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RESUMO 

 

Neste trabalho analisa-se a política de valorização do magistério, no contexto do 

financiamento da educação básica, tendo em vista a participação do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte – SINTE/RN e do governo estadual na 

implementação do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério 

Público da Educação Básica – Lei 11.738/2008, na rede pública estadual do Rio Grande do 

Norte. A participação da sociedade civil, através do movimento sindical apresenta-se como 

importante processo de implementação do Piso Salarial Profissional. A participação do 

SINTE/RN ocorreu desde a luta pela aprovação do Plano de Cargo, carreira e Remuneração 

(2006) até a implementação do Piso Salarial (2009) destacando as relações de poder 

constituídas entre o Sindicato e o Governo Estadual. Para tanto, ocorreram ações como 

audiências públicas e greves dos profissionais da educação. Com o intuito de suscitar as 

questões pertinentes à temática da valorização do magistério e da participação do movimento 

sindical, enquanto uma representação coletiva tomou-se como referencial teórico-

metodológico, a literatura sobre o financiamento da educação básica, da valorização do 

magistério e da participação, bem como as diretrizes políticas que regulamentam a carreira do 

magistério. Utilizou-se como procedimento metodológico a análise documental e coleta de 

informações por meio das entrevistas semi-estruturadas. Os resultados indicam a participação 

e a relação de poder entre o movimento sindical e o governo estadual na implementação do 

Piso Salarial. Porém, as questões atuais referentes às limitações da valorização do magistério, 

tendo em vista, a política de implementação do Piso, não é mérito apenas da rede estadual do 

Rio Grande do Norte, e sim, das decisões que vem sendo tomadas pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF) referentes à Ação Direta de inconstitucionalidade (ADI) impetrada pelos cinco 

governadores. Esse fato reduziu sobremaneira a possibilidade da valorização do magistério da 

rede estadual, considerando que o governo limitou-se às decisões do STF. Assim sendo, a 

valorização do magistério continua sendo um desafio para o movimento sindical. 

 

Palavras-chave: Financiamento da educação básica. Valorização do magistério. Participação 

do movimento sindical. 

 

 

 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes the policy of upgrading the teaching profession in relation to financing 

basic education, with a view to participation of the Union of Education Workers of Rio 

Grande do Norte - SINTE / RN and the state government in the implementation of 

Professional Base Salary the National Professional Teaching Public Basic Education - Law 

11738/2008, the public state of Rio Grande do Norte. The participation of civil society, 

through the union movement presents itself as an important process of implementation of 

Professional Base Salary. The participation of SINTE / RN occurred since the fight to pass the 

plan, careers and Compensation (2006) until the implementation of the Base Salary (2009) 

highlighting the power relations established between the Union and State Government. To this 

end, there were actions such as public hearings and strikes by education professionals. In 

order to raise issues relevant to the issue of enhancement of teaching and participation of 

unions as a collective representation has been taken as a theoretical and methodological 

literature on the financing of basic education, enhancing teaching and participation as well as 

policy guidelines governing the career of teaching. Was used as a methodological procedure 

to document analysis and information gathering through semi-structured interviews. The 

results indicate the participation and the power relationship between the trade union 

movement and the state government in the implementation of the Base Salary. However, the 

current issues concerning the limitations of recovery of the teaching profession in order to 

implement the policy floor, not only merit of the state of Rio Grande do Norte, but the 

decisions that have been taken by the Supreme Court (STF) relating to the unconstitutionality 

of Action (ADI) filed by five governors. This fact greatly reduced the possibility of recovery 

of the teaching of the state, considering that the government was limited to decisions of the 

Supreme Court. Therefore, the enhancement of teaching remains a challenge for the union 

movement. 

 

Key-words: Financing of basic education. Enhancement of teaching. Participation in the union 

movement. 
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O objetivo do direito é a paz, a luta é o meio de consegui-la. 

Enquanto o direito tiver de rechaçar o ataque causado pela 

injustiça - e isso durará enquanto o mundo estiver de pé -, ele não 

será poupado. A vida do direito é a luta, a luta de povos, de 

governos, de classes, de indivíduos. 

 

(RUDOLF VON IHERING) 
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Delimitando o objeto de estudo 

 

O interesse pelo desenvolvimento deste trabalho parte de duas grandes razões: 

primeiro, da minha condição de profissional docente envolvida no movimento sindical; a 

segunda é o fato de participar em dois projetos de pesquisas desenvolvidos na Base de 

Pesquisa Política e Gestão da Educação da UFRN, ambos coordenados pela Profª  Drª Magna 

França. O primeiro a partir de 2006, como colaboradora do projeto, Qualidade da Educação 

Básica em escolas públicas estaduais e municipais de Natal e Parnamirim/RN, tidas como de 

referência, no período de 1998 a 2009: custo aluno-ano, organização e gestão escolar e 

valorização do profissional docente. E o segundo como bolsista do Projeto Remuneração de 

professores de escolas públicas da educação básica: configurações, impactos, impasses e 

perspectivas, coordenado a nível nacional pela FEUSP/USP. 

Neste trabalho, analisa-se a política de valorização do magistério, no contexto do 

financiamento da educação básica, tendo em vista a participação do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação e do governo estadual na implementação do Piso Salarial 

Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica – Lei 

nº 11.738/ BRASIL (2008b) na rede pública estadual do Rio Grande do Norte. 

É importante discutir a educação, enquanto dimensão da vida dos homens que se 

transforma historicamente, acompanhando e articulando-se às transformações dos modos de 

produzir a existência desses homens. Marx (1999) escreveu sobre as determinações 

econômicas da sociedade que, na produção social da própria vida, os homens contraem 

relações determinadas, necessárias e independentes de sua vontade. Para ele, a totalidade 

dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a 

qual se levanta uma superestrutura jurídica e política, e à qual correspondem formas sociais 

determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo em 

geral de vida social, político e conseqüentemente educacional. “Não é a consciência dos 

homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina sua 

consciência” (MARX, 1999, p. 30).  

Portanto, pensar as políticas educacionais é pensá-la no contexto histórico da 

sociedade e na sua inserção no modelo de desenvolvimento econômico.  Lombardi e Saviane 

(2005), ao esclarecer sobre essa assertiva afirmam ser contrário ao entendimento da educação 

como uma dimensão estanque e separada da vida social. 
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Assim, analisa-se o fenômeno educativo no contexto de uma sociedade dividida em 

classes, como, por exemplo, a sociedade brasileira. Verifica-se que o Estado, ao definir suas 

políticas educacionais, conforme os propósitos neoliberais, procura atender aos interesses do 

capital. Para tanto, os países da América Latina, inclusive o Brasil vem tomando uma série de 

medidas, implementando reformas educacionais em face de uma educação de qualidade. 

De acordo com França (2009), no Brasil, as décadas de 1980, 1990 e 2000 estão sendo 

marcadas por reformas políticas e econômicas em que o Projeto maior de Redemocratização 

ganha força. O Estado, sobretudo os países periféricos, focam sua atuação nas relações e na 

regulação financeira. Assim, o processo de reformas na área da educação deu-se em duas 

frentes: uma, por meio da apresentação de um projeto global para a educação e outra, que se 

constitui na operacionalização de um conjunto de planos setoriais, legislação e financiamento 

por meio de Fundos.  

Nos anos de 1996 e 2006, dois grandes Fundos foram criados: o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF e o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Pública e de Valorização dos 

Profissionais da Educação Básica - FUNDEB, ambos subsidiados pela política de 

financiamento para a educação básica de cunho descentralizador de recursos. O eixo 

norteador dessa política seria o acesso e a permanência à educação básica aliado a uma 

educação de qualidade, bem como a valorização dos profissionais da educação.  

