidade, os Juízos de primeira instância poderão decidir em contrariedade ao 

julgamento do STF, desde que seus magistrados entendam por inconstitucional o disposto no 

art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, deixando de aplicá-lo. Assim, a matéria só será apreciada 

pelo STF pela via do recurso extraordinário após o julgamento em segunda instância. 

A garantia das disposições do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 também tem 

sido buscada pela via judicial por vários sindicatos de profissionais da educação. 

No Estado de São Paulo, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do 

Estado de São Paulo – APEOESP ajuizou ação judicial com pedido de liminar para que a 

Secretaria Estadual de Educação adequasse a jornada de trabalho dos docentes às disposições 

do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008. A medida liminar foi concedida a favor do sindicato. 

                                                 
232 Estados que cumprem a Lei do Piso no que se refere à jornada de trabalho: Acre, Amapá, Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso, Paraíba e Sergipe, além do Distrito Federal. 
233

 Estados que não forneceram dados sobre o percentual da carga horária destinado às atividades extraclasse: 
Amazonas, Pará e Rio de Janeiro. 
234 Decisão fundamentada nos artigos 97 da Constituição Federal e 146 do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal – STF. 
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Para dar cumprimento à liminar concedida, o Secretário da Educação do Estado 

editou a Resolução SE-8/2012, reorganizando as jornadas docentes, de modo a atender as 

determinações da “Lei do Piso”. Todavia, tal Resolução não seguia fielmente à Lei n.º 

11.738/2008, uma vez que obrigava que parte do tempo destinado às atividades do professor, 

sem interação com os alunos, fosse empregado em “trabalho pedagógico coletivo na 

escola”235. 

Em sua defesa, o Estado sustentou que a regulamentação estadual da jornada 

de trabalho prevaleceria sobre a lei federal em razão da autonomia do ente federado, 

impondo-se o controle difuso de constitucionalidade da Lei Federal n.º 11.738/2008 pelo 

juízo, posto que não fora vedado pelo julgamento da ADIN, e em razão dos danos 

administrativos e pedagógicos que a medida liminar causaria em virtude da proximidade do 

início do ano letivo. 

Por ocasião do julgamento do mérito, em 31 de janeiro de 2012, o Juiz da 3ª 

Vara da Fazenda Pública da Capital determinou que, 

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a ação para determinar à 
autoridade administrativa que organize a jornada de trabalho de todos os 
professores da rede pública de São Paulo para o ano letivo de 2012 e 
seguintes independentemente do regime de contratação, em conformidade 
com o disposto no art. 2.º, § 4.º, da Lei n.º 11.738/2008, e com prejuízo 
da utilização do critério de hora-classe contido na Resolução SE nº 
8/2012236. (grifo nosso). 

Neste caso, a Resolução da Secretaria de Educação concedia o percentual de 

33% da carga horária do professor para atividades pedagógicas fora da sala de aula, mas 

exigia que uma parte desse tempo fosse utilizado em atividades pedagógicas coletivas 

determinadas pela escola, o que contraria a intenção da norma constitucional de valorização 

do professor. 

                                                 
235 Art. 2º, caput, e seus incisos da Resolução SE nº 8/2012 da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 
236 Processo nº 0044040-25.2011.8.26.0053 da 3ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. Disponível em: 
<http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/search.do?paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=53&cbPesquisa=NUMPRO
C&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0044040-
25.2011&foroNumeroUnificado=0053&dePesquisaNuUnificado=0044040-25.2011.8.26.0053&dePesquisa=>. 
Acesso em 18 nov. 2011. 
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Em Mato Grosso do Sul, a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato 

Grosso do Sul – FETEMS, em 11 de abril de 2012, também obteve êxito semelhante no 

Mandado de Segurança impetrado contra o governador e o secretário de educação do 

Estado237. 

No âmbito municipal, os sindicatos também têm lançado mão do Judiciário 

para garantir a aplicação da carga horária estabelecida pela “Lei do Piso”. O Sindicato dos 

Funcionários Públicos de Taboão da Serra, em São Paulo, impetrou Mandado de Segurança 

com pedido de liminar em face de ato do prefeito do município que se negava a cumprir a 

carga horária nos termos da referida lei. A liminar foi deferida, em 01/02/2012, para 

determinar que as autoridades coatoras “promovam a adequação da jornada de trabalho dos 

professores municipais de forma a atender o disposto no art. 2º, parágrafo 4º, da Lei nº 

11.738/2008”238. 

No município de Itapetininga/SP, o Sindicato dos Professores do Ensino 

Oficial do Estado de São Paulo – APEOESP também impetrou Mandado de Segurança com 

pedido de liminar contra ato do prefeito do município. Todavia, apesar da situação ser a 

mesma, o desfecho foi diferente. O Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca negou o pedido de 

liminar e no mérito dispôs que 

É compreensível e razoável que as medidas administrativas necessárias para 
implementação das mudanças em um município do porte de Itapetininga 
demandem certo tempo. Mas o mais relevante é que o município de 
Itapetininga, conforme revelam as informações e documentos juntados, 
conta com estatuto próprio de fixação da jornada de trabalho dos 
professores, aparentemente mais benéfica que a previsão da lei federal, com 
consideração à necessidade de trabalho fora das salas de aula. Conforme já 
mencionado, na limitada via probatória do mandado de segurança, a 
impetrante não demonstrou que os professores da rede municipal de 
Itapetininga tenham prejuízo com a jornada de trabalho a que se submetem, 
com a negação do direito previsto no artigo 2º, §4º, da lei 11.738/2008. Isto 

                                                 
237 Mandado de Segurança nº 2012.000136-0  (0000173-97.2012.8.12.0000) do Tribunal de Justiça do Mato 
Grosso do Sul. Disponível em: < http://www.tjms.jus.br/cposg/pcpoResultadoConsProcesso2Grau.jsp>. 
238 Mandado de Segurança nº 609.01.2012.001037-2 da 2ª Vara Cível da Comarca de Taboão da Serra/SP. 
disponível em: 
<http://www.tjsp.jus.br/PortalTJ3/Paginas/Pesquisas/Primeira_Instancia/Interior_Litoral_Civel/Por_comarca_int
erior_litoral_civel.aspx>. Acesso em 05 jan. 2012. 
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posto, denego a segurança impetrada, arcando o Impetrante com as custas do 
processo239. 

Percebe-se, nesse caso, a aplicação prática dos efeitos do julgamento da ADI nº 

4.167/DF, de 2008. Conforme demonstrado, em que pese o julgamento pela completa 

improcedência da ADI, no que concerne ao disposto no art. 2º, parágrafo 4º, da Lei nº 

11.738/2008, a decisão do STF não vincula as decisões dos Juízos das instâncias inferiores. 

Evidentemente, pela via recursal, após o julgamento em segunda instância, a questão pode 

voltar à Corte Constitucional. 

Das situações expostas, infere-se que, mesmo sendo uma causa indireta das 

dificuldades impostas aos Estados e Municípios para a aplicação da “Lei do Piso” dos 

professores, a questão da adequação da carga horária dos professores às determinações da lei 

em comento também desencadeia uma série de questões polêmicas. Provavelmente, a mais 

significativa delas seja o fato de tal regramento, na opinião de parte da doutrina e da 

jurisprudência, quebre a harmonia do pacto federativo em virtude do estabelecimento de 

limites para a carga horária de servidores públicos dos entes federados por uma lei federal. 

Esse dissenso se reproduziu no julgamento da ADI nº 4.167/DF, que será estudado em 

capítulo específico. 

Com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 

4.167/DF, de 2008, que decidiu pela constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, as entidades 

representativas dos professores nos vários níveis da federação, o Ministério Público nos 

Estados, ou ainda através de ações individuais, passaram a acionar o Poder Judiciário no 

intuito de assegurar o cumprimento da referida lei. 

                                                 
239 Processo nº 269.01.2012.001421-1 da 2ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga/SP. disponível em: 
<http://www.tjsp.jus.br/PortalTJ3/Paginas/Pesquisas/Primeira_Instancia/Interior_Litoral_Civel/Por_comarca_int
erior_litoral_civel.aspx>. Acesso em 05 jan. 2012. 
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Todavia, em diversas situações, alguns entes federados que ainda não 

implantaram os mecanismos administrativos necessários ao fiel cumprimento da “Lei do 

Piso” acabam por se beneficiar dos resultados dessas ações judiciais. 

O que ocorre, é que a lei em comento já foi declarada constitucional pelo STF e 

está em plena vigência; consequentemente, apta a produzir os seus efeitos no mundo jurídico. 

Nesse sentido, como já analisado em passagem anterior deste trabalho, constatou-se que quase 

metade dos Estados da federação já está em conformidade com a Lei nº 11.738/2008, sendo 

que onze Estados e o Distrito Federal cumprem as determinações da lei no que se refere ao 

valor pago a título de vencimento e oito Estados e o Distrito Federal cumprem a “Lei do Piso” 

no que se refere à jornada de trabalho. 

Quanto aos entes federados que insistem em descumprir as determinações 

legais, percebe-se que eles estão sendo provocados pela sociedade, perante o Poder Judiciário, 

a adequarem-se à lei. Mas, em algumas dessas ações, acabam por ganhar um “bônus” 

temporal, indeterminado, para só então serem coagidos a dar cumprimento ao que determina a 

lei. 

No município de Cajazeiras/PB, em maio de 2011, um mês após o julgamento 

da ADI nº 4.167/DF, o Sindicato dos Funcionários Municipais de Cajazeiras – SINFUNC, 

impetrou Mandado de Segurança240, com pedido de liminar, contra ato do prefeito do 

município, objetivando a imediata implantação em seus contracheques do valor do piso 

salarial dos professores a seus vencimentos básicos, sob a alegação de que os professores 

naquele município percebiam valores inferiores ao estabelecido na “Lei do Piso”. O pedido de 

liminar foi indeferido em junho de 2011. Contra a decisão que negou o pedido de liminar foi 

                                                 
240 Mandado de Segurança nº 013.2011.001.510-7. 4ª Vara da Comarca de Cajazeiras/PB. Disponível em: 
<http://apps.tjpb.jus.br/consultaprocessual/consultaprocessual>. Acesso em: 25 mar. 2012. 
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interposto Agravo de Instrumento, também negado241. A sentença de mérito, julgada 

procedente, foi publicada em outubro de 2011. Em meados de abril de 2012, o processo 

encontra-se aguardando decurso de prazo recursal. 

Nesse caso, o direito dos professores do município de Cajazeiras/PB, exigível 

desde abril de 2011, só será efetivado depois de ultrapassadas todas as instâncias recursais. 

Situação semelhante ocorre no estado do Pará. Naquele Estado, no início de 

outubro de 2011, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP 

impetrou Mandado de Segurança242, com pedido de liminar, contra ato supostamente ilegal do 

governador do Estado no intuito de obter a concessão do pagamento integral e imediato do 

piso salarial dos professores da rede pública estadual. No final de outubro o Desembargador 

Relator indeferiu o pedido de liminar. Ao prestar suas informações o Estado do Pará, por sua 

representação judicial, alegou que inexistia previsão orçamentária para fazer face ao 

pagamento pleiteado pelo impetrante e ratificou que a decisão preferida na ADI 4.167-DF não 

transitou em julgado e, desta forma, não haveria que se falar em direito líquido e certo. 

Ademais, juntou aos autos a Ata de uma reunião com o sindicato impetrante na qual 

pactuaram que o valor pleiteado seria pago a partir de março de 2012. Em virtude do acordo 

firmado entre as partes, em 04 de abril de 2012, o Tribunal entendeu que a demanda perdera o 

seu objeto e extinguiu o feito conforme acórdão assim ementado: 

MANDADO DE SEGURANÇA PISO SALARIAL PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL LEI FEDERAL N.º 11.738/2008.  
UMPRIMENTO DO PISO NACIONAL - COMPOSIÇÃO REALIZADA 
ADMINISTRATIVAMENTE VALORES PRETÉRITOS AÇÃO DE 
COBRANÇA - PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO 
OBJETO ACOLHIDA POR MAIORIA. 

I - Tendo o Estado do Pará reconhecido o direito dos impetrantes e cumprido 
o previsto na Lei n.º 11.738/2008, administrativamente, resta esvaziado o 

                                                 
241 Agravo de Instrumento em Mandado de Segurança nº 013.2011.001.510-7/001. 4ª Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba. Disponível em: <http://apps.tjpb.jus.br/consultaprocessual/consultaprocessual>. Acesso 
em: 25 mar. 2012. 
242 Mandado de Segurança nº 2011.3.022325-3. Pleno do Tribunal de Justiça do Pará. Disponível em: 
<http://200.217.195.100/consultasProcessuais/2grau/>. Acesso em: 05 abr. 2012. 
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objeto do mandamus, pelo que extingue-se o processo, sem resolução de 
mérito, em aplicação do disposto no art. 267, VI, do CPC. 

II - A jurisdição, na sede mandamental escolhida pelo autor, é um dever-
poder do Estado-Juiz ante a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e 
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável 
pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de 
pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (Constituição da 
República: art. 5º, XXXV e LXIX), de modo que reconhecido, 
administrativamente, pelo demandado no curso da ação, na sua 
integralidade, o direito pedido na inicial desaparece o interesse de agir, 
operando-se a perda superveniente do objeto e a consequente extinção do 
processo. 

III - A pretensão que vise o recebimento por servidores públicos de parcelas 
ou diferenças pecuniárias pretéritas à impetração ou ocorridas no curso da 
ação extinta por reconhecimento administrativo do direito líquido e certo 
pleiteado, estas, em especial, quando o pagamento não foi requerido 
expressamente na inicial, devem ter os seus possíveis valores apurados e 
cobrados nas vias ordinárias, uma vez que o Mandado de Segurança não é 
meio de cobrança (STF: súmula nº 269). 

IV - Decisão por maioria, pelo acolhimento da preliminar de perda 
superveniente do objeto do writ243. 

O referido acórdão, em meados de abril de 2012, aguarda o prazo recursal para 

produzir seus efeitos. A assessoria jurídica do SINTEPP já divulgou nota244 informando que 

recorrerá da decisão posto que a extinção do feito por perda do objeto não reflete o que estava 

sendo pleiteado no Mandado de Segurança e que a “Lei do Piso” não se restringe ao valor do 

piso salarial pago aos professores. Jornada de trabalho e planos de carreira também estão ali 

contemplados. 

A situação exposta também fragiliza a concretização da valorização do 

magistério através da Lei nº 11.738/2008. Mesmo que o governo estadual cumpra o 

pagamento do piso salarial dos professores, possíveis questionamentos sobre carga horária e 

planos de carreira só serão sanados por ocasião do trânsito em julgado dos possíveis recursos 

aos quais estão sujeitos tanto o sindicato impetrante quanto o governo do estado impetrado. 

                                                 
243 Tribunal de Justiça do Pará. Mandado de Segurança nº 2011.3.022325-3. Tribunal Pleno. Relator Cláudio A. 
Montalvão Neves. Decisão por maioria. Disponível em: 
<http://200.217.195.100/geradorPDF?tiporelatorio=inteiroteor&numeroAcordao=106412&seqJurisprudencia=>. 
Acesso em: 05 abr. 2012. 
244 Informação do sítio do SINTEPP. Disponível em: 
<http://www.sintepp.org.br/v2011/noticias_4col/abrir.php?id_noticia=175 >. Acesso em: 12 abr. 2012. 
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Já no Estado do Maranhão, em que pese o fato do próprio Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do 

Maranhão – SINPROESEMMA ter dado azo, pelo menos em tese, à improcedência do 

Mandado de Segurança impetrado contra ato da governadora do Estado, o desfecho da ação 

judicial produz o mesmo resultado das situações anteriores: a dilação do prazo para a 

concretização das disposições da “Lei do Piso”. 

Em março de 2012, o SINPROESEMMA impetrou Mandado de Segurança 

contra ato da governadora do Estado e do secretário de estado da educação. Imediatamente, o 

desembargador relator indeferiu a inicial e extinguiu o processo por carência probatória dos 

fatos alegados, nos termos da decisão abaixo. 

Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINDICATO 
DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE 
PÚBLICA DO MARANHÃO contra ato da Exm.ª Sr.ª GOVERNADORA 
DO ESTADO DO MARANHÃO e do Exm.º Sr. SECRETÁRIO DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO DO MARANHÃO, consistente na fixação de 
jornada semanal de trabalho para os profissionais do magistério em alegado 
confronto com as disposições da Lei Federal n. 11.738/2008. Sucede que a 
impetração não veio forrada com o ato apontado como ilegal e abusivo, qual 
seja, a fixação de jornada semanal de trabalho em salas de aula, para os 
profissionais do magistério, em 16 (dezesseis) horas semanais. 
A propósito, os documentos de fls. 62-65 não se prestam para tal finalidade, 
até mesmo porque, no pequeno universo de professores ali representado, 
demonstram variação de cargas horárias (“CH Total”). 
O mandado de segurança, como é de todos sabido, destina-se a proteção de 
direito líquido e certo. No caso dos autos, a ausência do ato coator impede a 
verificação acerca do alegado direito do impetrante. 
No caso, portanto, incide o art. 10 da Lei n. 12.016/2009:  
“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando 
não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos 
legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” 
DO EXPOSTO, ausente o ato apontado como ilegal pelo impetrante, 
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com arrimo no citado art. 10 da Lei n. 
12.016/2009, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 
resolução de mérito (art. 267, I, do Código de Processo Civil)245. 