A reforma nas suas estruturas e aparato consolidou-se por meio de um processo de 

desregulamentação na economia, da privatização das empresas produtivas estatais, da abertura 

do mercado, das reformas dos sistemas públicos, dentre eles, a educação. Nesse contexto, a 

otimização de recursos significa criar condições para uma maior eficiência e, em 

consequência, maior agilidade e transparência na prestação de serviços públicos pelo Estado, 

presumindo ainda, maior envolvimento direto do poder local na captação de recursos, no 

controle de gastos e na inspeção do cumprimento das metas estabelecidas. 

 A descentralização financeira dos recursos decorre da regulação política do sistema de 

financiamento da Educação Básica. Segundo Duarte (2005), tem, como objetivo, a obtenção 

de ganhos de eficácia e eficiência, no sentido de compatibilizar a expansão do atendimento 

com restrição orçamentária. Nessa política de financiamento, a autonomia política dos 

sistemas locais de ensino e das unidades escolares encontra-se circunscrita pelas dimensões da 

criação de Fundos e programas destinados à efetiva organização e o funcionamento do 

sistema educacional como um todo. 
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O financiamento da educação é um dos temas centrais da atual política educacional 

brasileira. E os seus recursos são apontados como insuficientes para a necessária expansão e 

oferta com qualidade de ensino e a devida valorização dos profissionais da educação. Essa 

tem sido uma bandeira de luta de educadores, entidades e movimentos na área da educação 

brasileira. A proposição da política de Fundos, está circunscrita à política de descentralização  

que vem sendo delineada para a educação básica a partir da reforma educacional dos anos de 

1990. Nesse contexto, vem reformulando as suas bases legais, começando pela alteração da 

legislação no que se refere ao financiamento da educação, a partir da Emenda Constitucional 

nº 14/96(BRASIL, 1996) que cria o FUNDEF, que era constituído da subvinculação do 

orçamento da educação advinda dos Estados, Municípios e Distrito Federal, ficando a União 

encarregada de apenas complementar os Estados em que o Fundo não foi suficiente. O 

FUNDEF, enquanto mecanismo de financiamento do Ensino Fundamental, alterou os artigos 

34, 208, 211 e 60 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), sendo sua 

regulamentação ocorrida através da Lei nº 9.424/96(BRASIL, 1996b). 

Após a aprovação da Lei nº 11.494/07 (BRASIL, 2007) que regulamentou o FUNDEB, 

entre as deliberações, notadamente ganhou destaque as que apontavam para um Plano de 

Carreira que contemplasse um Piso Salarial Profissional Nacional, como valor mínimo que 

constitua referência na elaboração das matrizes salariais do magistério público da educação 

básica dos sistemas públicos de ensino; formação continuada, com afastamento periódico 

remunerado das atividades docentes junto aos alunos e jornada de trabalho incluindo 

momentos diferenciados para pesquisa, preparo de aulas e correção dos trabalhos dos alunos. 

O financiamento público da educação, principalmente no que se refere ao investimento 

na qualidade dos salários, é um assunto complexo que compreende uma diversidade de 

considerações e aspectos, cujo tratamento vem sendo objeto de estudo nas últimas décadas. 

De acordo com o documento Educação de qualidade para todos: um assunto de direitos 

humanos
1
 (UNESCO, 2007, p. 92), “o tema de maior peso absoluto e relativo no  

financiamento educativo é a contratação e pagamento de remunerações docentes”.  Segundo 

esse documento, é possível constatar que esses temas foram abordados em contextos de 

profunda fragilidade institucional do Estado, com o consequente risco de uma inadequada 

salvaguarda do interesse público.  

Historicamente, a aspiração do magistério, em termos de valorização profissional, tem 

constituído a pauta de relatórios e documentos elaborados a partir de deliberações retiradas 

                                                 
1
 Este é um documento de discussão sobre políticas educativas no marco da II Reunião Intergovernamental do 

Projeto Regional de Educação para a América Latina e Caribe, ocorrida de 29 a 30 de março de 2007. 
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em eventos promovidos pelas entidades de classe representativas da categoria em nível 

nacional, regional, estadual ou municipal. 

Esse conjunto de entidades representativas dos trabalhadores está inserido na 

sociedade, compreendida como organização da sociedade civil. Segundo Demo (2001, p, 27), 

“[...] a sociedade civil é a capacidade histórica da sociedade assumir formas conscientes e 

políticas de organização. Sempre no sentido de se organizar na consciência da defesa de 

interesses”.  Para Demo(2001, p.29) a sociedade civil em contraposição dialética à 

organização do Estado, define em tese que: 

 

seria a organização da sociedade civil em função dos interesses da sociedade 

civil, já que os detentores do poder teriam nada mais que um mandato de 

representação a partir da sociedade. Na prática, porém, a constatação é outra. 

O Estado tende a tornar-se muito mais representante da parte dominante da 

sociedade, do que da parte dominada. 

 

 

Para Demo (2001), não há dicotomia entre Estado e sociedade civil. Primeiro porque a 

distinção não é de visibilidade fácil e nem demarcável. O Estado está tão presente na 

sociedade, que definir uma linha separatista é bastante complexo. O mais comum será a 

superposição móvel: ora estamos no Estado; ora, na sociedade civil. O trabalhador, por 

exemplo, como funcionário público, faz parte do Estado, mas no sindicato aflora o seu papel 

civil. “Significa dizer que entre Estado e sociedade deve existir um confronto de tipo 

dialético, no contexto da unidade de contrários. Unidade de contrários quer dizer que os dois 

lados se necessitam, mas igualmente se repelem no que forma um todo dinâmico” (DEMO, 

2001, p. 31). 

Nesse sentido, o sindicalismo aloca-se entre as organizações vitais de qualquer 

sociedade, realizando o direito ao trabalho. De acordo com Demo (2001), os trabalhadores 

têm necessidade da organização política, com a finalidade de defender seus direitos humanos 

e sociais, no sentido de coibir processos excessivamente exploradores. Assim, a participação 

do movimento sindical na luta pelos seus direitos estabelece uma disputa de poder entre o 

movimento e o governo. Desse modo, para realização da participação, é preciso encarar o 

poder de frente, partir dele, e então, abrir os espaços de participação. “Participação não é 

ausência, superação ou eliminação do poder, mas outra forma de poder” (DEMO, 2001, p. 

20). 

 Mas o que significa a organização dos trabalhadores em sindicatos? O sindicato, por 

um lado, é a expressão de organização e luta de trabalhadores, de defesa e conquista de 
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direitos, portanto, criado para compensar a fraqueza do trabalhador atomizado na sua relação 

contratual com o capital (CATTANI, 2002 apud RÊSES, 2008); por outro lado, é a 

manifestação política de uma categoria que se associa às lutas de outros trabalhadores, 

objetivando tratar das questões de trabalho e de ação sindical como dimensão política mais 

geral. 

Essas organizações constituem, na análise marxista, elementos da superestrutura 

articuladores dos interesses de classe; portanto, é uma estrutura político-ideológica portadora 

de uma determinada concepção política, o que faz com que ela possa se tornar, inclusive, um 

aparelho do Estado (ALTHUSSER, 1974 apud RÊSES, 2008). Os sindicatos podem se 

organizar por ramo, por categoria e por empresa, e a estrutura sindical pode-se fundamentar 

no sindicato único ou no pluralismo sindical. Eles podem, ainda, desenvolver-se num 

contexto de liberdade de organização, mas também em situações de clandestinidade como 

ocorreu na ditadura militar, e ainda, sob a tutela do poder político. 