O Estado do Maranhão já paga o piso nacional do magistério da escola básica, 

todavia, os professores aguardam a implementação da Lei nº 11.738/2008 no tocante à divisão 

                                                 
245 Tribunal de Justiça do Maranhão. Mandado de Segurança. Tribunal Pleno. Relator Lourival de Jesus Serejo 
Sousa. Decisão monocrática. Diário da Justiça Eletrônico nº 43/2012. p. 18. Disponível em: 
<http://www3.tjma.jus.br:8080/diario/VisulizacaoDiarioPDF.mtw?idDiario=1008>. Acesso em: 10 abr. 2012. 



158 
 

 

 

da carga horária nos termos ali estabelecidos. O sindicato impetrará um novo Mandado de 

Segurança246. Enquanto não dispuser de provimento favorável através do remédio 

constitucional o Estado do Maranhão continuará a descumprir a “Lei do Piso”. 

Conforme já analisado em outro tópico deste trabalho, o Sindicato dos 

Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – APEOESP, impetrou, em novembro 

de 2011, Mandado de Segurança247 com pedido de liminar contra o secretário da educação do 

Estado objetivando a implantação da carga horária do magistério da escola básica estadual nos 

termos da “Lei do Piso”. A liminar foi deferida e para cumprí-la o Secretário de Educação 

expediu a Resolução nº SE-8/2012. Esta Resolução, apesar de garantir o máximo de 2/3 da 

carga horária do professor em interação com os alunos, destina parte da fração restante à 

atividades pedagógicas conjuntas a serem desenvolvidas, obrigatoriamente, no interior da 

escola, o que afronta o disposto no parágrafo 4º, do art. 2º, da Lei nº 11.738/2008. Assim, o 

sindicato requereu ao Juízo que o cumprimento da medida liminar ocorresse na forma 

estipulada na “Lei do Piso”. O requerimento foi deferido para que, no prazo de 48 horas, o 

secretário de educação cumprisse a medida liminar na forma requerida. Contra essa nova 

decisão, a secretaria de educação interpôs Agravo de Instrumento alegando em sua defesa que  

o aludido ato administrativo cumpriu a medida liminar concedida, assim 
como a legislação aplicável; disse que a decisão liminar não detalhou a 
composição das jornadas docentes e que isto foi feito sem desconsiderar o § 
1º do artigo 10 da LCE n. 836/97; e apontou as dificuldades e custos de 
adoção dessa pretensão248. 

                                                 
246 Informação do sítio do SINPROESEMMA. Disponível em: 
<http://www.sinproesemma.org.br/2012/3/27/jornada-sindicato-vai-ajuizar-outra-acao-para-que-o-estado-
cumpra-a-lei-2964.htm>. Acesso em: 05 abr. 2012. 
247 Mandado de Segurança nº 0044040-25.2011.8.26.0053. 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São 
Paulo/SP. Disponível em: 
<http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/show.do?localPesquisa.cdLocal=53&processo.codigo=1H0003HJL0000&processo
.foro=53>. Acesso em: 05 abr. 2012. 
248 Agravo de Instrumento em Mandado de Segurança nº 0013546-11.2012.8.26.0000. 10ª Câmara de Direito 
Público do Tribunal do Estado de São Paulo/SP.  Disponível em: 
<http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/sg/search.do?paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=5&cbPesquisa=NUMPROC
&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=0013546-11.2012&foroNumeroUnificado>. 
Acesso em: 05 abr. 2012. 
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O desembargador relator do AI concedeu efeito suspensivo ao recurso e 

determinou que a medida fosse cumprida nos termos da Resolução SE-8/2012 até o seu 

julgamento ou a sentença nos autos do Mandado de Segurança. 

Em 30 de janeiro de 2012, foi dado provimento Agravo de Instrumento, cuja 

parte dispositiva dispôs que “Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento para 

afastar a determinação de recálculo das jornadas e manter o critério fixado na Resolução SE-

8/2012”249. Com isso, enquanto o mérito do Mandado de Segurança não fosse julgado, vigeria 

a Resolução SE-8/2012 e os professores permaneceriam cumprindo uma carga horária que 

afronta a “Lei do Piso”. Todavia, no dia 31 de janeiro de 2012, o Mandado de Segurança foi 

julgado parcialmente procedente para 

determinar à autoridade administrativa que organize a jornada de trabalho de 
todos os professores da rede pública de São Paulo para o ano letivo de 2012 
e seguintes independentemente do regime de contratação, em conformidade 
com o disposto no art. 2.º, § 4.º, da Lei n.º 11.738/2008, e com prejuízo da 
utilização do critério de hora-classe contido na Resolução SE n.º 8/2012250. 

Tempestivamente, a Fazenda Pública interpôs Apelação que foi recebida 

apenas no seu efeito devolutivo. Todavia, com o período letivo em curso, dificilmente as 

determinações do parágrafo 4º, do art. 2º, da Lei nº 11.738/2008, terão condições de ser 

implantadas no ano de 2012. Assim, enquanto perdurar a vigência da Resolução SE-8/2012, 

configura-se o prejuízo temporal para o magistério público do Estado de São Paulo. 

Por tudo o quanto foi exposto, é possível inferir que os entes federados que 

ainda se negam a dar cumprimento à Lei nº 11.738/2008 e são acionados judicialmente podem 

lançar mão das ferramentas processuais para afastar, por longos períodos, o trânsito em 

julgado dessas ações. 

                                                 
249 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento. 10ª Câmara de Direito Público. Relator 
Antonio Celso Aguilar Cortez. Votação unânime. Diário da Justiça Eletrônico nº 1118. Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?origemDocumento=M&nuProcesso=0013546-
11.2012.8.26.0000&cdProcesso= >. Acesso em: 05 abr. 2012. 
250 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo. Mandado de Segurança nº 0044040-
25.2011.8.26.0053. Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/abrirDocumentoEdt.do?origemDocumento=M&nuProcesso=0044040-
25.2011.8.26.0053>. Acesso em: 05 abr. 2012. 
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O exemplo mais evidente da utilização desse ardil é a atitude dos entes da 

federação que se negam a implantar as determinações da “Lei do Piso” sob a alegação de que 

a interposição de recursos251 em face do acórdão da ADI nº 4.167-DF, que declarou 

constitucional a Lei nº 11.738/2008, obsta a produção dos efeitos da decisão, mesmo não 

existindo nos autos do processo decisões conferindo efeito suspensivo a estes recursos. Com 

isso, estes Estados e Municípios deixam de promover as ações de valorização do magistério 

público da escola básica protegidos pelo extenso rol de possibilidades recursais do nosso 

sistema processual. 

 

4.4 A AÇÃO DOS SINDICATOS, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS À LUZ DO 

DIREITO 

 

A entrada em vigor da Lei nº 11.738/2008, criada em um contexto de 

atendimento às disposições traçadas ainda por ocasião da promulgação da Constituição 

Federal de 1988 que têm como meta a valorização do magistério da escola pública, gerou uma 

série de discussões entre as partes diretamente ligadas à sua implementação. De um lado, os 

professores da escola pública ansiosos por melhorias em suas condições de trabalho, de outro, 

os administradores públicos preocupados com a insuficiência de recursos para cumprir as 

determinações da lei. 

Logo após sua entrada em vigor, cinco Estados da federação252 promoveram o 

questionamento de seus dispositivos através de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade – 

ADI. Conforme facultado pelo art. 10º da Lei nº 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e 

julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de 

                                                 
251 Embargos de Declaração interpostos pelos governadores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Mato 
Grosso do Sul e do Ceará; além de Agravo Regimental pelo governador do Rio Grande do Sul. Todos estes 
recursos encontram-se em Mesa para julgamento desde 29 de março de 2012. 
252 Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Ceará. 



161 
 

 

 

constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, foi deferida, parcialmente, a medida 

cautelar pleiteada pelos governadores para 

Fixar interpretação conforme ao art. 2º, da Lei nº 11.738/2008, no sentido de 
que, até o julgamento final da ação, a referência ao piso salarial é a 
remuneração; deferir a cautelar em relação ao § 4º do art. 2º; e dar 
interpretação conforme ao art. 3º, para estabelecer que o cálculo das 
obrigações relativas ao piso salarial se dará a partir de 01 de janeiro de 2009 
(...)253. 

Com isso, as discussões sobre a aplicação da “Lei do Piso” ficaram, 

temporariamente, restritas ao pagamento do valor nos moldes previstos no texto da lei. Até 

que a demanda chegasse ao seu termo, juridicamente, nenhuma medida judicial poderia ser 

tomada. Observe-se que a medida cautelar estabeleceu que o valor do piso a ser considerado 

fosse a remuneração global, até que a corte dirimisse a questão. A medida cautelar também 

determinou que a divisão da carga horária dos professores pudesse permanecer nos termos 

então vigentes nas normas regulamentadoras locais. 

Mais de dois anos após a decisão na medida cautelar, em abril de 2011, o Pleno 

do Tribunal decidiu o mérito da ADI nº 4.167-DF, nos seguintes termos, 

O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta quanto ao § 1º do 
artigo 2º, aos incisos II e III do art. 3º e ao artigo 8º, todos da Lei nº 
11.738/2008, com a ressalva do voto do Senhor Ministro Gilmar Mendes, 
que dava interpretação conforme no sentido de que a referência do piso 
salarial é a remuneração, e vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que a 
julgava procedente. Votou o Presidente. Em seguida, após o voto do Senhor 
Ministro Joaquim Barbosa (Relator), que julgava improcedente a ação 
quanto ao § 4º do artigo 2º da lei impugnada, no que foi acompanhado pelos 
Senhores Ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e 
Ayres Britto, e os votos dos Senhores Ministros Cármen Lúcia, Gilmar 
Mendes, Ellen Gracie e Marco Aurélio, que a julgavam procedente, foi o 
julgamento suspenso para aguardar o voto do Senhor Ministro Cezar Peluso 
(Presidente), nos termos do parágrafo único do artigo 23 da Lei nº 9.868/99. 
Colhido o voto do Presidente, Ministro Cezar Peluso, que julgou procedente 
a ação relativamente ao § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008, o Tribunal julgou 
a ação improcedente, por maioria. Quanto à eficácia erga omnes e ao efeito 
vinculante da decisão em relação ao § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008, o 
Tribunal decidiu que tais eficácias não se aplicam ao respectivo juízo de 
improcedência, contra os votos dos Senhores Ministros Joaquim Barbosa 
(Relator) e Ricardo Lewandowski. Impedido o Senhor Ministro Dias Toffoli. 

                                                 
253 Supremo Tribunal Federal. ADI nº 4.167-MC/DF. Tribunal Pleno. Relator Ministro Joaquim Barbosa. 
Julgado em 17 dez. 2008. 
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Após a decisão do mérito da ADI, a “Lei do Piso”, declarada constitucional, 

passou a viger legalmente em todos os seus preceitos. Desde então, sindicatos de professores, 

Estados e Municípios passaram a discutir, na maioria das vezes pela via judicial, as formas de 

cumprimento dos dispositivos da Lei nº 11.738/2008. 

Desde a publicação do acórdão da referida decisão, muitos entes federados 

adotaram as determinações legais e implantaram espontaneamente o piso salarial. Em outros 

casos, os governantes insistem em descumprir a referida lei. Assim, conforme já analisado em 

outras passagens do trabalho, os sindicatos têm acionado o Judiciário para o integral 

provimento da “Lei do Piso”.  

Em virtude dos efeitos vinculante e contra todos, inerentes às declarações de 

constitucionalidade proferidas pelo STF, expressos no § 2º, do art. 102254, da Constituição 

Federal, os pleitos dos professores têm sido julgados procedentes à luz da ADI nº 4.167-DF e 

os entes federados demandados têm buscado aplicar os mecanismos possíveis para o 

cumprimento das decisões judiciais. Sobre o efeito vinculante, a jurisprudência do STF possui 

posicionamento consolidado255 e na doutrina, o posicionamento pode ser resumido na lição de 

Moraes ao afirmar que 

Essa vinculação obrigatória decorre da própria racionalidade do sistema 
concentrado de constitucionalidade, onde compete ao Supremo Tribunal 
Federal, por força da escolha política realizada pelo legislador constituinte 
originário, a guarda da Constituição Federal. 

Assim, uma vez que interprete a norma constitucional abstratamente, em 
sede de ação direta de inconstitucionalidade, a Corte Suprema define seu 
significado e alcance, que deverá ser respeitado por todos os demais órgãos 
estatais, sob pena de desrespeito à sua função constitucional256. 

                                                 
254 Art. 102, § 2º, da CF: As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações 
diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos 
e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 
255 Nesse sentido, são julgamentos do STF: Reclamação – AgR – questão de ordem – nº 1.880/SP – Relator 
Ministro Maurício Corrêa, decisão: 06 de junho de 2002; AI nº 461.289-4/DF – Relator Ministro Gilmar 
Mendes, Diário da Justiça, Seção I, 02 de setembro de 2003 – p. 46; Pleno – AgReg na Reclamação nº 2.143-
2/SP – Relator Ministro Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção 1, 06 de junho de 2003, p. 30. 
256 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 769. 
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A exceção a esse cenário ocorre no que se refere à implementação do 

dispositivo que da trata divisão da carga horária dos professores. Tal problemática decorre em 

grande parte dos efeitos que foram atribuídos a esse dispositivo pela decisão da ADI nº 4.167-

DF, ao dispor que “Quanto à eficácia erga omnes e ao efeito vinculante da decisão em relação 

ao § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008, o Tribunal decidiu que tais eficácias não se aplicam 

ao respectivo juízo de improcedência”. 

O motivo dessa decisão foi o impasse criado com o empate na votação do 

referido dispositivo da lei, em cinco votos a favor da constitucionalidade da lei e cinco votos 

favoráveis à sua inconstitucionalidade. No caso da ADI nº 4.167-DF, a Corte julgou em 

composição par em virtude do impedimento do Ministro Dias Toffoli, que havia atuado como 

Advogado da União, por ocasião do julgamento da medida cautelar. Para dirimir qualquer 

questionamento futuro, a Corte deliberou e, com espeque nos artigos 97 da Constituição 

Federal257 e 146 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF258, decidiu 

indeferir a ADI, sem, contudo, vincular as instâncias inferiores com relação ao dispositivo em 

comento. 

Desprovidos de eficácia erga omnes e efeito vinculante relativamente aos 

demais órgãos do Poder Judiciário, os dispositivos que tratam da distribuição da carga horária 

dos professores podem ser questionados perante qualquer Juízo de primeiro grau e os 

eventuais recursos contra essas decisões somente chegarão ao STF, pela via do recurso 

extraordinário, após a apreciação do mérito pelo Juízo de segundo dos Estados. Apenas para 

ilustrar essa situação, colaciona-se decisão sobre pedido de antecipação da tutela em ação 

cível proposta pelo Sindicato dos Professores Municipais de Canoas/RS – SINPROCAN, 

                                                 
257 Art. 97 da CF: Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão 
especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 
258 Art. 146 do RISTF: Havendo, por ausência ou falta de um Ministro, nos termos do art. 13, IX, empate na 
votação de matéria cuja solução dependa de maioria absoluta, considerar-se-á julgada a questão proclamando-se 
a solução contrária à pretendida ou à proposta. 
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objetivando a implantação das disposições da “Lei do Piso”, em face do Município de 

Canoas/RS. 

É O RELATO. DECIDO. O DEFERIMENTO DO PEDIDO, DE CERTO, 
IMPLICARIA NO AUMENTO DE DESPESAS POR PARTE DO ENTE 
PÚBLICO MUNICIPAL SEM PRÉVIA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, 
VISTO QUE, POR CERTO HAVERIA A NECESSIDADE DE 
CONTRATAÇÃO DE NOVOS PROFESSORES, CASO HOUVESSE A 
REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DESTINADA DIRETAMENTE AO 
DESEMPENHO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. PARA EVITAR 
ESSAS SITUAÇÕES É QUE A LEI Nº 9.494/97, ESTENDE PARA AS 
HIPÓTESES DE TUTELA ANTECIPADA, PREVISTA NO ART. 273 DO 
CPC, A VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
PARA O EFEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS QUE 
ENVOLVAM MUDANÇAS NA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO 
ENTE PÚBLICO. POR ESSE MOTIVO, TENHO QUE É INVIÁVEL A 
PRETENSÃO POSTULADA, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA, RESTANDO INDEFERIDO PLEITO. CITE-SE259. 

Paralelamente às ações judiciais, os sindicatos de professores têm promovido 

paralisações de suas atividades como forma de pressionar os governantes a aplicarem 

corretamente a “Lei do Piso”. Em meados do mês de março de 2012, a CNTE promoveu uma 

mobilização nacional como parte de uma agenda de ações para a implantação do piso salarial 

em todos os entes da federação. 

Mesmo previsto no art. 37, inciso VII, da Constituição Federal, o direito de 

greve ainda encontra dificuldades para ser exercido no serviço público. A ausência de lei 

específica para o setor levou a questão aos tribunais. O STF definiu que o Superior Tribunal 

de Justiça – STJ é competente para decidir sobre greves de servidores públicos civis quando a 

paralisação for nacional ou abranger mais de uma unidade da federação. Na mesma decisão, 

estabeleceu que, até ser editada a regulamentação, deve-se aplicar por analogia a Lei nº 

7.783/89, que rege o exercício do direito de greve para os trabalhadores em geral. Nos 

Estados e nos Municípios a competência tem sido exercida pelo Poder Judiciário local. Nesse 

sentido são as jurisprudências colacionadas abaixo. A primeira relacionada à greve dos 

professores do município de Laranjeira/SE. 

                                                 
259 Ação Cível nº 0038284-14.2011.8.21.0008 da 2ª Vara Cível da Comarca de Canoas/RS. DJE nº 4690, de 
17/10/2011. Disponível em: <http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=proc>. Acesso em: 10 mar. 2012. 



165 
 

 

 

Ante o exposto, com fulcro no art. 273 do Código de Processo Civil, 
CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA, para declarar a 
ilegalidade da greve deflagrada pelo SINDICATO DOS 
TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE OFICIAL DO 
ESTADO DE SERGIPE – SINTESE no Município de Laranjeiras, 
determinado a imediata suspensão do movimento grevista, sob pena de multa 
diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-se o montante a R$ 
90.000,00 (noventa mil reais), em caso de descumprimento260. 

Outra relacionada à greve dos professores do município de Cariacica/ES. 

Deste modo, evidente a ilegalidade da greve quando ausente o atendimento 
dos requisitos insculpidos na norma de regência. (...). VI - Ação declaratória 
de ilegalidade de greve procedente. VII - Condenação do sindicato requerido 
em custas processuais e honorários advocatícios. Vistos, relatados e 
discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Egrégio Tribunal 
Pleno, por unanimidade, julgar procedente a ação declaratória de greve, 
reconhecendo a ilegalidade do movimento paredista, nos termos do voto do 
Relator261. 

Por outro lado, a ação dos governadores e prefeitos que ainda não implantaram 

a “Lei do Piso” fundamenta-se prioritariamente nas questões financeiras do impacto 

orçamentário em face da adoção da lei, o que pode afetar aspectos peculiares à gestão de 

interesses locais. 

O custo financeiro da implementação do disposto nos parágrafos 1º e 4º, do art. 

2º, da Lei nº 11.738/2008 pode provocar o desequilíbrio das contas dos entes federados. Isso 

porque com a previsão de que no máximo 2/3 (dois terços) da jornada de trabalho do 

professor seja usada em atividades de interação com os educandos, surge a necessidade da 

contratação de novos profissionais para complementar a jornada em sala de aula. Ademais, o 

aumento de gastos públicos sempre traz à tona o risco de infração à Lei de Responsabilidade 

Fiscal pelos gestores. 

A “Lei do Piso” é um dos instrumentos viabilizadores de um plano maior 

traçado pelo constituinte de 1988. Um plano de valorização do magistério no Brasil – uma 

                                                 
260 Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Ação Declaratória nº 003/2012 – processo nº 2012107653. Tribunal 
Pleno. Relator Desembargador Cláudio Dinart Déda Chagas. Julgado em 20 de abril de 2012. Disponível em: 
<http://www.tjse.jus.br/portal/nome-da-parte-2o-grau>. Acesso em: 23 abr. 2012. 
261 Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Ação Declaratória nº 100110011671. Relator Desembargador Maurílio 
Almeida de Abreu. Tribunal Pleno. Julgado em 15 de setembro de 2011. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/20496068/acao-declaratoria-ad-100110011671-es-100110011671-
tjes>. Acesso em 05 abr. 2012. 
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política pública de valorização do magistério da escola básica. Ressalta-se, no entanto, que 

apesar do fato da política pública se exteriorizar por intermédio de um plano, ou programa, 

Maria Paula Dallari Bucci acrescenta que “A política (pública) é mais ampla que o plano e 

define-se como o processo de escolha dos meios para a realização dos objetivos do governo, 

com a participação dos agentes públicos e privados”262. 

Para viabilizar as políticas públicas, sobretudo as que se encontram insertas no 

texto da Constituição sob a égide de direitos fundamentais sociais, os governantes necessitam 

de uma contrapartida financeira. Todavia, em virtude do princípio da legalidade da despesa 

pública, para realizar qualquer despesa o administrador é obrigado a observar as autorizações 

e limites estabelecidos pelas leis orçamentárias, sob pena de incorrer em crime de 

responsabilidade previsto na própria Constituição. Existe uma íntima relação entre políticas 

públicas e orçamento. Sobre a relação entre esses fatores, Ricardo Lobo Torres discorreu que  

o relacionamento entre políticas públicas e orçamento é dialético: o 
orçamento prevê e autoriza as despesas para a implementação das políticas 
públicas; mas estas ficam limitadas pelas possibilidades financeiras e por 
valores e princípios como o do equilíbrio orçamentário263. 

Logo, infere-se que a implementação de uma política pública não depende 

exclusivamente da vontade política do administrador público, posto que lhe é vedado realizar 

as despesas decorrentes da política pública sem a respectiva previsão orçamentária, nos 

termos do art. 167, II, da Carta Magna de 1988. 

Nesse cenário, a doutrina e a jurisprudência, assentadas na moderna teoria dos 

direitos fundamentais, tornaram-se mais flexíveis à possibilidade de intervenção do Poder 

Judiciário na implementação de políticas públicas, quando estas se referirem a direito 

                                                 
262 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 259. 
263 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. V. 5. O Orçamento na 
Constituição. 2. ed. Rio de Janeiro e São Paulo: Renovar, 2000, p. 110. 
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fundamental. Para Fernando Borges Mânica, “Em verdade, não se trata de definição de 

políticas públicas, mas de simples respeito à Constituição”264. 

Entretanto, tendo-se em consideração a limitação de recursos e a 

impossibilidade de concretização do conjunto de direitos fundamentais a um só tempo, criou-

se a teoria da reserva do possível para refrear a intervenção do Poder Judiciário de forma mais 

efetiva. 

Se outrora a reserva do possível fora invocada para afastar a obrigatoriedade de 

efetivação dos direitos fundamentais pelo ente estatal em razão da ausência de previsão 

orçamentária, atualmente, principalmente pela construção da jurisprudência, esse tipo de 

defesa já não apresenta o mesmo vigor. Tal afirmação se justifica pela exigência, das decisões 

judiciais, não da mera alegação de inexistência de recursos, mas da comprovação da ausência 

de recursos, o que Eros Grau denominou de “exaustão orçamentária”265 – a insuficiência de 

recursos deve ser comprovada. Assim, a decisão do STF abaixo colacionada corrobora tal 

entendimento. 

É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais – além de 
caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização – 
depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro 
subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, 
comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa 
estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação 
material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da 
Carta Política. 
Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese – 
mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-
administrativa – criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e 
censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o 
estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de 
condições materiais mínimas de existência. 
Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – 
ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode 
ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento 

                                                 
264 MÂNICA, Fernando Borges. Teoria da Reserva do Possível: Direitos Fundamentais a Prestações e a 
Intervenção do Poder Judiciário na Implementação de Políticas Públicas. Revista Brasileira de Direito 
Público, Belo Horizonte, ano 5, n. 18, p. 169-186, jul./set. 2007. p. 179. 
265 GRAU, Eros Roberto. Despesa Pública – Conflitos entre princípios e eficácia das regras jurídicas – O 
princípio da sujeição da Administração às decisões do poder Judiciário e o princípio da legalidade da despesa 
pública. Parecer. Revista Trimestral de Direito Público 2, 1993. 
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de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta 
governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, 
aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de 
essencial fundamentalidade266. 

Por tudo o que foi demonstrado, infere-se que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência desenvolvida em torno da reserva do possível exigem do governante que venha 

a invocar a referida tese, que comprove objetivamente a ausência de recursos para a 

implantação das políticas públicas, sobretudo às que se vinculam aos direitos fundamentais. 

Nesse contexto, a atitude dos Governadores e Prefeitos que ainda não 

viabilizaram a implantação do piso salarial para os professores de suas respectivas redes de 

ensino alegando dificuldades de ordem financeira e orçamentária mostra-se inconsistente, 

posto que tais governantes não têm comprovado, objetivamente, a incapacidade econômico-

financeira dos seus entes federados. 

Ademais, cumpre lembrar que a própria Lei nº 11.738/2008, em seu art. 4º e 

parágrafo primeiro267, prevê a complementação orçamentária, com recursos da União, para a 

integralização do valor estabelecido para o piso salarial dos professores da escola pública da 

educação básica. Para tanto, o ente federativo que se encontrar nessa situação, deverá, 

igualmente, comprovar fundamentadamente sua necessidade e incapacidade. 

Diante dessa análise, percebe-se que Governadores e Prefeitos que ainda não cumprem a “Lei 

do Piso” e fundamentam suas defesas, perante o Poder Judiciário, na tese da reserva do 

possível em virtude de eventual incapacidade orçamentária, podem, e devem, buscar socorro 

no remédio jurídico previsto no art. 4º da própria lei. Todavia, este não se mostrará menos 

amargo, posto que somente será fornecido mediante a comprovação fundamentada de 

                                                 
266 STF. ADPF nº 45. Relator Ministro Celso de Mello. Julgado em 29 abr. 2004. 
267 Art. 4º. A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no inciso VI do caput do art. 60 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, a integralização de que trata o art. 3º desta 
Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à 
educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado.  
§ 1º.  O ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade, enviando ao Ministério da Educação 
solicitação fundamentada, acompanhada de planilha de custos comprovando a necessidade da complementação 
de que trata o caput deste artigo. 
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ausência de recursos orçamentários suficientes para o pagamento do piso salarial dos 

professores. 
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5 O JUDICIÁRIO JULGA A REGULAÇÃO: O STF NO JULGAMENTO DO PISO 

SALARIAL DOS PROFESSORES 

 

Com a entrada em vigor da Lei do piso salarial dos professores, Lei nº 11.738, 

de 16 de julho de 2008, os Governadores dos Estados do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, 

Paraná, Rio Grande do Sul e Ceará protocolizaram, em 29 de outubro de 2008, uma Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, tombada sob o nº 4.167, que tinha por 

objeto os parágrafos 1º e 4º do artigo 2º; o artigo 3º em seu caput e incisos II e III; e o artigo 

8º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008268, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do 

caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso 

salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 

A fixação de um piso salarial para os professores do magistério público da 

educação básica é uma exigência introduzida pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de 

dezembro de 2006, em atendimento ao disposto na alínea “e”, do inciso III do art. 60 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, que acrescentou o inciso VIII ao artigo 206 da 

Constituição Federal, para garantir a criação de um “piso salarial profissional nacional para os 

                                                 
268 O texto impugnado contém a seguinte redação: 
Art. 2º.  O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será 
de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, 
prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. 
§ 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 do magistério público da educação básica, para 
a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. 
(...) 
§ 4º.  Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária 
para o desempenho das atividades de interação com os educandos. 
Art. 3º.  O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, e sua 
integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte: 
I – (VETADO); 
II – a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido no art. 2º 
desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente; 
III – a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, dar-se-á a 
partir de 1º de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente. 
Art. 8º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal”, com status de princípio 

constitucional.  

Os Governadores não se insurgem contra a estipulação de um piso salarial para 

os profissionais da educação básica pública, e sim que a legislação, em respeito à ordem 

constitucional, regule única e exclusivamente o “piso salarial”. Para eles, a lei do piso salarial 

dos professores materializou uma extensão inconstitucional da competência extraordinária 

para a sua criação, afetando aspectos peculiares à gestão de interesses locais, inclusive com 

aumento de despesas sem previsão orçamentária.  

Os requerentes destacam, pontualmente, os dispositivos da Lei nº 11.738/2008 

que supostamente atacam a ordem constitucional, conforme exposto abaixo: 

a) Composição da jornada de trabalho dos profissionais da educação básica, 

nos moldes dos parágrafos 1º e 4º do art. 2º;  

b) Retroatividade do valor estabelecido como piso salarial, sem levar em 

consideração qualquer norma de ordem orçamentária, como consta no caput do art. 3º; 

c) Transformação do piso salarial da categoria em vencimento básico, 

conforme o caput do art. 3º; e 

d) Eficácia imediata da jornada de trabalho estabelecida nos parágrafos 1º e 4º 

do art. 2º, na forma do art. 8º. 

Por fim, concluem a petição com um pedido de medida cautelar para 

suspender, ex tunc, os efeitos da Lei até o julgamento final, além de sua integral procedência 

no mérito. 

Nesse cenário, confrontam-se os argumentos favoráveis e os argumentos 

contrários às disposições da lei em análise. Para um melhor entendimento da questão, 

arrolam-se abaixo uns e outros. 

Pode-se destacar como argumentos favoráveis à Lei nº 11.738/2008: 
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a) Carga horária 

É compatível com a Constituição a definição da jornada de trabalho (40 horas 

semanais), pois ela compõe o cálculo do valor devido a título de piso juntamente com o 

parâmetro monetário R$ 950,00. Sem esse binômio, facilmente surgiriam, regionalmente, os 

casos de desproporcionalidade. 

O art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, que estabelece o limite de, no máximo, 

2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os 

educandos, na composição da jornada de trabalho do professor da educação básica, é 

adequado e proporcional à luz da situação atual. Em especial, a existência de normas gerais 

não impede o ente federado de, no exercício de sua competência, estabelecer programas, 

meios de controle, aconselhamento e supervisão da carga horária que não é cumprida 

estritamente pelo professor durante a convivência com o aluno. 

Ademais, a referida norma não fere a Constituição, uma vez que a União tem 

uma competência bastante abrangente no que diz respeito à educação. A fixação de um limite 

máximo de 2/3 da jornada para as atividades de interação com os alunos – para a atividade 

direta em sala de aula – mostra-se perfeitamente razoável, pois sobrará apenas 1/3 da jornada 

para as atividades extra-aula. E quem é professor sabe a importância dessas atividades. Essa 

aparente folga na carga horária, na verdade é utilizada para a preparação das aulas, encontros 

com pais, com colegas e com alunos, reuniões pedagógicas, didáticas; logo, para o Ministro, 

esse mínimo se faz necessário para a melhoria da qualidade do ensino e também para a 

redução das desigualdades regionais. 

b) Conceito de piso salarial 

A expressão “piso” é usada na Constituição e na legislação para indicar o 

limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. Assim, tal 

idéia remete à “remuneração”. Nessa acepção, a criação de pisos salarias visa a garantir que 
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não haja aviltamento do trabalho ou exploração desumana da mão-de-obra. Mas este não é o 

caso da Lei nº 11.738/2008. A expressão “piso salarial” pode ser interpretada em consonância 

com a intenção de aprimoramento e fortalecimento dos serviços educacionais públicos. 

Remunerar adequadamente os profissionais da educação é um dos mecanismos para a 

consecução dessa meta. A própria regra de transição, disposta no art. 3º, caput e § 2º, deixa 

evidente que se durante o período de transição (até 31 de dezembro de 2009) era possível 

compor o piso com vantagens pecuniárias de qualquer natureza, entende-se que após a 

transição o piso não comportará tais vantagens pecuniárias, isto é, refere-se apenas ao 

vencimento. Ademais, não há restrição constitucional à adoção de conceito mais estrito para 

“piso salarial”, de forma a tornar o dispositivo mais um mecanismo de fomento da educação 

do que simples norma de proteção mínima ao trabalhador. 

Em seu art. 206, VIII, a CF expressa que lei federal estabelecerá um piso 

salarial para professores, tendo em conta a valorização do profissional da educação a que 

alude o inciso V. Logo, não é de se estranhar que uma lei federal crie o referido piso salarial. 

Sabe-se que a Constituição previu, de forma taxativa, no art. 214 que: “A lei estabelecerá um 

plano nacional de educação (...)” fixando objetivos, diretrizes, metas, estratégias etc. Mais 

uma vez reforça-se a intenção de atingir os objetivos do art. 3º, III, da CF. O piso salarial está 

estreitamente vinculado à idéia de melhoria da qualidade do ensino. 

c) Inexistência de contrariedade ao princípio federativo 

Não existe risco ao pacto federativo ou à esfera de competência própria dos 

entes federados (art. 22, XXIV; 24, IX e 214 da Constituição e art. 60, § 3º, do ADCT), posto 

que a competência da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação e fixar o piso 

salarial profissional para os professores do magistério público da educação básica compreende 

definir se “piso” se refere à remuneração global (opção por proteção mínima) ou ao 

vencimento básico (política de incentivo). 
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No que diz respeito à destinação local de recursos, a questão federativa 

relevante é se o dispêndio com remuneração violaria a autonomia dos entes federados por 

vincular recursos e reduzir o campo de opções do administrador público (dinheiro que poderia 

ser gasto em outros pontos acabará canalizado para a folha de salários). Todavia, é possível 

entender que os Estados Membros e a população dos municípios fazem parte da vontade 

política da União, representados no Senado e Câmara dos Deputados, respectivamente. Logo, 

interpreta-se que os demais entes federados convergiram suas vontades à aparente limitação 

prática de suas escolhas no campo dos serviços educacionais. 

d) Ausência de risco de desequilíbrio orçamentário 

Quanto ao risco de desequilíbrio orçamentário, percebe-se que o exame da falta 

de recursos para o custeio do novo piso salarial depende da coleta de dados específicos de 

cada ente federado, considerados os exercícios financeiros. Não é possível, em caráter geral e 

abstrato, presumir a falta de recursos. Excepcionalmente, eventuais insuficiências poderiam 

ser supridas, como previsto nas disposições da Lei nº 11.738/2008, por recursos do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB e pela União, cujas consideráveis receitas incluem recursos das 

contribuições sociais destinadas à educação. 