Assim, a aprovação da Lei nº 11.738/08 (BRASIL, 2008b), que regulamentou a 

criação do Piso Salarial Profissional Nacional ocorreu com ampla participação dos 

movimentos sociais, principalmente, daqueles envolvidos na luta por uma educação de 

qualidade e, consequentemente, pela valorização dos profissionais do magistério. De todas as 

discussões atuais da política de valorização, as mais importantes são a implementação do Piso 

Salarial em Estados e Municípios, com também a criação e /ou revisão dos Planos de Cargos, 

Carreira e Remuneração, dada a aprovação das novas diretrizes para a carreira do magistério 

pela Resolução nº 02/2009(BRASIL, 2009b). 

O Piso Nacional Salarial abre as discussões em torno da valorização dos professores 

da educação básica. Segundo Monlevade (2008), a valorização salarial do magistério público 

não deveria ser uma questão de mercado, por duas razões: a) primeiro, porque a educação 

escolar de qualidade é um direito de todos e dever do Estado, do que deriva também o direito 

da população de contar com professores bem remunerados e, consequentemente, valorizados; 

b) segundo, porque, dos 52 milhões de alunos oficialmente matriculados na educação básica, 

48 milhões frequentam escolas da rede pública - municipal, estadual e federal - o que impede 

um regime de concorrência entre elas e a rede privada. 

São quatro, as ações que compõem o conjunto das políticas de valorização do 

magistério: a)  formação inicial e continuada - desde o normal em nível médio  e as 

licenciaturas específicas, até o doutorado, incluindo as iniciativas de reciclagem permanente a 

cada novo desafio para os profissionais e a cada novo avanço do conhecimento pedagógico; 

b) piso salarial profissional - um patamar de remuneração referenciado a um valor suficiente 
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para que o professor tenha satisfeitas suas necessidades pessoais e familiares de subsistência  

e de desenvolvimento profissional com um só vínculo de trabalho. Isso somente será possível 

com a criação e implementação de um Fundo Nacional de Financiamento da Educação Básica 

constituído pela totalidade de impostos vinculados à educação nos Estados e Municípios e 

complementado pela União e que corresponda ao custo-aluno-qualidade; c) jornada integral 

com pelo menos 30% de horas-atividade - a essência do ser professor não é ensinar, mas 

garantir a aprendizagem da totalidade de seus alunos. Para tanto, ele precisa dedicar-se, 

integralmente, a uma só escola, estar identificado com seu projeto político-pedagógico e, 

acima de tudo, dispor de tempo um tempo substancial para o preparo de suas aulas, para as 

discussões coletivas com os educadores; d) carreira com progressão constante e 

compensadora - o professor bem preparado, competente e compromissado será sempre 

disputado pela procura do mercado de trabalho. Mesmo na situação atual de desvalorização, a 

educação superior, as escolas particulares e a iniciativa privada em geral, têm sequestrado os 

melhores educadores públicos com melhores salários e condições de trabalho 

(MONLEVADE, 2008). 

Conforme Arelaro (2007),  para que aconteça uma efetiva valorização do magistério 

público brasileiro, o Estado deve tratar a formação, a carreira, a remuneração e as condições 

de trabalho como meta prioritária, inserida nas políticas estabelecidas. Porém, essa questão, 

historicamente, não vem  sendo encaminhada, a contento, pelos governos. A desvalorização 

do trabalho docente, sobretudo no que se refere às condições de remuneração, tem contribuído 

para a multiplicação das atribuições decorrentes das várias jornadas de trabalho assumidas 

pelos docentes. 

A participação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte 

é importante para a implementação do Piso Nacional Salarial para os Profissionais do 

Magistério Público da Educação Básica da rede pública estadual do RN, no ano de 2009. Essa  

participação estabelece uma relação de poder entre o movimento sindical e o poder instituído. 

O financiamento da educação básica, a valorização do magistério e a participação do 

movimento sindical representam as categorias de análises desta pesquisa e pressupõe a 

consecução do objeto de estudo. Para tanto, buscam-se, nos pressupostos teóricos, 

documentos e dados empíricos, a partir das seguintes questões de pesquisa: a) Como se 

caracteriza a valorização do magistério público na política de financiamento da educação 

básica com a reforma educacional de 1990?  b) Como se configura a participação do 

movimento sindical da educação nacional, na luta pela aprovação e implementação do Piso 

Salarial Profissional Nacional, Lei nº 11.738/08? C) Como se deu a participação do Sindicato 
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dos Trabalhadores em Educação e do Governo Estadual na implementação do Piso Salarial 

Profissional na rede pública estadual do Rio Grande do Norte em 2009?  

 

Objetivos da Pesquisa 

 

A proposta teórico-metodológica delineada em nossos estudos busca analisar a 

valorização do magistério, no contexto da política de financiamento da educação básica e a 

participação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação e do Governo estadual na 

implementação do Piso Salarial Profissional Nacional na rede pública estadual do Rio Grande 

do Norte, em 2009. 

Para o delineamento integral da pesquisa e entendimento das peculiaridades 

relacionadas às categorias de análise: financiamento da educação básica, valorização do 

magistério e participação do movimento sindical, elencaram-se os seguintes objetivos 

específicos: 1) Analisar as diretrizes de valorização do magistério, no contexto da política de 

financiamento da educação básica, a partir da reforma de 1990; 2) Analisar a participação do 

movimento sindical da educação nacional na luta pela aprovação e implementação do Piso 

Salarial Profissional Nacional, Lei nº 11.738/08; 3) Analisar a participação do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação e do Governo Estadual na implementação do Piso Salarial 

Profisional na rede pública estadual do Rio Grande do Norte em 2009?  

 

Caminhos percorridos 

 

A pesquisa será delineada mediante investigação de cunho exploratório, configurando-

se enquanto qualitativa, buscando a relação entre a fundamentação teórica e os achados 

empíricos. O estudo foi aprimorado no decorrer da pesquisa, com base nas das necessidades 

apresentadas pela pesquisa. Bogdan e Biklen (1994, p. 90) argumentam que a pesquisa é 

desenvolvida em etapas: “[...] de uma fase de exploração alargada passam para uma área mais 

restrita de análise de dados coligidos”. [...] “a recolha de dados e as atividades de pesquisa são 

canalizadas para terrenos, sujeitos, materiais, assuntos e temas. De uma fase de exploração 

alargada passam para uma área mais restrita de análise de dados coligidos”. análise do objeto 

de estudo buscará a compreensão do materialismo histórico dialético, a partir de análises 

desenvolvidas, com vistas à percepção do real, frente às diversas facetas e determinações de 

cunho social, político, econômico, produzidas ao longo da história. 
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 Para Marx e Engels (1980, p. 26): “[...] É a partir do seu processo de vida real que se 

representa o desenvolvimento dos reflexos e das repercussões ideológicas deste processo 

vital”. No marxismo a dimensão histórica é tratada como essencial, bem como representa um 

modelo explicativo na determinação do concreto real. A dimensão histórica desse 

materialismo decorre exatamente do fato de ele assumir que a produção historicamente 

diversa da vida material é condicionada, em geral, à produção da vida social, política e 

espiritual. 

O campo empírico do objeto será a rede pública estadual do Rio Grande do Norte, 

representada pelo Governo Estadual e pelo Sindicato dos Trabalhadores em educação do RN. 

Ambos com características políticas e sociais bastante diferenciadas.  

A pesquisa deverá considerar as configurações e as transformações ocorridas no 

percurso da construção desse objeto, buscando sempre aproximar os dados, o máximo 

possível, da realidade. Diante disso, ao realizar uma pesquisa social no campo educacional, 

pretende-se desenvolver uma “atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se 

esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados” (MINAYO, 1999, p. 23).  

Com base no modelo qualitativo de análise que permite considerar a realidade em um 

contexto social, político e econômico, trabalhou-se o objeto de estudo, visto que houve a 

preocupação com o processo da pesquisa em sua totalidade e não, apenas, com os resultados 

ou produtos. Bogdan e Biklen (1994, p. 90), assim, indicam a importância da abordagem 

qualitativa no processo de pesquisa: 

 

[...] a abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja 

examinado com a idéia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para 

constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais 

esclarecedora do nosso objeto de estudo. 

 

As informações foram pesquisadas em fontes diversas: em documentos, junto às 

pessoas, em observação direta de eventos que pudessem constituir o objeto da investigação. 

Como propõem Lüdke e André (1988, p. 11), a pesquisa qualitativa “supõe o contato direto e 

prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada”. O 

contato do pesquisador torna-se essencial para a compreensão do objeto de estudo em sua 

totalidade e suas nuanças durante um processo histórico e social nas interações cotidianas, e 

não, apenas, em um determinado momento.  

Nessa perspectiva, as categorias de análise associam-se às discussões desencadeadas 

em nível global e às específicas formuladas no campo empírico, sendo subsidiada, ainda, pela 
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política educacional brasileira definida de acordo com perspectivas neoliberais, desde a 

década de 1990. Para tanto, se faz necessária uma organização metodológica com objetivos 

precisos e procedimentos realizáveis no sentido de atentar para o rigor da pesquisa, 

considerando o que foi exposto anteriormente que nada é trivial. A partir dos objetivos, 

apresentam-se os seguintes procedimentos: a) serão analisadas as referências teóricas e a 

legislação sobre a valorização do magistério no contexto da política de financiamento da 

educação a partir da reforma de 1990; b) bem como as referências teóricas e documentos 

acerca da participação do movimento sindical da educação nacional no processo de aprovação 

e implementação do Piso Salarial Nacional; c) acompanhamento sistemático do processo de 

implementação do Piso Nacional Salarial para os Profissionais do Magistério Público da 

Educação Básica da rede pública estadual do RN, observando a participação do Governo 

Estadual e do Sindicato a partir da análise dos documentos da Secretaria Estadual de 

Educação e do citado Sindicato dos Trabalhadores em Educação; d) análise do material 

produzido na audiência pública ocorrida na Assembleia Legislativa, em 2009, para tratar da 

implementação do Piso Salarial; e) acompanhamento dos desdobramentos do movimento 

grevista do magistério ocorrida, em 2009, pela implantação do Piso, como: audiências, 

assembleias, análises das pautas de reuniões, debates entre o governo estadual e o Sindicato. 

Os desdobramentos dos procedimentos, citados anteriormente, se resumem em: 

1. Pesquisa bibliográfica - estudo das referências teóricas relacionadas às 

categorias da pesquisa. 

2. Pesquisa documental - levantamento dos dados referente à política de 

valorização do magistério da rede pública estadual do RN. 

 Análise dos dados sobre a remuneração dos professores (as) que foram 

contemplados (as) com a política de implementação do Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração (PCCR); 

 Análise dos dados sobre a remuneração dos professores (as) contemplados com 

a política de implementação do Piso Salarial Nacional. 

 Pesquisa Empírica: foram realizadas duas entrevistas, uma com 1 representante 

do governo e uma com 1 representante do SINTE/RN2. Os demais sujeitos da pesquisa3 foram 

                                                 
2
 As entrevistas foram realizadas com dois sujeitos. Entrevistado um, identificado como E1- Otávio Augusto - 

Secretário Adjunto da Secretaria de Estado, da Educação e da Cultura do RN. Entrevistado dois, identificado 

como E2- Maria de Fátima de Cardoso – Coordenadora Geral do SINTE/RN.  Essas entrevistas gravadas foram 

realizadas em 2009 e 2010. Os entrevistados, 1 e 2 serão identificados ao longo do trabalho da seguinte forma: 

(E1) e (E2). 
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quatro participantes da audiência pública realizada em 2008 pela implementação do PSPN, 

através da utilização das falas pronunciadas na audiência (RIO GRANDE DO NORTE, 

2008). 

3. As Considerações Finais acerca da pesquisa partirá da análise dos documentos, 

dos conteúdos; dos discursos dos atores envolvidos, articulados com as categorias teóricas: 

financiamento da educação básica; valorização do magistério, participação do movimento 

sindical. 

Uma análise dessa natureza apresenta-se como de grande relevância no sentido de 

situar as políticas de valorização do magistério dentro de um contexto da política de 

financiamento da educação básica, configurada pela política de Fundos. E ainda, compreender 

que as implementações das políticas públicas decorrem da participação do movimento 

sindical, do governo e de outros setores da sociedade. 

 

Estrutura da dissertação 

 

 O trabalho encontra-se, sistematicamente, dividido para melhor compreensão do nosso 

objeto de estudo. São feitas considerações iniciais ao delimitar o objeto de estudo, identificar 

os objetivos que norteiam a pesquisa, os referenciais metodológicos, os procedimentos 

técnicos e o instrumental utilizado no processo de investigação. A dissertação encontra-se 

organizada pela introdução, 03 (três) capítulos e as considerações finais. 

 Nas considerações iniciais, evidenciam-se aspectos da política educacional brasileira 

configurados na década de 1990, destacando a política de financiamento da educação básica, 

seguindo-se dos desdobramentos na valorização do magistério através da aprovação e 

implantação do Piso Nacional Salarial para os Profissionais do Magistério Público da 

Educação Básica. 

 O primeiro capítulo, denominado O FUNDEB e o processo de aprovação do Piso 

Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da educação 

básica expõe as diretrizes da política educacional brasileira delineada pelo Estado, 

                                                                                                                                                         
 

 
3
 Os sujeitos participantes da Audiência Pública foram: um representante do governo – Dr. Rui Pereira dos 

Santos – Secretário de Estado, da Educação e da Cultura do RN, um representante do Sindicato – Jose Teixeira – 

Coordenador Geral do SINTE/RN, um representante da Assembleia Legislativa- Fernando Mineiro- Deputado 

Estadual e um representante do Congresso Nacional- Maria de Fátima Bezerra- Deputada Estadual (Informações 

adquiridas pela pesquisadora). 
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particularmente nas décadas de 1980 e 1990, tendo, como eixo, a política de Fundos – o 

FUNDEB como norteador do processo de aprovação do Piso Salarial Nacional. 

 Na sequência, o segundo capítulo, intitulado O sindicalismo docente no Brasil e a 

política de valorização do magistério público, analisa o movimento sindical em uma 

perspectiva histórica e sua participação no processo de valorização do magistério. E ainda, as 

diversas concepções referentes à valorização e ao processo de aprovação das Diretrizes para a 

Carreira do magistério Público da educação básica. 

 O terceiro capítulo, denominado A participação do SINTE do Rio Grande do Norte e 

do Governo Estadual na implementação do Piso Salarial Profissional do Magistério Público 

da Educação Básica, considera os aspectos da política do RN e da participação do sindicato 

no processo de aprovação e implantação das diretrizes políticas de valorização do magistério 

da rede publica estadual, dentre elas, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, com base 

em estudos de documentos, planilhas, tabelas salariais, dentre outros. Entende-se a 

participação do sindicato na definição dessas diretrizes como um mecanismo que pode incluir 

os sujeitos no sistema social, político e econômico, possibilitando a inclusão de diversos 

atores sociais em processos decisórios que dizem respeito à coletividade. E, ainda, analisa o 

processo de implementação do Piso Salarial Profissional Nacional para o magistério da rede 

pública estadual, considerando a participação do Governo Estadual e do Sindicato e suas 

relações de poder, construídas a partir dessa participação por meio de ações como o 

movimento grevista e a realização de uma Audiência Pública para implementação do piso que 

serviu de instrumento para análises dos discursos dos autores envolvidos no campo empírico 

da pesquisa. 