Ainda, quanto aos reflexos financeiros da adoção do piso, em que pese o 

período de transição concedido pela lei, no qual os entes federados tiveram tempo realizar as 

adaptações necessárias, mesmo que a lei não trouxesse esse lápso temporal, a jurisprudência 

do STF não se sensibiliza com esses argumentos de natureza econômica para o fim de não 

declarar, ou de declarar a inconstitucionalidade da lei, como se vê em alguns precedentes que 

ratificam o posicionamento da Corte de que esses aspectos econômicos não devem influir em 

seus julgamentos (ADIs nº 1.585-DF, de 1997; 2.339-SC, de 2000 e 3.599-DF, de 2005). 
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Para sustentar as suas pretensões, os Governadores arrolam as razões para a 

declaração da inconstitucionalidade, nos termos que seguem: 

a) Afetação da especialização de funções 

Alegam os requerentes que o legislador extrapolou a autorização constitucional 

na medida em que não se limitou a fixar um piso para os profissionais da educação básica, 

tendo legislado adicionalmente sobre a limitação e a estrutura da jornada de trabalho dos 

profissionais atingidos pela lei, sendo as disposições de tais matérias afetas à iniciativa 

privado do chefe do Poder Executivo local, pelo que se tem por violada a reserva de lei de 

iniciativa do Chefe do Executivo para regular o regime jurídico do servidor público, que se 

estende a todos os entes federados e aos municípios em razão da regra de simetria, consoante 

disposto no art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição Federal. 

b) Afetação ao princípio federativo 

Ao dispor sobre matéria privativa dos chefes do Executivo local os dispositivos 

da lei atacada afrontaram o princípio federativo estabelecido pelos artigos 1º, caput; 25, caput 

e § 1º; e 60, § 4º, I, todos da Constituição Federal, na medida em que a organização dos 

sistemas de ensino pertinentes a cada ente federado deve seguir regime de colaboração, nos 

termos do art. 211, § 4º, da CF. Neste sentido a fixação da jornada de trabalho e as 

consequências dela decorrentes não podem ser consideradas meras diretrizes educacionais, 

aptas a promover a compatibilização da norma impugnada com a competência prevista no art. 

22, XXIV, da Constituição vigente. 

c) Violação à proibição de excesso em virtude dos resultados da restrição à 

jornada docente (princípio da proporcionalidade) 

O ônus financeiro provocado pela implementação do disposto nos parágrafos 

1º e 4º do art. 2º Lei nº 11.738/2008 pode provocar o desequilíbrio das contas dos entes 

federados. Isso porque com a previsão de que, no máximo 2/3 (dois terços) da jornada de 
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trabalho do profissional seja usada em atividades de interação com os educandos, surge a 

necessidade da contratação de novos profissionais para complementar a jornada em sala de 

aula. Questionam-se os custos financeiros (novas contratações sob o regime previsto no art. 

37, IX, da CF) e pedagógicos (novos professores que assumiram as turmas com o ano letivo 

em pleno andamento) dessa medida. Ademais, aumento de gastos públicos, aliado ao 

descumprimento dos preceitos do art. 169 da Constituição Federal, sempre trás à tona o risco 

de infração à Lei de Responsabilidade Fiscal pelos gestores. 

d) Violação à proibição de excesso em virtude da fixação do piso salarial 

Argumentam os requerentes, a princípio, o fato de a lei atacada ser confusa a 

respeito das datas de vigência de seus diversos dispositivos. Destacam o fato das razões do 

veto presidencial, relativo ao inciso I, do art. 3º269, serem contraditórias em relação ao caput 

do mesmo artigo.  

Alegam também que com a vigência retroativa ao dia 1º de janeiro de 2008, 

como informa o caput do art. 3º, os entes federados “herdam”, sem a menor previsão 

orçamentária, um passivo financeiro que dificilmente poderão honrar. 

A exposição nesse tópico se estende também à discussão sobre o piso salarial 

ser a remuneração global do profissional ou o vencimento inicial da carreira. Para os 

requerentes, o piso salarial deve ser entendido como a remuneração do servidor, sendo 

composta de vencimentos e vantagens. 

Por fim, expõem que a instituição de um piso, enquanto equivalente à 

remuneração, não implica em uma situação de inconstitucionalidade. Para eles, o modelo 

federativo implica a convivência harmônica entre os entes federados, garantidas a todos a sua 

autonomia. No caso concreto, afastou-se a competência de entes federados dotados de 

                                                 
269 Redação do inciso vetado pela Presidência da República: Art. 3º, inciso I – a partir de 1º de janeiro de 2008, 
acréscimo de 1/3 (um terço) da diferença entre o valor referido no art. 2º desta Lei e o vencimento inicial da 
carreira vigente. 
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competência na matéria, nos termos do art. 24, IX, da Constituição Federal. A fixação de um 

piso nacional não pode relegar os entes federados à condição de meros coadjuvantes, posto 

que a viabilização e a definição específica acerca da aplicação deste piso em sede local ficam 

sob a competência de cada um destes entes, os quais apenas não podem ir de encontro àquilo 

que ficou definido pela legislação federal de aplicação em todo o território nacional. 

 

5.1 AS VOZES DA SOCIEDADE 

 

O piso salarial profissional nacional dos professores da escola básica tem 

provocado a manifestação de vários segmentos da sociedade, e não apenas no âmbito dos 

poderes constituídos. Confederações nacionais de trabalhadores – especialmente os da 

educação; sindicatos de professores; Organizações não Governamentais – ONGs; Fóruns e 

Associações de gestores públicos etc. Estas entidades, dotadas de grande poder de 

mobilização, buscam constantemente exercer sua força política para a concretização de seus 

interesses. No tocante à intenção de fazer com que prefeitos e governadores cumpram 

integralmente a Lei do Piso não tem sido diferente. 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, criada em 

1990, reúne várias federações setoriais da educação. Recentemente, com o apoio da deputada 

Fátima Bezerra (PT/RN) teve participação direta na articulação para a proposição de um 

recurso contra a decisão da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara – CFT, que fixou o 

INPC/IBGE como único fator de atualização do piso nacional do magistério. Pela decisão da 

Comissão, objeto do referido recurso, o percentual do reajuste ficaria em torno dos 6%, ao 

invés dos 22% calculados com base nas disposições da Lei nº 11.738/2008.  

A entidade mantem a luta pelo piso salarial nacional para os professores da 

escola pública como um dos seus principais desafios da atualidade. Seus dirigentes entendem 
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que estados e municípios não pagam o piso salarial porque a valorização dos profissionais da 

educação não é uma meta dessas esferas de governo. A prova dessa alegação estaria no fato 

de que estes entes federativos poderiam solicitar à União a complementação de valores para o 

pagamento do valor fixado na lei, como prevê o art. 4º da Lei nº 11.738/2008. Todavia, como 

a lei também prevê que tal complementação se dará mediante a justificativa de sua 

necessidade e incapacidade, comprovada por solicitação fundamentada, acompanhada de 

planilha de custos comprovando a necessidade da complementação, os administradores não 

têm como provar a vulnerabilidade orçamentária dos respectivos entes. Para a CNTE, a 

valorização do piso do magistério é consonante com o compromisso de equiparação da 

remuneração média desses profissionais com os de outras categorias, conforme dispõe a meta 

nº 17 do Projeto de Lei que versa sobre o novo Plano Nacional de Educação. Assim sendo, é 

preciso investir na diminuição da diferença remuneratória entre as várias carreiras do serviço 

público que detêm formação profissional similar. 

Os diversos Sindicatos de professores em todos os estados da Federação 

buscam a implementação do piso salarial dos trabalhadores na educação através de 

permanente negociação com o Poder Executivo local. Todavia, governadores e prefeitos 

alegam que a decisão do STF na ADI 4.167/DF, que discutiu a constitucionalidade de 

diversos dispositivos da Lei do Piso, ainda não transitou em julgado e que, apesar não terem a 

intensão de descumprir a lei, aguardarão o pronunciamento final da Corte Suprema. Em 

represália à relutância dos chefes dos Executivos estaduais e municipais, os sindicatos da 

categoria, em decisões tomadas em assembléias realizadas em todos os entes da federação, 

aderiram à greve nacional em defesa do Piso Salarial convocada pela Confederação Nacional 

dos Trabalhadores em Educação – CNTE, com previsão de paralisação das atividades por três 

dias seguidos (de 14 a 16 de março de 2012). 



179 
 

 

 

Ademais, em todo o país, os sindicatos de professores têm acionado o 

Judiciário para obter o cumprimento das disposições da Lei nº 11.738/2008, como é o caso de 

Rio Grande do Norte, Maranhão, Minas Gerais e Ceará. 

A discussão em torno do cumprimento da Lei do Piso não ocorre restritamente 

às entidades representativas dos profissionais da educação. Os colegiados que representam os 

gestores públicos também buscam formas de viabilizar o cumprimento das determinações da 

lei sem abrir mão de seus projetos orçamentários. Recentemente, o Conselho Nacional de 

Secretários de Educação – CONSED – e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação – UNDIME – manifestam publicamente preocupação com o paradoxo entre a 

valorização dos profissionais da educação, imprescindível para a melhoria da qualidade da 

educação brasileira, e a falta de recursos para atingir essa valorização. 

Estas entidades defendem a institucionalização de uma mesa de negociação, 

conforme já proposto pelo Ministério da Educação – MEC, para discussão das questões que 

envolvem os profissionais da educação, em especial as relacionadas ao piso salarial dos 

professores, juntamente com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. O 

objetivo é possibilitar que a mesa de negociação faça parte oficial da agenda prioritária da 

educação, para que Estados e Municípios possam ter condições financeiras de garantir a 

qualidade da educação, também pela valorização de seus profissionais. As entidades 

expressam a preocupação em relação ao arcabouço legal que hoje circunda a educação: a 

obrigatoriedade em cumprir a lei de responsabilidade fiscal, a lei do piso do magistério e as 

diretrizes de carreira; posto que em grande parte do território nacional, estados e municípios 

têm dificuldades em compatibilizar as legislações. 

O Ministério Público, nos Estados, após a decisão do STF pela 

constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, tem ajuizado Ações Civis Públicas com o objetivo 

de fazer com que prefeitos e governadores cumpram as determinações da lei. Estas ações 
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foram ajuizadas em cidades do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Pernambuco, Maranhão, e 

Estado do Rio Grande do Sul. Assim como nas ações patrocinadas pelos sindicatos de 

professores em diversos entes federativos, o Ministério Público fundamenta os seus pedidos 

no fato da Lei nº 11.738/2008 gozar de plena eficácia em todos os seus dispositivos. 

 

5.2 OS VOTOS DOS MINISTROS RATIFICAM O PISO 

 

Ao julgarem a ADI nº 4.167-DF os Ministros do STF expuseram seus 

argumentos para ratificar ou rejeitar a aplicabilidade da Lei nº 11.738/2008. Para uma análise 

desses argumentos a metodologia exige que os aspectos da lei, objetos do debate, sejam 

estudados pontualmente. 

A análise do julgamento se justifica pela importância do fato de que os votos 

proferidos pela Corte Constitucional expõem os anseios presentes na sociedade e as diversas 

configurações jurídicas que podem assumir. Ressalte-se que, na decisão judicial, transparece 

aquilo que a sociedade julga “normal” e “aceitável” sobre um tema específico. 

Inicialmente, destaca-se que os governadores que propuseram a referida ADI 

não se insurgiram contra o estabelecimento de um piso salarial para os professores da escola 

básica da rede pública, e isso foi destacado pelos Ministros que julgaram a lei. 

Por ocasião do julgamento do mérito da ADI, no final de abril de 2011, os 

questionamento sobre os artigos 3º e 8º da Lei nº 11.738/2008, já haviam perdido o objeto em 

virtude do lapso temporal. Em que pese a interpretação conforme a Constituição, dada em 

Cautelar pelo plenário do STF ao art. 3º, caput, da lei guerreada, para que as obrigações 

relativas ao piso salarial estabelecido fossem calculadas a partir de 1º de janeiro de 2009, 

houve o exaurimento dos efeitos desse dispositivo no mundo jurídico, pelo que se operou a 
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perda de objeto da ADI nesse ponto e também quanto ao previsto no art. 8º da mesma lei, que 

determinava a vigência da lei a partir da data de sua publicação. 

No que se refere ao art. 2º, § 1º da Lei nº 11.738/2008270, que cuida 

especificamente da fixação da jornada de trabalho (de, no máximo, 40 horas semanais) e da 

associação dos conceitos de piso salarial e vencimento inicial, a Corte entendeu que o 

estabelecimento de uma jornada de trabalho – 40 horas – vinculada a um referencial 

monetário – R$ 950,00 – não se constitui em uma afronta à Constituição, pois sem a fixação 

desse binômio, estaria a lei dando azo para que, pelo menos regionalmente, surgissem os 

casos de desproporcionalidade entre as duas grandezas envolvidas no dispositivo. Existe uma 

relação lógica necessária entre esses dois parâmetros. 

Por sua vez, a extensão e o conceito de piso salarial também foram examinados 

pelos julgadores. A expressão “piso salarial” é aplicada na Constituição Federal271 e na 

legislação ordinária272 para indicar o limite mínimo que pode ser pago a um trabalhador, 

vinculado a uma categoria profissional, em contrapartida pela prestação de seus serviços. Para 

Amauri Mascaro Nascimento, piso salarial é o “mínimo previsto para uma categoria através 

de convenções coletivas ou sentenças normativas”273. Assim, a expressão remete à 

“remuneração”. Nesse contexto, a criação de pisos salariais visa a garantir que não haja 

aviltamento do trabalho ou exploração desumana da mão-de-obra. 

Contudo, para o Supremo, este não é o espírito da Lei nº 11.738/2008. A 

expressão “piso salarial” deve ser interpretada em consonância com a intenção do constituinte 

                                                 
270 Art. 2º.  O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica 
será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade 
Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. 
§ 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 do magistério público da educação básica, para 
a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. 
271 Art. 7º, inciso V; art. 198, § 5º; art. 206, inciso VIII; todos da Constituição Federal de 1988. 
272 Lei Complementar nº 103/2000. 
273 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Teoria jurídica do salário. 2. ed. São Paulo: LTr, 1997. p. 130. 
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originário de propiciar a valorização, através do aprimoramento e o fortalecimento dos 

professores do magistério da escola pública. Remunerar adequadamente os profissionais da 

educação básica é um dos mecanismos para a consecução dessa meta traçada pelo texto 

constitucional.  

Com isso, criam-se dois referenciais para a expressão “piso salarial” no texto 

da Constituição. Uma acepção se refere à remuneração global de qualquer trabalhador (opção 

de proteção mínima ao trabalhador), a outra, diz respeito ao vencimento básico (política de 

fomento e incentivo ao professor). 

No julgamento da ADI nº 4.176-DF, o conceito de piso salarial se aplica ao 

vencimento inicial básico, mesmo considerando que os “vencimentos” dos servidores se 

compõem de diversas rubricas, e que tomar como referencial o vencimento básico poderia 

produzir um inevitável impacto sobre as finanças dos entes federados. 

Nesse ponto, independentemente da interpretação conforme a Constituição 

dada ao art. 3º, por ocasião da decisão da medida cautelar, para estabelecer que, até o 

julgamento final, o piso salarial profissional nacional compreenderia as vantagens pecuniárias 

pagas a qualquer título, os efeitos do art. 3º, inciso III, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.738/2008274, 

não foram suspensos, e a integralização do valor do piso salarial sem a inclusão de outras 

vantagens pecuniárias tornou-se exigível em 1º de dezembro de 2010. 

Acrescente-se que a regra de transição disciplinada neste dispositivo confere 

aos entes federados uma margem temporal para eventuais estudos e medidas de adequação às 

                                                 
274 Art. 3º.  O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, e sua 
integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte: 
(...) 
III – a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, dar-se-á a 
partir de 1º de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente. 
 § 1º.  A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
§ 2º.  Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens 
pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor 
inferior ao de que trata o art. 2º desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima 
do referido nesta Lei. 
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conseqüências financeiras que surgiriam com a equiparação do “piso salarial” ao “vencimento 

básico”. Consequentemente, não se pode manter a correspondência inicialmente fixada do 

piso salarial à remuneração, devendo ele ser entendido como o vencimento básico inicial. Não 

fosse esse o entendimento, se esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria 

inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. 

Ademais, o fato de tratar uma lei federal sobre piso salarial de determinada 

categoria não representa qualquer ameaça ao pacto federativo ou à esfera de competência 

própria dos entes federados. Até porque a competência da União para legislar sobre diretrizes 

e bases da educação275 e fixar o piso salarial para os professores compreende definir se “piso 

salarial” se refere a “remuneração” ou “vencimento básico”. 