 Nas considerações finais, vêem-se, novamente, as questões propulsoras do estudo, 

reconhecendo, nas análises, as categorias de financiamento da educação básica, valorização 

do magistério e participação do movimento sindical. 

Por fim, cabe ressaltar que a análise sobre o objeto de estudo em questão não se esgota 

neste trabalho. A participação do Sindicato, no processo de implementação do Piso Salarial na 

rede pública estadual do RN, deve ser continuada, considerando que a luta pela valorização do 

magistério não se esgota, apenas na implementação da política, visto que, ainda, aguarda 

algumas determinações legais referentes à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). O 

governo, por sua vez, continua com o desafio e a obrigação de promover a valorização do 

magistério, dado a relevância da profissão docente em face das necessidades postas pela 

sociedade. Assim, a participação continuará sendo importante e provocadora das disputas e 



33 

 

relações de poder entre Governo e Sindicato. Nesse sentido, os profissionais do magistério 

precisam continuar envolvidos na luta pela conquista de novos direitos. 
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Capítulo I 

 

 

 

Globalização é a nova onda 

O império do capital em ação 

Fazendo sua rotineira ronda 

No gueto não há nada de novo 

Além do sufoco, que nunca é pouco 

Além do medo, do desemprego 

Da violência e da impaciência 

De quem partiu para o desespero 

Numa ida sem volta 

Além da revolta 

De quem vive às voltas 

Com a exploração e a humilhação 

De um sistema impiedoso 

Nada de novo 

Além da pobreza 

De quem se sente traído e esquecido 

Ao ver os filhos subnutridos 

Sem educação 

Crescendo ao lado de esgoto 

Banidos a constragosto 

Pela sociedade 

Declarado bandido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem identidade    

Que serão reprimidos 

Em sumária execução 

Sem nenhuma apelação [... 

Não sentem o momento crítico 

Talvez apocalíptico 

Os tigres asiáticos 

São um exemplo típico 

Agora mais parecem gatinhos raquíticos 

E asmáticos 

Se o sistema quebrar 

Será questão de tempo 

Até chegar 

O racionamento 

E o desabastecimento. 

Que sinistra situação 

O globo inchado 

E devastado 

Com a superpopulação 

Tempos de êxodos [sic] e dispersão 

A água pode virar ouro 

E o rancho um rico tesouro [...] 

 

 

Tribo de Jah
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11  OO  FFUUNNDDEEBB  EE  OO  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPIISSOO  SSAALLAARRIIAALL  

PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  NNAACCIIOONNAALL  PPAARRAA  OOSS  PPRROOFFIISSSSIIOONNAAIISS  DDOO  MMAAGGIISSTTÉÉRRIIOO  

PPÚÚBBLLIICCOO  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  BBÁÁSSIICCAA  ––  LLEEII  NNºº  1111..773388//22000088  

  

 

Pensar a educação e a política de valorização salarial do professor é pensá-la no 

contexto histórico da sociedade e na sua inserção no modelo de desenvolvimento econômico. 

Lombardi e Saviane (2005, p. 4), ao esclarecer sobre essa assertiva, afirmam ser contrários ao 

entendimento da educação como uma dimensão estanque e separada da vida social, pois,     

 

parte do pressuposto de que não se pode entender a educação, ou qualquer 

outro aspecto e dimensão da vida social, sem inseri-la no contexto em que 

surge e se desenvolve, notadamente nos movimentos contraditórios que 

emergem do processo das lutas entre classes e frações de classe.  

 

 

Analisando o fenômeno educativo no contexto de uma sociedade dividida em classes, 

verifica-se que o Estado, ao definir suas políticas educacionais, conforme os propósitos 

neoliberais, procura atender aos interesses do capital. Para tanto, os países da América Latina, 

inclusive o Brasil vêm adotando uma série de medidas, implementado reformas educacionais 

em face de uma educação de qualidade para todos.  

No que se refere ao financiamento da educação, pode-se afirmar que é um dos temas 

centrais da atual política educacional brasileira. De acordo com Soares (1998), o objetivo dos 

programas de ajuste é assegurar o pagamento da dívida e transformar a estrutura econômica 

dos países de forma a fazer desaparecer características julgadas indesejáveis e inconvenientes 

ao novo padrão de desenvolvimento (neoliberal): protecionismo, excesso de regulação, 

intervencionismo, elevado grau de introversão, entre outras. Nesse contexto, a otimização de 

recursos significa criar condições para uma maior eficiência e, em consequência, maior 

agilidade e transparência na prestação de serviços públicos pelo Estado, presumindo, ainda, 

maior envolvimento direto do poder local na captação de recursos, no controle de gastos e na 

inspeção do cumprimento das metas estabelecidas. 

A proposição da política de Fundos está circunscrita a política de descentralização 

financeira que vem sendo delineada para a educação básica com a reforma educacional dos 

anos de 1990. Nesse contexto, vem reformulando as suas bases legais, começando pela 

alteração da legislação no que se refere ao financiamento da educação, a partir da Emenda 

Constitucional nº 14/96(BRASIL, 1996) que cria o FUNDEF, antes constituído da 
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subvinculação do orçamento da educação advinda dos Estados, Municípios e Distrito Federal. 

A União ficou, assim, incumbida de complementar os Estados em que o Fundo não foi 

suficiente. O FUNDEF, enquanto mecanismo de financiamento do Ensino Fundamental, 

alterou os artigos 34, 208, 211 e 60 da Constituição Federal de 1988(BRASIL, 1988), sendo 

sua regulamentação ocorrida através da Lei nº 9.424/96 (BRASIL, 1996b). 

Neste capítulo, procura-se analisar o FUNDEB, enquanto política de financiamento da 

educação básica e a valorização do magistério, tendo em vista o processo de aprovação do 

Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação 

Básica – Lei nº 11.738/2008(BRASIL, 2008b) e as discussões políticas entre o Governo, a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE e o Conselho Nacional de 

Secretários de Educação – CONSED.  

 

1.1 O contexto político, econômico e a influência dos organismos internacionais na 

política de financiamento da educação básica. 

 

O final do século XX foi marcado por profundas transformações nas esferas da 

economia, das instituições sociais, culturais e políticas. Essas mudanças decorrem de um 

processo crescente de mundialização da economia e de reestruturação da divisão internacional 

do trabalho, de perda de autonomia dos Estados Nacionais, de desregulação dos mercados e 

de modificação das estruturas de representação política dos países capitalistas e 

implementação das políticas neoliberais, principalmente nas décadas de 1980 e 1990. Nesse 

cenário, efetua-se a reforma do Estado e, subjacente a esse processo, a reforma do sistema 

educativo na América Latina, sistematizada com os organismos multilaterais.  

O período de expansão do pós-guerra que se estendeu de (1945 a 1973), segundo 

(HARVEY, 1993, p. 119) “teve como base um conjunto de práticas de controle do trabalho, 

tecnologias, hábitos de consumo e configurações de poder político-econômico”. Para ele, esse 

conjunto de poder pode ser chamado de fordista-keynesiano. A profunda recessão de 1973, 

marcada pelo primeiro grande choque do petróleo, eleva os preços e como conseqüência, 

conduz o modelo fordista a uma crise. A partir desse período, a economia passa por grandes 

mudanças de fluidez e incertezas. As décadas de 1970 e 1980 são marcadas pelo processo de 

reestruturação econômica e de reajustamento social e político, o que para (HARVEY, 1993, p. 

140), se desenvolvem da seguinte forma: 

 

No espaço social criado por todas essas oscilações e incertezas, uma série de 

novas experiências nos domínios da organização industrial e da vida social e 

política começaram a tomar forma. Essas experiências podem representar os 
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primeiros ímpetos da passagem para um regime de acumulação inteiramente 

novo, associado como um sistema de regulamentação política e social bem 

distinta.  
 