O aspecto mais discutido e controverso do julgamento da ADI da Lei do Piso 

foi o que se reporta à carga horária dos profissionais da educação. Nesse ponto, em virtude do 

impedimento de um Ministro276, o julgamento findou empatado em cinco votos a favor da 

procedência da ADI e cinco votos que a julgavam improcedente.  A solução encontrada pelo 

STF foi indeferir a ação direta de inconstitucionalidade, passando a valer integralmente a lei 

questionada, sem, contudo, vincular as demais instâncias277. Em que pese o fato da doutrina 

não ser pacífica sobre a questão dos julgamentos que chegam ao impasse provocado pelo 

empate nas votações, Zulmar Duarte de Oliveira Júnior entende que nesses casos o STF 

poderia solucioná-los pelo voto de qualidade do presidente da Corte. Ele sustenta que 

a melhor solução é o voto de qualidade do presidente, sendo a suscitação do 
artigo 97 da Constituição, como contra-argumento, uma falsa questão. Para 
mim, o referido dispositivo constitucional não é malferido pela circunstância 
de que o voto de qualidade seja considerado para composição da maioria 
absoluta no joeiramento de (in)constitucionalidade de ato normativo. O que 
o preceptivo exige é a composição de maioria absoluta para a declaração de 

                                                 
275 Art. 22 da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar sobre: (...); XXIV:diretrizes e bases 
da educação nacional. 
276

 O Ministro Dias Tóffoli alegou impedimento por já ter atuado na ADI na condição de Advogado Geral da 
União. 
277

 Decisão fundamentada nos artigos 97 da Constituição Federal e 146 do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal – STF. 
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inconstitucionalidade de disposição normativa, independentemente da forma 
como se chegou a tal maioria, matéria normalmente relegada aos regimentos 
internos das Cortes — ressalvadas indevidas artificializações278. 

Os argumentos em prol da legalidade do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008279 

fundamentam-se no fato de que a referida norma não afronta qualquer disposição 

constitucional, uma vez que a União tem uma competência bastante ampla no que diz respeito 

à educação. 

Nesse sentido, ao analisar os sistemas de ensino e suas respectivas atribuições, 

à luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Fabiano André de Souza Mendonça infere que 

Há um sistema federal, outro estatal e outro municipal, com a principal 
finalidade organizacional de atribuir a um ente central em cada um a 
coordenação de uma política educacional que assegure autonomia aos seus 
integrantes, com o detalhe de que cabe à União a coordenação nacional dessa 
política, com o exercício de função normativa, redistributiva e supletiva em 
relação aos sistemas estaduais e municipais. (...) conclui-se que o “supletivo” 
deve dizer respeito ao aspecto administrativo, no qual cabe aos entes locais 
desempenharem papel regionalizador fundamental, mas ao mencionar a lei, a 
função “normativa” dá, dentro dos limites legais, primazia regulatória à 
União no tema280. 

Assim, a fixação de um limite máximo, no caso específico de 2/3 da jornada de 

trabalho, para as atividades de interação com os alunos – para a atividade direta em sala de 

aula – mostra-se perfeitamente razoável, pois sobrará apenas 1/3 da jornada de trabalho para 

as atividades extra-aula. Ademais, uma das fragilidades dos sistemas educacionais pátrios é 

exatamente a falta de tempo para a preparação do “fazer educacional” dos docentes. 

Como já exposto no Capítulo 4, essa questão é um dos pontos permanentes das 

reivindicações dos sindicatos da categoria. Essa aparente “folga” na carga horária, na verdade 

é utilizada para a preparação das aulas, encontros com pais, com colegas e com alunos, 

reuniões pedagógicas, didáticas etc. Esse mínimo se faz necessário para a melhoria da 

qualidade do ensino e também para a redução das desigualdades regionais. 
                                                 
278 OLIVEIRA JÚNIOR, Zulmar Duarte. Voto de qualidade é solução para empate. Revista Consultor Jurídico. 
06 mai. 2011. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2011-mai-06/voto-qualidade-presidente-solucao-
empate-stf>. Acesso em: 09 mar. 2012. 
279 § 4º.  Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga 
horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. 
280 MENDONÇA, Fabiano André de Souza. Autonomia universitária. Natal: EDUFRN, 2009. p. 27. 
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Para Gilberto Bercovici, o Brasil assumiu, desde a Constituição de 1988, um 

modelo de federalismo cooperativo, que se distingue do modelo tradicional de federalismo 

posto que em qualquer modelo de federação se pressupõe um mínimo de cooperação entre os 

entes federados. A marca distintiva do federalismo de cooperação é exatamente a coordenação 

da cooperação propriamente dita. Para Bercovici, 

A materialização da coordenação na repartição de poderes são as 
competências concorrentes. A União e os entes federados concorrem em 
uma mesma função, mas com âmbito e intensidade distintos. Cada parte 
decide, dentro de sua esfera de poderes, de maneira separada e independente, 
com a ressalva da prevalência do direito federal. Este tipo de repartição é o 
previsto pelo artigo 24 da Constituição de 1988281. 

Nesses termos, a Corte julgou que a fixação do limite máximo da carga horária 

de interação direta com os alunos é adequada e proporcional à luz da situação atual. Em 

especial, a existência de normas gerais não impede o ente federado de, no exercício de sua 

competência, estabelecer programas, meios de controle, aconselhamento e supervisão da 

carga horária que não é cumprida estritamente durante a convivência com o aluno. 

O fator mais comumente alegado pelos gestores públicos que se insurgem 

contra a Lei do Piso é o que diz respeito ao risco de desequilíbrio orçamentário. Nesse 

contexto, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que o exame da falta de 

recursos para o custeio do novo piso salarial depende da coleta de dados específicos sobre a 

destinação orçamentária de cada ente federado, considerados os exercícios financeiros. Não é 

possível, em caráter geral e abstrato, presumir a falta de recursos. 

Nesse aspecto, o STF manteve o seu posicionamento de reforçar teoricamente 

as suas decisões, em sede de ADI, no que toca à reserva do possível e à escassez de recursos. 

Ao dissertar sobre a matéria, Daniel Wei Liang Wang anota que 

Muito curioso notar que custos dos direitos, reserva do possível e escassez 
de recursos ganham maior importância em julgamentos de controle 

                                                 
281 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003. 
p. 151. 
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concentrado de constitucionalidade, como na ADI 3324 e na ADI 1950282. 
Nesses acórdãos, tais questões não só são reconhecidas e discutidas como 
também são usadas na fundamentação das decisões. 
Isso pode ser justificado pelo fato de que em controle abstrato de 
constitucionalidade existe uma maior preocupação com as consequências 
econômicas das decisões e é dada relevância à questão dos custos dos 
direitos, da escassez de recursos e da reserva do possível. Preocupação esta 
que não ocorre em casos em que se pede concretamente uma obrigação de 
fazer do Estado em matéria de direito à educação283. 

Para sanar essa dificuldade, a Corte entendeu, a princípio, que as deficiências 

orçamentárias poderiam ser supridas por recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – 

FUNDEB e pela União, cujas consideráveis receitas incluem recursos das contribuições 

sociais destinadas à educação. 

A Constituição criou um sistema nacional de interpenetração federativa ou de 

transfederalismo. Um sistema autofinanciado com recursos públicos que, através do 

FUNDEB, propicia a distribuição de recursos financeiros a todos os entes federados. Essa 

idéia corrobora o pensamento do Ministro Ayres Britto que destacou, em seu voto, que 

Na Constituição as entidades se interpenetram para o pagamento de folha 
salarial porque é um sistema diferenciado. É um vínculo de solidariedade, 
até para custear despesa de pessoal – há um vínculo de solidariedade 
federativa, no qual a organicidade chega a ser visceral. Foi o modelo que a 
Constituição concebeu, pela primeira vez em nosso país, para dizer que 
Educação é fundamental. É o primeiro dos direitos sociais do art. 6º, Direito 
de todos e dever do Estado. 

Fica evidente que não há nenhuma ofensa financeira ou orçamentária aos 

Estados e Municípios porque a própria “Lei do Piso” prevê, em seu art. 4º e parágrafos284, o 

mecanismo de compensação e, além disso, estabeleceu um prazo de carência para que as 

medidas entrassem em vigor. Logo, os entes federados puderam perfeitamente se adaptar a 

                                                 
282 A ADI nº 3324-DF tem como objeto o art. 1º da Lei nº 9.536/97 (disciplina a transferência ex officio de 
servidores públicos federais civis, prevista na LDB) e A ADI nº 1.950-SP tem como objeto a Lei nº 7.844/92, do 
Estado de São Paulo (estabelece o direito ao pagamento de meia-entrada aos estudantes do Estado de São Paulo). 
283 WANG, Daniel Wei Liang. Escassez de recursos, custos dos direitos e reserva do possível na jurisprudência 
do STF. In. SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti (Orgs.). Direitos fundamentais: orçamento e 
“reserva do possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 364. 
284 Art. 4º.  A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no inciso VI do caput do art. 60 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, a integralização de que trata o art. 3º desta 
Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à 
educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado. 
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elas, pois tiveram um longo lapso temporal para fazê-lo. Mesmo que a lei não trouxesse esse 

lapso temporal para adequação, a jurisprudência da Corte não se sensibiliza com esses 

argumentos de natureza econômica para o fim de não declarar, ou de declarar a 

inconstitucionalidade da lei, conforme alguns precedentes que ratificam o posicionamento do 

STF de que esses aspectos econômicos não devem influir em seus julgamentos285. 

Por fim, os governadores proponentes da ADI nº 4.167-DF também alegaram 

que a implantação das disposições da “Lei do Piso” afeta a harmonia do pacto federativo. 

Sobre este aspecto da lei, os julgadores reafirmaram que o Brasil adotou o modelo de 

federalismo cooperativo ou federalismo de integração, no qual os entes federativos passam a 

cooperar efetivamente em prol do bem comum, do bem maior do próprio Estado, que é um 

único ente. 

Consequentemente, como já exposto acima, o federalismo cooperativo possui, 

como elemento diferenciador do modelo tradicional de cooperação, como ensinou Bercovici, 

a característica da coordenação – procedimento que busca um resultado comum e do interesse 

de todos. Essa característica materializa-se pelo art. 24 da Constituição de 1988, que arrola as 

competências concorrentes dos entes federados.  

A análise das situações que envolvem questionamentos sobre as competências 

concorrentes pelo STF enfrenta duas dificuldades conceituais: a determinação do que deve ser 

considerado como norma geral e o que deve ser considerado norma especial. A importância 

de tal distinção se justifica em razão do disposto no art. 24, § 1º, da Constituição Federal: “No 

âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas 

gerais”. Entende-se, por exclusão, que resta aos Estados-membros, no que se refere à esse tipo 

de competência normativa, a edição das normas especiais. 

                                                 
285 ADIs nº 1.585-DF, de 1997; 2.339-SC, de 2000 e 3.599-DF, de 2005. 
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O STF já se posicionou várias vezes sobre esse assunto. O voto de Ayres 

Britto, na ADI nº 3.645-9/PR, definiu que “norma geral, a princípio, é aquela que emite um 

comando passível de uma aplicabilidade federativamente uniforme”286. Opinião semelhante à 

de Ayres Britto, é a de Carlos Velloso, no julgamento da ADI-MC nº 927-3/RS, para quem 

“essas ‘normas gerais’ devem apresentar generalidade maior do que apresentam, de regra, as 

leis. Penso que ‘norma geral’, tal como posta na Constituição, tem o sentido de diretriz, de 

princípio geral. A norma geral federal, melhor será dizer nacional, seria a moldura do quadro 

a ser pintado pelos Estados e Municípios no âmbito de suas competências”287. 

Ao analisar esses julgados, André Ramos Tavares aponta que 

Haveria, portanto, no STF, duas concepções expressas acerca do sentido de 
norma geral. Para o Ministro Carlos Britto, a generalidade da norma 
decorreria de sua possível aplicação federativa uniforme. Para o Ministro 
Carlos Velloso, uma norma seria geral em razão de sua maior abstração, 
semelhança aos princípios288. (grifos do autor). 

No caso do julgamento da ADI nº 4.167-DF, o STF manteve o posicionamento 

exposto acima. O entendimento é que a Lei nº 11.738/2008 esta resguardada sob o manto das 

“normas gerais”, o que conduz à conclusão de que não houve por parte da União invasão da 

competência dos Estados (e Municípios) ao legislar sobre matérias supostamente 

subordinadas à competência desses entes da federação. 

Dessa forma, a decisão do STF corrobora a tese desenvolvida por Tavares, ao 

expor, como uma das conclusões de seu estudo, que a jurisprudência do STF tem 

demonstrado “uma leitura pró-federal, no sentido de privilegiar a descentralização federativa, 

quer seja atuando no significado e alcance das matérias elencadas no art. 22, que seja na 

concepção de norma geral capaz de atrair a competência novamente à União”289. 

                                                 
286 STF, Min. Relatora Ellen Gracie, DJ de 01/09/2006. 
287 STF, Min. Relator Carlos Velloso, DJ de 11/11/1994. 
288 TAVARES, André Ramos. Aporias acerca do “condomínio legislativo” no Brasil. In. TAVARES, André 
Ramos; LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang (Orgs.). Estado constitucional e organização do 
poder. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 165. 
289 Ibdem. p. 189. 
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Não há que se falar, portanto, em quebra de pacto federativo, posto que o 

formato do Estado brasileiro já se fez no lastro da Constituição com essa obrigatória 

observância dos princípios, dentre os quais figura o piso salarial profissional nacional dos 

professores como um direito inalienável dessa categoria profissional. 

A decisão do julgamento da ADI nº 4.167-DF, conforme já analisada, não foi 

unânime. Todavia, foi favorável à aplicação da “Lei do Piso”. Porém, cientificamente, é 

importante que sejam analisados, juridicamente, os obstáculos que são suscitados a essa 

aplicação. 

Para um mapeamento mais preciso acerca do posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal, e como contraponto da análise elaborada a partir dos votos favoráveis às 

teses da lei em tela, examinam-se, igualmente, ponto-a-ponto, os votos que negam a 

constitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.738/2008. 

Os argumentos contrários à aplicação da “Lei do Piso” evidenciam, a princípio, 

que em que pese a importância de todos os meios que levem à valorização do profissional da 

educação, a função reservada à Corte Constitucional, frente a ADI nº 4.167-DF, é a de 

proceder a um cotejo da lei atacada com a Constituição Federal, que é o documento de mais 

elevada hierarquia no sistema jurídico brasileiro e, por isso, goza de supremacia, consideradas 

as demais fontes normativas290.  

Nesse sentido, há de se reconhecer a autonomia governamental às unidades da 

Federação, e, observados os princípios básicos da Constituição Federal, sua autonomia 

normativa. No sistema constitucional vigente no Brasil não é comum que a União venha a 

legislar sobre serviços que ocorram em áreas geográficas de Estados e Municípios. Todavia, 

sustenta-se que esse fato materializou-se com a edição da Lei nº 11.738/2008. 

                                                 
290 A supremacia das normas constitucionais é assegurada através de processos próprios, que vêm negar 
aplicação, negar executoriedade aos atos praticados contra seus comandos e até mesmo suprimir em definitivo 
uma lei inconstitucional. BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2000. 
p. 47. 
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Para os julgadores, o texto original da Carta Magna de 1988 vedava a invasão 

da seara da disciplina dos serviços públicos de Estados e Municípios, em nome dos próprios 

princípios ali consagrados. Todavia, o legislador derivado permitiu, mediante a Emenda 

Constitucional nº 53/2006, que a União Federal pudesse disciplinar a política remuneratória 

dos professores próprios e dos vinculados, em relação jurídica, a Estados e Municípios, o que 

constituiria uma usurpação da competência normativa de Estados e Municípios.  

A Emenda Constitucional nº 53 acrescentou o inciso VIII ao art. 206 da Carta 

Magna de 1988. Tal inciso, no entendimento da minoria da Corte, retirou da competência 

inata, porque ligada a serviços próprios dos Estados e Municípios, a disciplina da política 

salarial de servidores – os professores. Consequentemente, aberto o precedente, o fato pode 

ser estendido a outros segmentos profissionais, de forma a minar o pacto federativo. 

Ainda segundo o pensamento desses julgadores, apesar das modificações do 

texto original pelas dezenas de Emendas Constitucionais, ainda é possível afirmar que a Carta 

Magna de 1988 é rígida291 e contém cláusulas pétreas292, a exemplo do rol constante do § 4º 

do seu art. 60. Este dispositivo veda não a aprovação, mas até mesmo a tramitação de 

Emendas Constitucionais que, de alguma forma, alcancem o pacto federativo, os direitos 

relacionados ao voto, a separação dos Poderes ou os direitos e garantias individuais.  

Nesse cenário, a disciplina, pelo poder central, de serviço público estadual ou 

municipal harmoniza-se com a vedação contida no inciso I, do § 4º, do art. 60, da CF? A 

resposta será negativa para os que entendem que existe um vício formal, originário, quanto à 

promulgação da Emenda Constitucional nº 53/2006, no que se retirou da atribuição normativa 

de Estados e Municípios, a regência dos respectivos serviços. 