  

Para Harvey (1993), a transição do modelo fordista para o pós-fordismo se deu por 

meio de um modelo de produção denominado por ele de acumulação flexível. Essa 

flexibilidade decorre dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e 

padrões de consumo, tendo, como característica, o surgimento de setores de produção 

inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços, novos mercados e 

principalmente, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnologia 

organizacional.  

O capitalismo contemporâneo, com a configuração que vem assumindo nas últimas 

décadas, tem construído um caminho, acentuando sua lógica destrutiva. A crise estrutural do 

capitalismo, de acordo com Antunes (2001, p.37), tem desenhado algumas tendências que 

podem ser, assim, resumidas: 

 
1. O padrão produtivo taylorista e fordista vem sendo crescentemente 

substituído ou alterado pelas formas produtivas flexibilizadas e 

desregulamentadas, das quais a chamada acumulação flexível e o modelo 

japonês ou toyotismo são exemplos; 

2. O modelo de regulação social-democrático, que deu sustentação ao 

chamado estado de bem-estar social, em vários países centrais, vem também 

sendo solapado pela (des) regulação neoliberal, privatizante e anti-social.  

 

 

Com base nas tendências apontadas por Antunes (2001), profundas mudanças vêm 

ocorrendo no mundo do trabalho, seja em decorrência da crise estrutural do capital e de seu 

processo de reestruturação, seja pelo desmoronamento do Leste Europeu, episódio que 

favoreceu a propagação da ideia de fim do socialismo e da história. O autor acrescenta, ainda, 

como elemento importante, a enorme expansão do neoliberalismo a partir de fins de 1970 e a 

consequente crise do welfare state.   

O neoliberalismo4 nasceu logo após a 2ª Guerra Mundial, na região da Europa e da 

América do Norte, onde imperava o capitalismo. De acordo com Anderson (1995, p. 9), 

deriva-se de “uma reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista e de 

bem-estar”. Seus teóricos e seguidores argumentavam que o novo igualitarismo do Estado de 

                                                 
4
 O neoliberalismo diz respeito à doutrina político-econômica mais geral, formulada após a Segunda Guerra 

Mundial, definida enquanto um fenômeno distinto do simples liberalismo clássico, do século passado e 

defendido pelos teóricos Hayek e Friedman (ANDERSON, 1995). 
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bem-estar destruía a liberdade não somente econômica, mas também política dos cidadãos e a 

vitalidade da concorrência. 

A crise capitalista da década de 1970 foi provocada por baixas taxas de crescimento e 

elevadas taxas de inflação. De acordo com os neoliberais, as raízes da crise estavam no poder 

excessivo dos sindicatos, o que estava corroendo as bases de acumulação capitalista. A 

solução seria um Estado forte para romper o poder dos sindicatos e controlar o capital, 

enfraquecendo em relação aos gastos sociais e às intervenções econômicas. Seria necessário 

disciplina orçamentária, contenção dos gastos com bem-estar, restauração da taxa natural de 

desemprego, redução de impostos sobre os rendimentos mais altos e sobre as rendas. Tudo 

isso, para provocar uma saudável desigualdade. 

Essa expansão neoliberal é promovida pelo processo de globalização da economia 

mundial, movida, principalmente, pela evolução tecnológica, organizada em torno da 

informação, entendida como a Revolução Tecnológica, em que a mente humana torna-se 

fonte direta de produção. Castells (1999, p. 52) destaca em seus estudos que: 

 
[...] as novas tecnologias da informação difundiram-se pelo globo com a 

velocidade da luz em menos de duas décadas, entre meados dos anos 70 e 90, 

por meio de uma lógica que a meu ver, é a característica dessa revolução 

tecnológica: a aplicação imediata no próprio desenvolvimento da tecnologia 

gerada, conectando o mundo através da tecnologia da informação [...]. 

  

Castells (1999) evidencia a rapidez pela qual a tecnologia da informação vem se 

desenvolvendo. Essa evolução da tecnologia teve grande influência no aumento de capacidade 

produtiva da sociedade e dos padrões de vida, bem como nas formas sociais de organização 

econômica. Schaff (1995, p. 21) considera que “as transformações revolucionárias da ciência 

e da técnica, com as conseqüentes modificações na produção e nos serviços, devem, 

necessariamente, produzir mudanças também nas relações sociais”.  

Na França, o termo mundialização invadiu os discursos políticos e econômicos do 

mundo capitalista. Segundo Chesnais (1996), a palavra mundial permite introduzir, com 

muito mais força do que o termo global, a ideia de que a economia se mundializou e, para 

tanto, seria importante construir instituições políticas mundiais capazes de dominar o seu 

movimento. Chesnais (1996, p.29), em seus estudos, explica ainda que: 

 

 A mundialização não diz respeito apenas às atividades dos grupos 

empresariais e aos fluxos comerciais que elas provocam, inclui também a 

globalização financeira, que não pode ser abstraída da lista das forças das 

quais deve ser imposta a adaptação [...] dos mais fracos e desguarnecidos. 
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Chesnais (1996) aponta um quadro síntese de aspectos importantes da mundialização, 

dentre eles: a penetração de capitais de diferentes nacionalidades; a criação de oligopólios 

mundiais; a ascensão de um capital concentrado, de forma monetária com a globalização 

financeira. Constata-se que o movimento de mundialização é excludente através do recuo da 

transferência de tecnologia aos países em desenvolvimento, mantendo a diferença entre países 

produtores de produtos de base em relação ao sistema de intercâmbio.  

Nessa conjuntura neoliberal, o Estado passa por mudanças que merecem algumas 

reflexões. No cenário recente marcado pela reestruturação do mundo do trabalho e pela 

chamada crise do Welfare State, o debate sobre as relações entre assistência e trabalho vem 

sendo retomado por meio do enfoque sobre os desafios da inserção social, o que implica, para 

alguns estudiosos, redimensionar a noção clássica de direito social. No âmbito desse processo, 

ganha destaque o desenvolvimento de experiências de transferência condicionada de renda 

que recupera, sob novas bases, a polêmica em torno da inserção social e da cobrança de 

contrapartidas dos beneficiários.  

Ao analisar o Estado, Poulantzas (1985) destaca as suas relações capitalistas de 

produção e sua divisão social do trabalho. Ao fazer essa relação, estabelece uma aproximação 

do Estado com as classes sociais e a luta de classes. Para ele, uma teoria do Estado capitalista 

não poderia construir seu objeto pela referência apenas às relações de produção, como se a 

luta de classes só interviesse nas formações sociais como simples fator de variação ou de 

concretização desse Estado, tipo ideal, em tal ou qual Estado concreto, seja, Estado liberal, 

Estado intervencionista, estatismo autoritário atual; formas de Estado de exceção: facismos, 

ditaduras militares, bonapartismos. Para Poulantzas (1985, p. 144) há urgência em. 

 

Compreender a inscrição da luta de classes, muito particularmente da luta e 

da dominação política, na ossatura institucional do Estado de maneira tal que 

ela consiga explicar as formas diferenciais e as transformações históricas 

desse Estado. 

 

O Estado constitui a unidade política das classes dominantes. Seu papel fundamental 

de organização não se refere a um único aparelho do Estado, como os Partidos Políticos, mas, 

em diferentes aparelhos, inclusive, os aparelhos repressivos, por excelência o exército e a 

polícia, que também desempenham essa função. O Estado, igualmente no passado, representa 

o interesse político da burguesia sob a hegemonia de uma de suas frações, atualmente o 

capital monopolista, através das seguintes análises feitas pelo autor anteriormente: a) a 

burguesia se apresenta sempre como que constitutivamente dividida em frações de classe; b) 



40 

essas frações burguesas, em seu conjunto, se situam, em graus cada vez mais desiguais, no 

terreno da dominação política, fazendo parte, portanto, do bloco, do poder; c) o Estado detém 

sempre uma autonomia relativa; d) tudo isso é verdadeiro até mesmo quando as formas atuais 

do processo de monopolização e a hegemonia particular do capital monopolista sobre o 

conjunto da burguesia impõem, incontestavelmente, uma restrição da autonomia do Estado 

em relação ao capital monopolista e do campo de compromissos deste com as outras frações 

da burguesia (POULANTZAS, 1985).  Essa relação ocorre quando existe a preocupação com 

o relacionamento entre o mercado e o Estado, e isso remonta a uma economia política 

clássica. 

  O welfare state, nos padrões clássicos, assumiu um espaço na economia, basicamente 

entre o final da Segunda Guerra e o início dos anos 1980. Após esse período a economia passa 

por algumas metamorfoses, e o welfare state se apresenta enquanto uma questão relativamente 

amadurecida e consensual na literatura. Muitos são os argumentos que indicam esse declínio. 

De acordo com Esping-Andersen (1991, p. 84), os economistas da abordagem liberal não 

eram unânimes em suas posições, mas sustentavam como argumento concordante “que o 

caminho para a igualdade e a prosperidade deveria ser pavimentado com o máximo de 

mercados livres e o mínimo de interferência estatal”. Observa-se, ainda, que a defesa, 

inconteste, pelo capitalismo de mercado, que os liberais faziam não era inocente considerando 

que, nesse modelo de capitalismo, estavam embutidos os privilégios absolutistas. Outro ponto 

da discussão liberal era a democracia, não aceita pelos liberais, por ser vista como uma 

ameaça à conservação dos privilégios da propriedade; nessa perspectiva, eles se posicionavam 

contrário ao sufrágio universal. A economia política conservadora com características 

nacionalista e anti-revolucionária surge como uma reação à Revolução Francesa e à Comuna 

de Paris. Nesse sentido, era repressiva a qualquer impulso democrático, defendia as classes 

hierarquizadas, porém apresentava um grande paradoxo, que era a repulsa a qualquer conflito 

de classe. A economia política marxista diverge dos liberais em dois pontos focais: o 

primeiro, para os marxistas os efeitos de mercados são destruidores da propriedade do povo e 

o segundo, os mercados não garantem a igualdade social. O grande argumento dos marxistas é 

que a acumulação do capital resulta não somente na privação dos povos dos seus direitos à 

propriedade, mas obriga o Estado liberal a optar pela defesa desses proprietários. Nesta linha 

de raciocínio, os estudos comparativos de alguns pesquisadores apresentam afirmações tais 

como: 
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A questão central, não só para o marxismo, mas para todo o debate 

contemporâneo sobre o welfare state é saber se – e em que condições – as 

divisões de classe e as desigualdades sociais produzidas pelo capitalismo 

podem ser desfeitas pela democracia parlamentar (ESPING-ANDERSEN, 

1991, p. 88, grifo do autor). 

 

O embate teórico das convicções em torno da democracia parlamentar5 dá-se no 

sentido de que os liberais de posição desfavorável temendo que essa pudesse tornar-se o 

socialismo, forjam os direitos políticos, ferrenhamente questionados pelos marxistas sob 

argumentação de que tais direitos não passavam de diques para inibir a mobilização dos 

trabalhadores. 

Na perspectiva de Brunhoff (1991), a crise financeira do Estado não é consequência, 

mas causa da crise econômica. Com ou sem déficit, ele é, por si mesmo, uma fonte de 

desequilíbrios. Na crise financeira, o Estado-Providência é o princípio da proteção social que 

é visado, na medida em que contradiz o princípio de organização econômica do mercado de 

trabalho. O destino do Estado-Providência está relacionado à distribuição primária das rendas. 

O volume dos auxílios aos desempregados aumenta o estado de crise, ao mesmo tempo que as 

contribuições são cada vez menores. Certos aspectos do Estado-Providência não podem ser 

anulados, na ausência de uma solução alternativa que permitisse eliminar os beneficiários. 

“Sem ser suprimidos, eles são reduzidos e desacreditados pela ideologia do mercado 

eficiente” (BRUNHOFF, 1991, p.73). Os trabalhadores precisam de recursos sociais para 

participar efetivamente como cidadãos.  

Rosanvallón (1997) concebe o Estado-providência como uma radicalização das 

funções do Estado-protetor, isto é, libertar a sociedade das necessidades e do risco. Esclarece 

que a crise do welfare state (identificada como crise fiscal, de legitimação e de 

governabilidade) surgiu na conclusão do longo ciclo de desenvolvimento nacional e a associa 

com a crise do Estado-nação. Segundo o autor, o debate contemporâneo sobre a Estado-

providência caiu no impasse da alternativa estatização/privatização. Ele considera esses dois 

cenários inaceitáveis, sendo que o cenário estatista exprime os limites de uma socialização e 

os impostos compulsórios; e o cenário privatista, a redução da redistribuição de renda e a 

ampliação da repressão social. Esta é a questão crucial, apontada por Rosanvallón (1997): 

                                                 
5
 A discussão contemporânea toma corpo em torno do reformismo parlamentar, cujo entendimento dos 

intelectuais marxistas, é de que este não passa de estratégia da social democracia para inibir a luta dos 

trabalhadores pelos direitos políticos e sociais (ESPING-ANDERSEN, 1991).    
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seria possível produzir, hoje, uma nova equação econômico-social com os mesmos efeitos que 

a equação keynesiana de 40 anos atrás? 

Cada perspectiva da crise do Estado vem impregnada de um entendimento específico 

sobre quais são os principais problemas e sobre o que fazer para que ocorra uma redefinição 

do papel ideal do Estado, suficiente para superar os problemas indicados. O possível consenso 

seria quanto ao que se deveria esperar de uma reforma estatal: que ela permitisse ao Estado 

desenvolver a capacidade administrativa, no sentido de melhorar o desempenho público e a 

qualidade dos serviços dirigidos às necessidades públicas. 

A Reforma do Estado, nos países centrais, ocorre, principalmente, na Inglaterra com 

Margareth Tatcher (no final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990); nos Estados Unidos, 

com Ronald Regan; e na América Latina (Chile) com Pinochet, concretizando as ideias do 

movimento neoliberal, na qual se destaca a redução do papel do Estado, em determinadas 

áreas sociais, por meio da otimização dos gastos públicos e conclamação da sociedade a 

envolver-se na gestão pública. Os ideais neoliberais incorporaram tendências de 

reformulações nos processos de gestão no setor público, que segundo (FARAH, 1995, p. 25), 

destacam-se as seguintes mudanças 

 

[...] ênfase em processos internos para uma preocupação com resultados; 

[...] ênfase em um processo hierárquico de tomada de decisões, para uma 

abordagem que valoriza a delegação e a responsabilidade pessoal; 

[...] foco na quantidade de serviço oferecido, para uma ênfase na qualidade; 

[...] cultura de estabilidade de valores e uniformidade para uma que estimula 

a inovação e a diversidade. 

                     

Essas mudanças nem sempre são incorporadas pelas políticas públicas nas práticas das 

instituições estatais. Mesmo assim, vem se consolidando a constituição de um novo 

paradigma de gestão e uma nova forma de gerir o setor público. Sendo assim, repensar o 

papel do Estado e sua relação com a sociedade é repensar a sua estrutura organizacional, 

diante dos impasses colocados pela crise e dos seus limites de intervenção, na busca do 

enfrentamento aos novos desafios resultantes da reorganização do modo de produção 

capitalista.   