                                                 
291 A rigidez ou flexibilidade da Constituição é apurada segundo o critério do grau de formalidade do 
procedimentos requerido para a mudança da Lei Maior. (...) A Constituição brasileira de 1988 é do tipo rígido, e 
sua rigidez se eleva à condição de princípio constitucional, parâmetro para a solução de problemas práticos. 
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. p. 72-3. 
292 Ibdem. p. 138 e ss. 
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A efetivação da disciplina, pela União, de serviços no âmbito dos Estados e 

Municípios certamente provocará repercussões na organização administrativa e na 

estruturação financeira das unidades federadas, que não têm como aumentar subitamente suas 

receitas. 

Com este entendimento, os Ministros defenderam que mesmo existindo, na 

“Lei do Piso”, em seu art. 4º, a previsão de que a União deverá complementar a integralização 

do valor do piso salarial, na forma e no limite do disposto no inciso VI, do caput do art. 60, do 

ADCT, a criação dos fundos foi sucinta e pouco precisa sobre a responsabilidade de 

complementação da União. Limitou-se a dizer que a União deverá complementar, a partir da 

consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, a receita dos entes que 

não têm a disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado.  

O ente federativo deverá justificar a sua necessidade e incapacidade, enviando 

ao Ministério da Educação solicitação fundamentada, acompanhada de planilha de custos 

comprovando a necessidade da complementação de que trata o caput do referido artigo. Para 

os Ministros filiados a este entendimento, inexiste qualquer referência à obrigação, a prazo, a 

tempo, à condições ou procedimentos. Assim, pode-se defender que a construção legal do 

dispositivo carece de clareza, o que inviabiliza a sua aplicação. 

Ao julgar o § 4º do art. 2º, que trata da carga horária disciplinada na “Lei do 

Piso”, o STF debateu sobre o ponto mais controverso da lei em análise. Já é sabido que a 

votação, neste ponto, restou empatada em cinco votos pela procedência e cinco votos pela 

improcedência da ADI.  

Os votos favoráveis à declaração de inconstitucionalidade do dispositivo 

sustentaram que a lei guerreada majorou o período relativo à preparação das aulas. Assim, a 

relação de tempo de interação com os alunos, nos termos da Lei nº 11.738/2008, passou para a 

proporção de 2/3 da carga horária (quando era de 3/4) e o tempo para as atividades acessórias 
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aumentou para a proporção de 1/3 da carga horária (quando era de 1/4). Diante dessa nova 

realidade, os Estados e Municípios, necessariamente, deverão contratar novos professores 

para compensar a redução do tempo de interação com os alunos, o que por sua vez aumentará 

a despesa com a folha de pagamentos de salários. 

Uma das teses aventadas por parte do Excelso Pretório para sustentar a 

inconstitucionalidade da lei sob julgamento é a de que devido às facilidades da atualidade, 

sobretudo as propiciadas pela informática, o tempo para a preparação das atividades 

extraclasse (preparação de aulas, leitura complementar, reunião com a equipe pedagógica etc.) 

ficou otimizado, dada a possibilidade de acesso às informações. Consequentemente, é 

desnecessária a ampliação dessa fração da carga horária do professor. 

Outra tese defendida, na discussão sobre a carga horária, com o objetivo de 

atestar a inconstitucionalidade do dispositivo em comento, é a de que a referida limitação 

temporal fere a Constituição, por contrariar o art. 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Carta 

Magna, aplicável aos Estados pelo princípio de simetria293, posto que a disciplina, nos termos 

da “Lei do Piso”, invade a competência do ente federado no que concerne à distribuição da 

carga horária de seus servidores públicos. 

Em que pese o fato de ser esse o entendimento de parte da composição do STF, 

Marcelo Labanca Corrêa de Araújo leciona que a utilização do princípio da simetria tende a 

fulminar a ocorrência de diversidades, e diversidade é a característica mais marcante do 

federalismo brasileiro. Esse autor sustenta que 

Originalmente, as normas de extensão organizam os três Poderes da União. 
Desta feita, foram criadas com o foco na necessidade de organizar a pessoa 
jurídico-política União. Todavia, por uma interpretação excessivamente 
centralizadora do Supremo Tribunal Federal, tais normas são utilizadas para, 
mutatis mutandis, aplicá-las no âmbito de organização dos três Poderes 
locais, a fim de que o Estado-membro respeite um modelo básico de 
organização federal, guardando, assim, a nominada “simetria”. Com isso, 
tem-se que o princípio da simetria diminui o âmbito de autonomia dos 

                                                 
293 É o princípio federativo que exige uma relação simétrica entre os institutos jurídicos da Constituição Federal 
e as Constituições dos Estados-Membros. 
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Estado-membros, constituindo-se em sério risco para a manutenção do 
federalismo brasileiro294. 

O pensamento de Marcelo Labanca corrobora o entendimento da metade da 

composição do STF que não percebe inconstitucionalidade no regramento disciplinado no § 

4º, do art. 2º, da Lei nº 11.738/2008. Todavia, a metade restante julga que este dispositivo, de 

alguma forma, cria, pelo menos, uma situação em que a autonomia federativa não poderia ser 

exercida plenamente pela entidade local. Ademais, sustentam que o ente federado é que pode 

fixar, diante das peculiaridades locais, esta demanda e como dela cuidar, desde que atendidas 

as normas constitucionais, especificamente quanto à garantia do aperfeiçoamento e da 

valorização do Magistério. 

 

5.3 SUBMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AO JUDICIÁRIO 

 

Um dos temas que mais tem provocado o debate entre os doutrinadores do 

direito295, no que diz respeito às políticas públicas, é o seu controle judicial, a partir da 

perspectiva da possibilidade e limites desse controle. 

À primeira vista, a participação do Judiciário na conformação das políticas 

públicas seria imprópria, posto que a formulação de tais políticas cabe, em regra, ao Poder 

Executivo, atuando na conformidade do que for definido pelo Poder Legislativo. Todavia, é 

no campo da discussão judicial sobre a aplicação de políticas públicas que se exercita, no 

limite, a questão do poder de coerção da norma jurídica em relação ao direito, sobre tudo aos 

direitos sociais, como é o caso da educação. 

                                                 
294 ARAÚJO, Marcelo Labanca Corrêa de. Federalismo e Princípio da Simetria. In. TAVARES, André Ramos; 
LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang (Orgs.). Estado constitucional e organização do poder. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 546-7. 
295 Entre eles: Fábio Konder Comparato - Ensaio sobre o juízo de coonstitucionalidade de políticas públicas; 
Maria Paula Dallari Bucci – Direito Administrativo e Políticas Públicas; Eduardo Appio – Controle Judicial das 
políticas públicas no Brasil; Maria Sylvia Zanella Di Pietro – Discricionariedade Administrativa na Constituição 
de 1988; Vladimir da Rocha França – Invalidação judicial da discricionariedade administrativa. 
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Para Maria Paula Dallari Bucci, nesse aspecto, surgem questões de duas 

ordens:  

A primeira, no âmbito da teoria geral do direito, com relação à classificação 
jurídica do objeto que se submete ao controle. Abrem-se as alternativas de 
entender-se a política pública, de um lado, como categoria jurídica nova ou, 
de outro, como resultante da reorganização ou nova sistematização de 
categorias que integram a ordem jurídica tradicional, a partir de uma 
perspectiva de abertura do direito para a interação com fenômenos próprios 
da política, da economia e da dinâmica social. 

A segunda ordem de questões é de cunho jurídico-institucional e decorre do 
problema da separação de poderes. Uma vez que a política pública é 
expressão de um programa de ação governamental, que dispõe sobre os 
meios de atuação do Poder Público – e, portanto, com grande relevo para a 
discricionariedade administrativa, amparada pela legitimidade da investidura 
do governante no poder – , como pode, e até que ponto, o Poder Judiciário 
apreciar determinada política pública sem que isso represente invasão 
indevida na esfera própria da atividade política de governo?296 

A partir das questões propostas por Maria Paula Bucci, em especial as que se 

referem à segunda ordem de questões, este ponto do trabalho buscará demonstrar se o 

Judiciário pode determinar que a administração execute políticas públicas em casos 

específicos, como os que envolvem o direito à educação, o direito dos professores receberem 

um piso salarial nos moldes traçados pela legislação que regulamentou a matéria. 

Tanto os doutrinadores do Direito quanto os cientistas políticos aceitam, 

majoritariamente, a afirmação de que os contornos sobre a teoria da separação dos poderes 

foram delineados a partir da obra “O espírito das leis”, de Montesquieu297. Em sua teoria, o 

autor estabeleceu que um monarca detém o poder executivo, exclusivo do rei. O Poder 

Legislativo, no caso da Inglaterra, é encarnado por duas assembléias: a Câmara dos Lordes, 

que representa a nobreza, e a Câmara dos Comuns, que representa o povo. Estes dois poderes, 

Executivo e Legislativo, compõem-se de pessoas ou corpos distintos. Montesquieu descreve a 

cooperação dos dois órgãos bem como analisa a sua separação, mostrando, com efeito, o que 

cada um desses poderes pode e deve fazer em relação ao outro. Todavia, existiria ainda um 

                                                 
296 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). 
Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 23. 
297 MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. Brasília: Universidade de Brasília, 1982. 
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terceiro poder, o poder de julgar. Tal poder “não estando ligado nem a uma situação nem a 

uma profissão, torna-se por assim dizer, invisível e nulo, o juiz é apenas a boca que pronuncia 

as sentenças da lei, sem moderar sua força ou rigor”298. 

Atualmente, a conceituação do Poder Judiciário mostra-se bem mais 

abrangente. Observa-se que 

A teoria da tripartição dos poderes que, no modelo de Montesquieu entendia 
a função jurisdicional como secundária, sendo o Judiciário um poder 
invisível e nulo, não mais encontra guarida. Desde a Constituição 
estadunidense, o Poder Judiciário, incumbido do controle de 
constitucionalidade das leis tem tido lugar de destacado na limitação e 
controle do Poder Público299. 

A doutrina mais recente, no Brasil, e a própria postura dos tribunais pátrios, 

tende a atribuir ao Judiciário o papel de guarda da Constituição e das instituições 

democráticas, além de lhe atribuir o dever de assegurar a concretização dos direitos 

fundamentais. E é exatamente para assegurar a implementação dos direitos fundamentais que 

o Poder Judiciário tem sido provocado a intervir na concretização desses direitos através das 

políticas públicas. 

Em princípio, não cabe ao Poder Judiciário intervir em seara reservada a outro 

Poder para substituí-lo em juízos de conveniência e oportunidade, com o objetivo de controlar 

as opções legislativas de organização e prestação, a menos que, excepcionalmente, haja uma 

violação evidente e arbitrária, pelo legislador, da incumbência constitucional. 

Entretanto, parece-nos cada vez mais necessária a revisão do ultrapassado 

dogma da Separação dos Poderes em relação ao controle dos gastos públicos e da prestação 

dos serviços básicos no Estado Social, visto que os Poderes Legislativo e Executivo no Brasil 

                                                 
298 Ibdem. p. 186-8. 
299 CRISTÓVAM, Jose Sérgio da Silva. O Controle jurisdicional de políticas públicas. Revista Zênite. Ano IV, 
nº 41, p. 451-463, Dezembro 2004. p. 459. 
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se mostraram incapazes de garantir o cumprimento racional dos respectivos preceitos 

constitucionais300. 

Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de 

opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam investidura em 

mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de 

conformação do legislador, nem a de atuação do Poder Executivo. 

Thiago Lima Breus sustenta que 

Sobre a possibilidade de exame do Poder Judiciário sobre a conformação 
formal e substancial das políticas públicas, deve preponderar o raciocínio de 
que é possível a sua intervenção, a fim de determinar ações e despesas em 
que há flagrante desrespeito ao disposto na Constituição301. 

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, também, tem buscado delinear os 

fundamentos e os limites do controle judicial de políticas públicas. No julgamento da Medida 

Cautelar em Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 45/DF302, o 

seu relator, o Ministro Celso de Mello, enfatizou que  

Se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a 
clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos 
sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma 
injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento 
governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto 
irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e 
essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, 
como precedentemente já enfatizado – e até mesmo por razões fundadas em 
um imperativo ético-jurídico – , a possibilidade de intervenção do Poder 
Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição 
lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado. 

Na mesma decisão, o Ministro relator acrescenta que essa eminente atribuição 

conferida ao STF 

põe em evidência, de modo particularmente expressivo, a dimensão política 
da jurisdição constitucional conferida a esta Corte, que não pode demitir-se 

                                                 
300 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). 
Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 32. 
301 BREUS, Thiago Lima. Políticas públicas no Estado Constitucional: problemática da concretização dos 
direitos fundamentais pela Administração Pública brasileira contemporânea. Belo Horizonte: Fórum, 2007. p. 
250. 
302 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental – ADPF nº 45/DF. Relator: Celso de Mello. 29 de abril de 2004. Revista Trimestral de 
Jurisprudência, Brasília, DF, v.200, p.191-7, abr./jun. 2007. 
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do gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e 
culturais - que se identificam, enquanto direitos de segunda geração, com as 
liberdades positivas, reais ou concretas – , sob pena de o Poder Público, por 
violação positiva ou negativa da Constituição, comprometer, de modo 
inaceitável, a integridade da própria ordem constitucional. 

Em que pese o posicionamento favorável de grande parte dos autores, a 

doutrina do controle judicial das políticas públicas no Brasil não é uniforme. Escrevendo 

sobre o assunto, Eduardo Appio, alerta que 

Ao decidir pela implementação de uma política social, prevista com base em 
um dever genérico do Estado, O Poder Judiciário passa a ditar os fins do 
Estado e não a constitucionalidade dos meios eleitos para sua consecução. O 
preenchimento do conteúdo de um dever genérico do Estado faz parte de 
uma atividade política, a partir de uma pauta de prioridades para os quais o 
legislador e o administrador foram eleitos. As campanhas políticas 
contemplam, num regime democrático, diversas políticas sociais, adequadas 
ao perfil ideológico de cada um dos partidos, as quais são escolhidas pelo 
cidadão. Não se pode admitir, numa democracia, a substitutividade, pelo 
Poder Judiciário, do exercício deste poder político, sob pena de 
esvaziamento dos demais poderes da república303. 

Além do risco de esvaziamento dos demais poderes da república, pode-se 

alimentar o fenômeno da judicialização da política, no qual o ativismo judicial de promotores 

de justiça e juízes passa a se substituir à iniciativa do Poder Executivo que tem legitimidade 

para o plano de governo, nos termos do art. 84, XI, da Constituição de 1988, além de 

iniciativa legislativa nas matérias relacionadas à concretização de políticas públicas, em 

especial orçamentária, administrativa e de serviços públicos, conforme o art. 61, II, “b”, da 

Carta Magna.  

Sobre a judicialização da política, Alcindo Gonçalves ensina que 

É importante salientar que a interferência judiciária é um fenômeno 
facilitado, na prática, pelos próprios políticos. A inflação legislativa tem um 
rebatimento imediato no Judiciário, já que aumenta a área de atuação do 
mundo jurídico. E o resultado disso é que o cidadão individualizado não 
mais se envolve em questões de mobilização social e a justiça se torna um 
verdadeiro balcão de queixas sociais304. 

Sem deixar de reconhecer as conseqüências negativas da judicialização da 

política, os tribunais pátrios têm se posicionado majoritariamente a favor do controle judicial 

                                                 
303 APPIO, Eduardo. Controle Judicial das políticas públicas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2005. p. 156. 
304 GONÇALVES, Alcindo. Políticas públicas e a ciência política. In Políticas Públicas: reflexões sobre o 
conceito jurídico. Maria Paula Dallari Bucci (org.). p. 75-96. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 95. 



198 
 

 

 

das políticas públicas. E os Ministros das mais altas Cortes brasileiras favoráveis a esse 

controle já são a maioria. 

Em pesquisa realizada, a Revista Eletrônica “Consultor Jurídico”, de março de 

2011, em artigo de Alessandro Cristo, demonstra como os Ministros do STF e do STJ (10 

Ministros integrantes da 1ª Seção, que julga Direito Público) se posicionam diante da seguinte 

questão: O Judiciário pode determinar que o Executivo implemente políticas públicas? 

Com as respostas305, depreende-se que, se tivessem de decidir de forma 

abstrata em um julgamento, os ministros do STF e do STJ concordariam, por maioria, que o 

Judiciário pode sim determinar que a administração execute políticas públicas em casos 

específicos, como os que envolvem o direito à educação. 

Na Corte Suprema, sete Ministros responderam “sim” à pergunta, sendo que 

um deles admitiu a possibilidade sem qualquer ressalva. Quatro Ministros responderam 

“não”, apenas um deles deixou de fazer qualquer ressalva. 

No STJ, o resultado foi semelhante. Seis Ministros responderam “sim”, dos 

quais, dois não fizeram ressalvas. Três Ministros responderam “não”, e apenas um deles 

apresentou ressalvas. 

Pelo exposto, infere-se que o controle judicial das políticas públicas, sobretudo 

quando se tratar de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, é uma ferramenta 

que encontra respaldo no arcabouço jurídico pátrio. 

Respaldado nesse entendimento, e corroborando a aplicabilidade de tal controle 

nas questões referentes ao piso salarial dos professores do magistério público, em 12/09/2011, 
                                                 
305  Segundo quadro-resumo apresentado na edição de março de 2011, da Revista Consultor Jurídico, as respostas 
foram as seguintes: No STF, Cézar Peluso, Não, com ressalvas; Carmem Lúcia, Sim*; Marco Aurélio, Não; 
Ricardo Lewandowski, Não, com ressalvas; Dias Toffoli, Sim, com ressalvas; Luiz Fux, Sim, com ressalvas; 
Gilmar Mendes, Sim, com ressalvas; Celso de Mello, Sim, com ressalvas; Ellen Gracie, Não*; Ayres Britto, 
Sim; Joaquim Barbosa, Sim*. No STJ (1ª Seção), Benedito Gonçalves, Não; Hamilton Carvalhido, Sim; Teori 
Zavascki, Sim, com ressalvas; Arnaldo Esteves, Não, com ressalvas; Humberto Martins, Sim; Asfor Rocha, Não; 
Castro Meira, Sim, com ressalvas; Herman Benjamin, Sim, com ressalvas; Mauro Campbell, Sim, com ressalvas 
(* Com base em julgamento de caso concreto). CRISTO, Alessandro. Justiça pode definir políticas públicas. 
Revista Consultor Jurídico. São Paulo, mar. 2011. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2011-mar-
28/ministros-justica-definir-politicas-publicas-revela-anuario>. Acesso em: 12 nov. 2011. 
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o Ministério Público do Rio Grande do Sul ingressou com uma Ação Civil Pública – ACP, 

com pedido de liminar, perante a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS, 

tombada sob o nº 001/1.11.0246307-9, pleiteando a implementação imediata do piso salarial 

dos professores estaduais, nos termos integrais da Lei nº 11.738/2008. A liminar foi deferida 

em 14/09/2011306. 

 

5.4 A ADI 4.167-DF À LUZ DO DIREITO 

 

Um exame jurídico sobre a aplicabilidade da Lei nº 11.738/08 à luz do 

julgamento da ADI nº 4.167-DF, pode ratificar o entendimento de que governadores e 

prefeitos ainda não adotaram as disposições da Lei do Piso, mesmo após o Supremo Tribunal 

Federal ter declarado a sua plena vigência. 

                                                 
306 Disponível para consulta no sítio: www.tjrs.jus.br: VISTOS, Cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em face do Estado do Rio Grande do Sul objetivando que 
este implemente o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação 
básica, previsto na Lei n°. 11738/08, em vigor desde 1°/0l/2008, em especial o disposto nos artigos 2°, §1° e 3° 
seus incisos e parágrafos. Acentua que o piso salarial tem base constitucional, e que já houve manifestação do 
Supremo Tribunal Federal a este respeito por ocasião do julgamento da ADI 4.167/DF. Ressalta que sua 
legitimidade está fincada na tutela do direito social à educação, de natureza difusa, transindividual e indivisível, 
que transcende à classe dos professores, por se tratar de direito de todos, dever da família e do Estado. Postula a 
concessão de liminar para a imediata suspensão de todas as ações de cunho individual em tramitação na Vara até 
o julgamento definitivo desta demanda, que seja determinado ao Estado que inclua no orçamento, para o ano de 
2012 e seguintes, previsão orçamentaria para cumprimento da Lei, e a exibição de documentos (fls. 02-24). 
Anexou os documentos de fls. 25/143. É o breve relato (...). O Supremo Tribunal Federal recentemente 
pronunciou-se sobre sua constitucionalidade ao apreciar a ADI 4167/DF ajuizada pela Exma. Governadora do 
Estado do Rio Grande do Sul e outros Governadores, julgando-a improcedente no tocante ao §1° do artigo 2°, 
aos incisos II e III do artigo 3° e ao artigo 8°, todos da Lei n° 11.738/2008, conforme documentos de fls. (...) 
Não há noticias de que o Estado do Rio Grande do Sul tenha descumprido a Lei. No entanto, no que diz respeito 
ao pleito liminar para determinar que o Estado inclua no orçamento de 2012 e seguintes, previsão orçamentaria 
para o piso nacional do magistério, no momento não poderá ser atendido, em vista da vedação prevista no artigo 
2° da Lei nº 8437/92, que impede a concessão de liminar em ação civil publica sem a prévia audiência do 
representante judicial da pessoa jurídica de direito público. Assim, sua análise ficará postergada. Defiro o pedido 
de exibição formulado sob a letra ‘c’ (fl. 21) por constituir elemento probatório imprescindível à solução da lide, 
e somente o Estado dispõe dos dados. Quanto ao pedido de imediata suspensão de todas as ações de cunho 
individual que tramitam nesta Vara, formulado sob item III-a (fl.20), cumpre tecer algumas considerações 
complementares, considerando que seu deferimento implicara efeitos sobre junsdicionados que não integram 
essa lide (...). Com isso, concedo a liminar, em parte, para suspender o andamento de todas as demandas 
individuais em tramitação no 2° juizado da 2ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Porto Alegre, até decisão 
final desta ação. Para tanto, devera o Sr. escrivão certificar nos autos de cada demanda individual o teor deste 
decisão. Notifique-se o Estado do Rio Grande do Sul para os fins e na forma do disposto no art. 2º da Lei nº 
8.437/92. 
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Apesar de ter concedido parcialmente a medida cautelar requerida pelos 

autores da ADI, suspendendo provisoriamente a eficácia de alguns dos dispositivos da Lei nº 

11.738/08 em um primeiro momento, o STF, quando do julgamento do mérito da ADI nº 

4.167-DF, decidiu pelo indeferimento total da Ação Direta de Inconstitucionalidade, dando 

plena vigência à Lei em análise, sem fazer qualquer ressalva quanto ao período em que 

vigorou a medida cautelar referida. 

Como toda produção legislativa, ultrapassado o regular e legítimo trâmite, a 

Lei do Piso tornou-se de observância obrigatória, e o descumprimento da norma autoriza o 

interessado a buscar a proteção judicial de seus supostos direitos. 

Por ocasião do julgamento da ADI nº 4.167-DF, a maioria absoluta dos 

integrantes do STF concluiu pela constitucionalidade do piso nacional dos profissionais do 

magistério. Todavia, essa maioria não foi alcançada para que a Corte se posicionasse quanto 

ao limite máximo de 2/3 (dois terços) da jornada dedicada a atividades                                                                                       

desempenhadas em contato direto com os educandos. Assim, o remédio jurídico para o 

desrespeito ao pagamento do piso divergirá do remédio cabível para o descumprimento do 

limite da jornada. Infere-se, assim, que os interessados podem ingressar, como previsto na 

Constituição Federal307, com reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal quando os 

respectivos governantes deixarem de vincular o vencimento básico de seus docentes ao valor 

do piso nacional dos profissionais do magistério. Essa solução, contudo, não se aplica aos 

possíveis descumprimentos referentes à carga horária fixada na Lei nº 11.738/2008, que 

exigirá o manejo de ação proposta no âmbito do Poder Judiciário dos Estados. 

Cumpre enfatizar que ainda não foram julgados, até abril de 2012, os 

Embargos de Declaração opostos individualmente pelos governadores dos estados do Rio 

                                                 
307 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: (...) “l”) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia 
da autoridade de suas decisões (...). 
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Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Ceará contra os efeitos do acórdão do 

julgamento do mérito da ADI, além de Agravo Regimental, oposto pelo governador do Rio 

Grande do Sul, contra despacho do Ministro Relator nos autos dos referidos Embargos de 

Declaração. 

Frente à recalcitrância de alguns governantes em dar cumprimento às 

determinações da Lei do Piso, é mister a análise dos efeitos do julgamento da ADI nº 4.167-

DF sobre a aplicabilidade da Lei nº 11.738/2008. 

A respeito da vigência e aplicabilidade da lei em comento, é cediço que tal 

diploma legal permanece apto a produzir efeitos desde a sua publicação, pois a ação direta de 

inconstitucionalidade proposta para questionar os seus artigos 2º, §§ 1º e 4º, artigo 3º, caput, 

II e III, e 8º, foi julgada totalmente improcedente pelo STF. Transcreve-se, por oportuno, os 

artigos em referência: 

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e 
cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade 
Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
§ 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 do magistério público da educação básica, para a 
jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. 
§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se 
aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte 
pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, 
inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no 
âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e 
modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de 
diretrizes e bases da educação nacional. 
§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, 
no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. 
§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo 
de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de 
interação com os educandos. 
Art. 3º O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º 
de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das 
Carreiras dos  profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, 
observado o seguinte: 
I – (VETADO); 
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II – a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da 
diferença entre o valor referido no art. 2º desta Lei, atualizado na forma do 
art. 5º desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente; 
III – a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atualizado na 
forma do art. 5º desta Lei, dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o 
acréscimo da diferença remanescente. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Em virtude da cautelar pleiteada pelos governadores proponentes ter sido 

parcialmente concedida, o art. 2º, da Lei nº 11.738/2008 passou a ser interpretado, até o 

julgamento do mérito, ocorrido em abril de 2011, no sentido de que o piso nacional dos 

profissionais do magistério referir-se-ia à remuneração e não ao vencimento básico, 

estabelecendo-se, outrossim, que a interpretação do art. 3º do mesmo diploma legal levaria à 

conclusão de que a vinculação do valor do piso remeteria a 01 de janeiro de 2009. Nesse 

mesmo sentido, a limitação da jornada de trabalho intraclasse, prevista no art. 2º, § 4º, da Lei 

nº 11.738/2008, foi temporariamente suspensa. 

Ressalte-se, que a medida liminar parcialmente concedida nos autos da ADI nº 

4.167-DF foi publicada em 30 de abril de 2009 e vigorou até o julgamento final do feito, que 

veio a ocorrer em 27/04/2011, quando foi revogada ante o entendimento do Pretório Excelso 

pela constitucionalidade in totum da Lei nº 11.738/2008 e ante a improcedência da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade proposta pelos governadores dos Estados do Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Ceará. 

Assim, após o julgamento da ADI nº 4.167-DF, a Lei nº 11.738/2008 passou a 

ser plenamente aplicável a todas as relações jurídicas que disciplina e também às situações 

que estejam inseridas em seu escopo normativo. 

Outra questão relevante oriunda das discussões sobre a Lei do Piso é a que diz 

respeito à vinculação do valor do piso salarial nacional ao vencimento básico. 

A Lei nº 11.738/2008 determina, em seu art. 2º, caput e § 1º, o valor mínimo a 

ser pago mensalmente, para uma jornada máxima de 40 (quarenta) horas semanais, aos 

professores de nível médio na modalidade Normal, conforme já previa o art. 62, da Lei nº 
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9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB. Esta referência expressa, 

aliada ao emprego reiterado e consciente da expressão “vencimento inicial da Carreira”308 

demonstra que, para o legislador, o valor do piso nacional deverá, necessariamente, respeitar a 

progressão salarial resguardada pelo art. 67, da LDB309. 

Da leitura dos dispositivos em comento infere-se, de plano, que os 

Governadores e Prefeitos estão obrigados a proceder à vinculação entre o valor do piso 

salarial da categoria e o vencimento básico inicial das respectivas carreiras. 

Observe-se, por oportuno, a diferença entre vencimento e remuneração: o 

primeiro corresponde à retribuição pecuniária básica pelo exercício de cargo público, com 

valor fixado em lei, enquanto a última refere-se ao vencimento acrescido das demais 

vantagens pecuniárias permanentes devidas ao servidor (por exemplo, gratificações, 

adicionais, etc.)310.                                                              

                                                 
308 Expressão presente no §1º do art. 2º, no caput do art. 3º e no inciso II do art. 3º. 
309 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; 
 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. 
 § 1º. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de 
magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. 
 § 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são 
consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de 
atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e 
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e 
assessoramento pedagógico. 
310 Conceitos extraídos dos art. 40 e 41 da Lei nº 8.112: 
 Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. 
 Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei. 
 § 1º A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista 
no art. 62. 
 § 2º O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação 
receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no §1º do art. 93. 
 § 3º O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. 
 § 4º É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do 
mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à 
natureza ou ao local de trabalho. 
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Ainda de acordo com a Lei do Piso, a partir de 1º de janeiro de 2010311, o 

vencimento básico dos profissionais do magistério deve ser, no mínimo, equivalente ao piso 

nacional, não podendo os governantes dos entes federados ignorarem essa obrigação. 

Inadmissível, portanto, o pagamento daquela parcela básica em valor inferior ao mínimo 

legal, mesmo que venha a ser complementada de tal forma que a remuneração alcance, ou até 

ultrapasse, o patamar estipulado na lei em comento. 

Conforme as disposições do art. 3º, § 2º, da Lei nº 11.738/2008, apenas até 31 

de dezembro de 2009 poder-se-ia admitir, no cálculo do piso, a inclusão de vantagens 

pecuniárias pagas a qualquer título (remuneração). Este critério para aferir o pagamento do 

piso foi contemplado na medida liminar concedida no bojo da ADI 4.167-DF, que definiu, 

precariamente, que o piso nacional seria cumprido se a remuneração alcançasse o valor 

nominal estabelecido na lei. Ressalte-se que a posição em referência não foi mantida no 

julgamento de mérito, de modo que, atualmente, o valor mínimo refere-se ao vencimento 

básico inicial da carreira. 

Uma vez que a constitucionalidade do dispositivo legal referente à vinculação 

entre o piso nacional e o vencimento básico foi expressamente declarada pelo Supremo 

Tribunal Federal, o julgamento, nesse particular, tem eficácia contra todos e efeito vinculante 

em relação à totalidade dos órgãos do Poder Judiciário e da Administração                                                    

Pública federal, estadual e municipal312. Após a declaração de constitucionalidade, o 

descumprimento da decisão atenta contra a competência e a autoridade da decisão proferida 

na ADI nº 4.167-DF, podendo o interessado propor Reclamação diretamente ao Pretório 

Excelso. 

A Reclamação, prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 

regulamentada nos artigos 13 a 18 da Lei n° 8.038/90 e nos artigos 156 a 162 do Regimento 

                                                 
311 O cronograma de pagamento do valor do piso está previsto no art. 3º da Lei nº 11.738. 
312 Nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal. 
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Interno do Supremo Tribunal Federal, constitui ação de rito essencialmente célere, cujo 

procedimento sumário especial permite que a matéria seja prontamente analisada e julgada 

pela instância máxima do Judiciário brasileiro. 

Aspecto não menos polêmico disciplinado na Lei do Piso é o que dispõe sobre 

a carga horária semanal dos professores. O profissional do magistério público da educação 

básica tem jornada legal máxima de 40 (quarenta) horas de trabalho por semana, sendo que 

Estados e Municípios podem editar leis que estabeleçam jornadas máximas inferiores à 

prevista na legislação federal. A única restrição legal refere-se à criação de jornada superior a 

40 horas semanais, o que está expressamente vedado pela lei em análise. 

De fato, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, pelo menos 1/3 (um 

terço) da jornada vigente, independentemente de sua extensão, deverá ser dedicado a 

atividades extraclasse, tais como a preparação das aulas e provas, correção de exames e 

exercícios, aperfeiçoamento profissional, leitura de material pertinente, entre tantas outras 

atividades cujos reflexos são sentidos em sala de aula. Ao fixar um teto para a jornada 

máxima de referência nacional, a lei não impossibilitou que os entes federados avançassem na 

valorização de seus profissionais da educação, podendo haver limites diversos vigentes no 

País. Assim, a jornada de trabalho pode variar em função da legislação estadual e municipal, 

bem como os vencimentos iniciais de carreira, desde que respeitados os limites que garantem 

o padrão mínimo da norma federal. Igualmente, poderá haver norma diferenciada em relação 

à proporção máxima da jornada em contato direto com o corpo discente, desde que respeitado 

o mínimo de 1/3 (um terço) trazido pelo art. 2º, § 4º da Lei em comento. 

O § 4º supramencionado, que também teve sua constitucionalidade questionada 

perante o Supremo Tribunal Federal, não teve o mesmo número de votos que os artigos 

referentes ao piso salarial, de modo que o julgamento da ADI nº 4.167-DF terminou, nesse 
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ponto, empatado313. À ocasião, cinco ministros posicionaram-se pela constitucionalidade da 

limitação da carga horária dedicada ao desempenho de atividades com interação direta com os 

educandos, enquanto que outros cinco entenderam inconstitucional a abordagem da matéria 

em lei federal. 

 A solução encontrada pelo Pretório Excelso foi indeferir a ação direta de 

inconstitucionalidade, passando a valer integralmente a lei questionada, sem, contudo, 

vincular as demais instâncias314. 

Em decorrência disso, emergem duas conseqüências jurídicas decorrentes, 

também, da ausência de declaração de constitucionalidade. Ao não vincular as instâncias 

inferiores, os juizes de primeira instância e os tribunais revisores poderão, se assim 

entenderem, discordar do posicionamento do Supremo Tribunal Federal e deixar de aplicar o 

art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, caso venham a considerar inconstitucional o limite da 

jornada dedicada ao trabalho em contato direto com o corpo discente. Nesse caso, caberá 

sempre recurso extraordinário ao Pretório Excelso apenas após o julgamento em segunda 

instância. 

A outra conseqüência é que, diferentemente do desrespeito ao piso nacional, 

não caberá, nesse particular, o ajuizamento de Reclamação diretamente ao Supremo Tribunal 

Federal. Desse modo, as demandas propostas nas instâncias inferiores que tenham por objeto 

a jornada intraclasse deverão seguir o regular trâmite processual. 

Mas a doutrina não é pacífica sobre a questão dos julgamentos que chegam ao 

impasse provocado pelo empate nas votações. Para Zulmar Duarte de Oliveira Júnior, os 

                                                 
313 Pela constitucionalidade votaram os Ministros Joaquim Barbosa, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Celso de 
Mello e Ayres Britto. Pela inconstitucionalidade da limitação da jornada intraclasse votaram os Ministros Cezar 
Peluso, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Ellen Gracie e Marco Aurélio. O Ministro Dias Tóffoli estava impedido 
porque atuou no processo como Advogado Geral da União. 
314

 Decisão fundamentada nos artigos 97 da Constituição Federal e 146 do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal – STF. 
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empates nas votações do STF poderiam ser resolvidos pelo voto de qualidade do presidente da 

Corte. Este autor sustenta que 

a melhor solução é o voto de qualidade do presidente, sendo a suscitação do 
artigo 97 da Constituição, como contra-argumento, uma falsa questão. Para 
mim, o referido dispositivo constitucional não é malferido pela circunstância 
de que o voto de qualidade seja considerado para composição da maioria 
absoluta no joeiramento de (in)constitucionalidade de ato normativo. O que 
o preceptivo exige é a composição de maioria absoluta para a declaração de 
inconstitucionalidade de disposição normativa, independentemente da forma 
como se chegou a tal maioria, matéria normalmente relegada aos regimentos 
internos das Cortes — ressalvadas indevidas artificializações315. 

Para ele, perigo maior que a possível antidemocracia do voto de qualidade é o 

estado de indecisão provocado por julgamentos semelhantes ao da ADI nº 4.167-DF. No caso, 

de nada adiantou o julgamento do dispositivo expresso no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, 

posto que qualquer Juízo de primeiro grau pode conhecer da matéria e julgá-la contrariamente 

ao decidido na ADI nº 4.167-DF. 

Finalmente, sobre a aplicabilidade integral da Lei nº 11.738/2008, conclui-se 

que a norma é válida, aplicável e vigente, devendo ser integralmente cumprida em todas as 

relações jurídicas que estejam dentro de seu escopo normativo. 

Havendo desrespeito à vinculação entre o piso salarial nacional e o vencimento básico dos 

docentes, poderão os interessados, e legitimados, ingressar com Reclamação junto ao 

Supremo Tribunal Federal, posto que, neste ponto, houve o voto da maioria absoluta dos 

integrantes da Suprema Corte, permitindo assim a declaração vinculante de 

constitucionalidade do piso. Contudo, se houver desrespeito aos limites impostos à jornada de 

trabalho intraclasse, como não houve maioria absoluta no julgamento desse ponto, mesmo 

sendo a Lei nº 11.738/2008 totalmente vigente, aplicável e oponível contra todos, o 

desrespeito ao referido diploma legal, nesse ponto, deverá ser discutido no bojo das demandas 

                                                 
315 OLIVEIRA JÚNIOR, Zulmar Duarte. Voto de qualidade é solução para empate. Revista Consultor Jurídico. 
06 mai. 2011. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2011-mai-06/voto-qualidade-presidente-solucao-
empate-stf>. Acesso em: 09 mar. 2012. 
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a tramitarem nas instâncias inferiores, não havendo como questioná-lo em sede de 

Reclamação proposta diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

[...] É justo dar prioridade aos negros em empregos e vagas de 
universidades? Pode ser correto infringir a lei alguma vez? É incivilizado 
banir filmes sujos e injusto censurar livros [sic] para proteger a segurança 
nacional? Que direitos têm os suspeitos quando as taxas de criminalidade 
estão subindo? Justiça social significa igualdade econômica? Os juízes 
devem tomar decisões políticas?316 

 
Essas questões, formuladas por Ronald Dworkin, serviram de importante mote 

para a construção desta Dissertação de Mestrado, pois suscitaram reflexões sobre o Direito e a 

interpretação do Direito. Afinal de contas, o que fundamenta o julgamento de um processo é o 

Direito ou a interpretação do Direito? 

Neste trabalho procurou-se investigar quais os mecanismos jurídicos usados pelo 

Legislativo e pelo Executivo para concretizar o princípio constitucional do piso salarial do 

professor, princípio esse proclamado na própria Constituição como uma estratégia de 

valorização profissional dessa categoria.  

O problema, aparentemente simples, poderia ser resolvido com a apresentação das 

leis elaboradas pelo Legislativo e as medidas adotadas pelo Executivo para cumpri-las. 

Todavia, a simplicidade desaparece quando se percebe que o Legislativo durante anos, 

continuamente, reformulou as leis que tratam da valorização salarial do professor e o 

Executivo apresentou uma dificuldade imensa para concretizá-las. Além disso, para aumentar 

o grau de complexidade da questão, após o Legislativo regulamentar constitucionalmente a 

matéria e o Executivo fixar o piso salarial, alguns estados e municípios brasileiros arguiram o 

Judiciário acerca da legalidade de muitos aspectos presentes na lei e na condução dada pelo 

Executivo para o seu cumprimento. 

Por tratar-se de matéria constitucional, o STF foi provocado a julgar os 

questionamentos formulados pelos estados e municípios. A decisão do Tribunal julgou 

                                                 
316 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. VII. 
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improcedente o pedido, legitimando a constitucionalidade da lei do piso salarial e as medidas 

adotadas para a sua aplicação. 

Entretanto, as questões formuladas por Dworkin – destacadas na epígrafe – 

emergiram nessa discussão. Os ministros do STF julgaram o piso salarial do magistério da 

escola básica considerando o Direito ou a interpretação do Direito? O julgamento foi 

influenciado por questões políticas? É possível julgar a constitucionalidade de um tema 

observando-se exclusivamente a Constituição?  

Questões como essas foram debatidas com profundidade, ao longo do Mestrado, 

na Base de Pesquisa “Direito, Sociedade e Estado” – que se dedica a estudar o Direito 

Constitucional e as políticas públicas no Brasil – e nas disciplinas ofertadas  no decorrer do 

curso. Nesses debates instigou-se, por um lado, a percepção da interface existente entre o 

Direito e outros campos do conhecimento, e, por outro, a necessidade de articulação dos 

textos legais com textos que discutem os elementos históricos e culturais. 

Diante disso, a discussão do problema de pesquisa deste trabalho mobilizou 

conhecimentos tanto do Direito, quanto de outros campos do saber. Buscou-se, assim, ao 

longo do texto, discutir o Direito Constitucional, sem perder de vista outros elementos – além 

do jurídico – que compõe a sociedade e que interferem na formulação, na implantação e no 

julgamento das leis. 

Se este trabalho tivesse discutido o piso salarial docente como uma questão 

eminentemente jurídica, o problema seria naturalizado e perderia de vista os elementos 

históricos e culturais que permitiram a concretização de um Direito. Nesse sentido, parece 

lugar comum na sociedade brasileira que o piso salarial do professor é uma luta histórica da 

categoria, que desde o Império luta por uma meta que só conseguiu ser vitoriosa nos últimos 

anos do século XX. 
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Caso a opção desta investigação tivesse se restringido ao Direito, haveria a 

reprodução do lugar comum, da aparência e, consequentemente, se perderia de vista o 

horizonte da ciência, da busca, da investigação. Todavia, como se privilegiou diversas 

possibilidades investigativas para a compreensão do piso salarial do professor da educação 

básica, descobertas foram feitas em outros campos e incorporadas nas discussões sobre o 

problema em tela. 

A primeira tarefa para a construção deste trabalho – apresentada sob o título Da 

Carta magna de 1988 às emendas: o piso salarial dos professores na Constituição de 1988 – 

foi a discussão de como o piso salarial do magistério está explicitado na Constituição vigente, 

em outras determinações legais que surgiram em decorrência da Carta e como ele é 

interpretado pelo Direito Constitucional. Todavia, considerando ser o piso uma especificidade 

da Carta Magna de 1988, tornou-se necessário aprofundar o debate e compreender como a 

própria educação se fez presente nas Constituições brasileiras desde 1824. Para tanto, ao 

longo do capítulo mostrou-se que todas as Constituições brasileiras incluíram novos 

dispositivos para tratar a educação e que essas novidades estavam sempre em consonância 

com as mudanças políticas que ocorriam no cenário nacional. Identificou-se que só após a 

implantação da República o Estado brasileiro passou a ter uma preocupação com uma 

educação sistemática ministrada em uma escola – entendida como um espaço próprio para o 

ensino, um “templo de civilização”, um lugar que educa a população como um todo. Ainda 

foi mostrado que mesmo depois de instaurada a República a criação de escolas esteve mais 

presente nos discursos do que nas práticas efetivas. Isso porque a União repassou a tarefa de 

construir escolas para os Estados e Municípios que, sem recursos, pouco realizaram em 

relação a essa meta. Também se discutiu que o primeiro Plano Nacional de Educação, que 

tinha por meta unificar a educação brasileira, só foi adotado nos anos 1930. Apesar de 

apresentar elementos indicadores para a melhoria do ensino ministrado nas escolas, esse plano 
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não trouxe qualquer contribuição em relação à profissionalização do professor. A partir da 

pesquisa realizada pode-se concluir que a implantação do piso como mecanismo de 

valorização profissional foi uma demanda que surgiu nos últimos anos do século XX e 

vincula-se diretamente ao processo de profissionalização do professor.  

A segunda tarefa executada – apresentada com o título Uma trajetória da 

educação brasileira na República: da valorização da escola à profissionalização do 

Professor – foi a reconstrução de elementos da história da educação brasileira. Nessa 

reconstrução foram extraídas quatro conclusões fundamentais: a primeira é que a prioridade 

dada pelo Estado à educação é algo muito recente. A segunda conclusão é que a discussão 

sobre a melhoria salarial do professor só começou a ser efetivada no final da década de 1970 e 

só a partir dos anos 2000 ganhou espaço nos planos oficiais do Estado. A terceira conclusão é 

que a discussão salarial do professor hoje está relacionada com as necessidades 

contemporâneas do capitalismo, que para sobreviver necessita do professor e da escola. Nesse 

sentido, mostrou-se que o conhecimento tornou-se requisito para o desenvolvimento do 

sistema produtivo. A escola passou a ser espaço para o aprendizado de habilidades e 

competências. A quarta conclusão é que para atender as exigências do capitalismo, o 

professor torna-se um profissional e, sendo assim, o piso salarial é uma estratégia para a 

profissionalização do professor. Dessa forma, conclui-se que só no final do século XX 

surgiram as primeiras preocupações para definirem os dois elementos fundamentais na 

identidade de uma profissão: a formação e os requisitos de exercício. Assim, um dos 

requisitos fundantes definido historicamente foi a adoção de um piso salarial. 

A terceira tarefa realizada – apresentada sob o título Sindicatos, Estados e 

Municípios interpretam leis regulatórias: o que se faz para (des)cumprir a lei – foi discutir a 

aplicação da lei. Nessa tarefa ficou claro que a limitação orçamentária de estados e 

municípios, em razão do controle da União sobre os recursos arrecadados, dificulta a ação 
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para o cumprimento do piso. Em geral, os governantes reclamam que não podem cumprir o 

pagamento do piso salarial determinado pelo Governo Federal, por falta de recursos 

orçamentários. Nesse caso, a crítica recai sobre o federalismo brasileiro considerado 

extremamente limitado por prefeitos e governadores. Estados e municípios que sobrevivem 

dos repasses do Governo Federal realmente têm dificuldade em aumentar a rubrica destinada 

aos salários dos funcionários, pois qualquer elevação dos valores provocará impacto 

orçamentário. Todavia, a investigação mostrou também que em muitos casos os governantes 

ainda não perceberem o processo de profissionalização do professor e acham que o dinheiro 

da educação poderia ser distribuído em outros benefícios para a população. 

A quarta tarefa proposta – apresentada sob o título O Judiciário julga a 

regulação: O STF no julgamento do piso salarial dos professores – foi analisar os 

argumentos apresentados pela Corte Suprema sobre o piso do magistério. Na análise dos 

debates é possível perceber que o Tribunal se remete enfaticamente a aspectos culturais da 

sociedade brasileira, utilizando o Direito como legitimador do que está posto na sociedade. 

Pode-se afirmar que o que estava em pauta não era se a Constituição podia ou não legislar 

sobre os salários, mas sim se os professores – como profissionais do ensino - poderiam ser 

tratados diferentes pela Constituição e ter direito a um salário nacional, ferindo um princípio 

da Constituição: o federalismo. 

Concluídas as tarefas parciais, é possível agora estabelecer considerações mais 

amplas sobre o conjunto do trabalho realizado. Nesse sentido, pode-se afirmar que, ao longo 

do trabalho, foi possível perceber que a discussão do piso não está sendo tratada como um 

problema de profissionalização do magistério, mas como um auxílio a uma categoria 

injustiçada historicamente. Poucos são os argumentos que apresentaram o piso como forma de 

garantir à docência um patamar profissional, em razão das tarefas que a sociedade 

contemporânea exige do professor da escola básica. 
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A pesquisa mostrou que não existem contraditórios quanto ao pagamento de um 

piso salarial ao professor. O contraditório emerge no conjunto de medidas que se agregam à 

“Lei do piso” e afetam de forma contundente a capacidade orçamentária dos estados e dos 

municípios. Em linhas gerais é possível afirmar que as divergências sobre a 

constitucionalidade da Lei não se localizam no fato de que o professor precisa receber um 

salário mínimo fixado para a categoria.   

Foi esse contraditório que instigou alguns reclamantes (governantes estaduais e 

municipais) a questionarem juridicamente quatro elementos presentes na “Lei do Piso”, a 

saber: a composição da jornada de trabalho do professor do magistério da educação básica, 

considerada pelos reclamantes que deveria ser um elemento definido no âmbito dos estados e 

prefeituras; o direito dos professores receberem seus salários vinculados ao piso com efeito 

retroativo, tendo como data base a aprovação da lei em questão; a transformação do piso 

salarial em vencimento básico; e, finalmente, a eficácia imediata da jornada de trabalho 

determinada, pois na interpretação dos reclamantes a liberação remunerada do professor para 

realizar outras atividades além de dar aulas não garante a melhoria da qualidade do ensino. A 

arguição dos gestores reclamantes deixava claro que a Lei do Piso feria a Constituição na 

medida em que quebrava o pacto federativo, pois a União estava legislando sobre regime de 

trabalho dos servidores públicos dos estados e municípios.  

No julgamento realizado no STF a maioria dos Ministros julgou improcedente o 

pleito dos gestores públicos reclamantes e considerou que a “Lei do Piso” no seu conjunto era 

constitucional. Entretanto, essa decisão não alterou a posição dos gestores nem a interpretação 

dos ministros que concordaram com a inconstitucionalidade de alguns aspectos da lei. 

Isso significa que uma mesma lei pode apresentar divergências interpretativas 

entre pessoas comuns e entre membros do próprio poder judiciário. A lei não é parâmetro 

definitivo de justiça, pois ela está profundamente vinculada a interesses dos mais diversos. 
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Foi a interpretação da lei que conduziu alguns ministros do STF a considerarem 

que o exame sobre a falta de recursos para pagar o piso salarial só poderia ser feito a partir da 

análise do orçamento de cada lugar. Do mesmo modo foi a interpretação da lei que fez com 

que gestores públicos reclamassem da falta de recursos para pagar o piso, mesmo sem 

estabelecer uma análise da capacidade orçamentária dos seus estados e municípios. 

O conjunto de reflexões aqui apresentado nos conduz a concluir que a decisão da 

Corte sobre o piso salarial do magistério – presente na Constituição Federal de 1988 e nas 

determinações do Poder Executivo para implantá-la na prática – está vinculada a necessidade 

contemporânea de profissionalização do professor. É a sociedade do conhecimento que exige 

que todas as pessoas frequentem a escola e que lá existam profissionais capazes de 

desenvolverem as tarefas necessárias para a aquisição de habilidades e competências que são 

requisitos para a vida em sociedade nos dias de hoje.  

Ao se falar em profissionalização inclui-se um conjunto de medidas que garantem 

a sua efetivação. Como foi discutido no corpo do texto, a existência de uma profissão está 

vinculada a características que conformam a sua identidade. Assim, é a identidade docente 

que está sendo construída na adoção da “Lei do Piso”. Essa lei não é privilégio, mas uma 

necessidade contemporânea.  

Portanto, a decisão da Corte Suprema privilegiou os princípios vigentes na 

sociedade e esses princípios são mais importantes do que as regras e as diretrizes 

estabelecidas. Com isso podemos concluir que a discussão do piso salarial foi na verdade uma 

discussão sobre um princípio norteador da vida em sociedade hoje: a valorização da profissão 

de professor. 

Postas essas considerações e levando-se em conta as reflexões de Dworkin – 

assinaladas na epígrafe desta parte do trabalho – é possível perceber que o Legislativo e o 

Executivo legislaram e implantaram medidas para valorizar o professor para buscar a sintonia 



216 
 

 

 

com os reclames da sociedade. De forma idêntica a decisão da Suprema Corte foi pautada nos 

elementos culturais e históricos da nossa sociedade, pois os elementos jurídicos não eram 

suficientes para legitimar uma carreira profissional ainda em formação. 
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