Para Bresser Pereira (1998), em um primeiro momento, os neoliberais pensaram uma 

reforma com base na diminuição do Estado. Porém, nos anos de 1990, verificou-se a 

inviabilidade da proposta de Estado mínimo. No entanto, essa proposição viabilizou uma 

condição necessária para a reconstrução do Estado, que o possibilitasse a garantia não apenas 
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das suas tarefas clássicas como garantia da propriedade e dos contratos, mas também dos 

direitos sociais e promoção da competitividade do seu respectivo país.  

Na percepção de Farah (1995), no Brasil, em especial a partir da década de 1980, 

ocorre uma situação comumente designada como crise do Estado. Essa expressão é utilizada, 

muitas vezes, sob um falso consenso, por reunir sob o mesmo título diversas crises 

simultâneas: a) a fiscal, entendida como o excesso de gasto público social; b) a econômica, 

visando a um Estado regulador, indutor, coordenador e mobilizador dos agentes econômicos e 

sociais; c) a social, com a crise do Estado de Bem-Estar Social; d) a política, questionando-se 

a incapacidade de institucionalizar a democracia e prover uma cidadania adequada; e) a crise 

do modelo burocrático de gestão pública, tendo em vista os elevados custos e a baixa 

qualidade dos serviços prestados pelo Estado.  

A crise do Estado entendido como uma crise estrutural seria a convergência de crises 

simultâneas que levam à discussão sobre o papel do Estado, sob diferentes aspectos. A 

Reforma do Estado dos anos de 1990 apresenta, segundo Bresser Pereira (1998), quatro 

aspectos que são fundamentais para a sua reconstrução: a) a delimitação de sua abrangência 

institucional e os processos de redução do tamanho do Estado; b) a demarcação de seu papel 

regulador e os processos de desregulamentação; c) o aumento de sua capacidade de 

governança; d) e o aumento de sua governabilidade.  

Na perspectiva da delimitação da abrangência do Estado, estão envolvidas as questões 

referentes às ideias de privatização, publicização e terceirização. A desregulamentação se 

refere à interferência do Estado no funcionamento do mercado. No que se refere ao aumento 

da governança, destacam-se três aspectos: um financeiro que seria a superação da crise fiscal; 

um estratégico que seria a redefinição das formas de intervenção no plano econômico-social e 

um administrativo que seria a superação da forma burocrática de administrar o Estado. Por 

último, no que se refere ao aumento da governabilidade, estão incluídos dois aspectos: “a 

legitimidade do governo perante a sociedade e a adequação das instituições políticas para a 

intermediação dos interesses” (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 50). 

De acordo com Farah (1995), podem ser identificadas algumas tendências na Reforma 

do Estado no Brasil: no primeiro momento, uma ênfase dada à democratização dos processos 

decisórios e a equidade dos resultados. Num segundo momento, à questão da escassez de 

recursos ganha maior destaque, sob a inspiração do neoliberalismo, que enfatiza a eficiência e 

a eficácia dos gastos estatais e a qualidade dos serviços, por meio da implementação de 

política 
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s sociais em uma perspectiva que privilegia a reformulação dos processos de gestão, 

através da privatização, descentralização e focalização6.  

O Brasil foi o último país da América Latina a implementar essas diretrizes do projeto 

neoliberal. De acordo com Lima (2007), com o fim da ditadura militar e do governo Sarney, a 

burguesia brasileira ansiava por uma nova via de desenvolvimento econômico a partir da 

inserção do país no mercado internacional e pela substituição do modelo desenvolvimentista 

por novos padrões de acumulação, reivindicando o fim da intervenção estatal no mercado 

interno e a desregulamentação dos direitos sociais e trabalhistas. A busca pela lucratividade e 

a defesa dos interesses de cada fração pelo projeto burguês de sociabilidade fazem com que a 

fração hegemônica da burguesia brasileira administre as disputas dentro do bloco no poder 

para garantir a perpetuação do seu poder de classe. É nesse contexto que a burguesia brasileira 

estava unida, no final da década de 1980, para eleger Fernando Collor7 de Melo e Itamar 

Franco, abrindo o caminho para o neoliberalismo, dando continuidade com os governos de 

Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, e, atualmente, Luís Inácio Lula da Silva. 

Dentro desse contexto, a educação é, estrategicamente, pensada para atender aos 

interesses do mercado, dentro da proposição de reformas a partir de 1990. Ela passa a ocupar 

um lugar fundamental no âmbito das políticas externas do capital internacional o que 

acarretou nas políticas educacionais para a América Latina promovida pelo Banco Mundial, 

visando a um investimento não só na qualificação da mão-de-obra. “A teoria do Capital 

humano constitui-se a partir de uma manipulação ideológica cujo intuito é anular a 

                                                 
6
 A descentralização, nessa ótica, é concebida como um modo de aumentar a eficiência e a eficácia dos gastos, já 

que aproxima problemas e gestão. A focalização, por sua vez, significa o direcionamento do gasto social a 

programas e a públicos-alvo, seletivamente escolhidos pela sua necessidade. Por último, a privatização pode ser 

entendida como o deslocamento da produção de bens e serviços públicos para o setor privado lucrativo ou não 

buscando favorecer a competitividade entre os serviços e, consequentemente, uma melhoria na produtividade. A 

privatização pode ser entendida também como o desengajamento do governo de algumas responsabilidades 

específicas, na terceirização e na desregulamentação ou desregulação que permitem a entrada de firmas privadas 

em setores antes monopolizados pelo Governo (DRAIBE, 1998, p.98). 
7
 Eleito Presidente da República, Fernando Collor de Melo em (1989), não teve a sutileza e a capacidade 

intelectual e administrativa para implementar as políticas neoliberais previstas para o Brasil. Diferentemente, 

Fernando Henrique Cardoso, eleito presidente em (1995) mostrou-se, segundo Frigotto (1999, p. 222), “capaz de 

produzir as condições objetivas de uma democracia formal que governa diretamente com o povo contra a 

sociedade organizada, sem ameaças e necessidade de ditadura militar, mas apoiado na ditadura de mercado”, 

conseguindo assim, dar passos importantes em direção ao neoliberalismo. “As ações políticas do governo 

Cardoso ganhavam novos contornos com o documento intitulado Plano Diretor da Reforma do Aparelho de 

Estado (BRASIL, 1997b), elaborado pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) na 

gestão de Luiz Carlos Bresser Pereira” (LIMA, 2007, p. 94-96). 
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perspectiva de classe dos trabalhadores” (ARAPIRACA apud MINTO, 2006, p.99). De 

acordo com essa perspectiva, Gamboa (2001, p.85) ressalta que: 

 

Essas reformas obedecem a uma política educacional que expressa interesses 

dos grupos dominantes, os quais controlam a política nacional após a onda 

dos golpes militares e do crescente intervencionismo internacional, na 

América Latina, na década de 1960. [...] Semelhante às fábricas que 

produzem mercadorias, o sistema educativo deve produzir outra mercadoria 

denominada „capital humano‟.  

 
 

O que se evidencia é a busca pelos organismos internacionais do capital, 

especialmente pelo Banco Mundial – BM, Fundo Monetário Internacional - FMI e 

Organização Mundial do Comércio – OMC por um consenso estratégico sobre o mito da 

morte do Estado.  A participação e importância do BM acontecem não, apenas, através do 

volume de empréstimos, mas também como conduz o processo neoliberal dos países que se 

encontram em desenvolvimento, por meio das suas políticas de ajuste. Segundo Soares (1998, 

p. 23): 

 

O objetivo dos programas de ajuste é assegurar o pagamento da dívida e 

transformar a estrutura econômica dos países de forma a fazer desaparecer 

características julgadas indesejáveis e inconvenientes ao novo padrão de 

desenvolvimento (neoliberal): protecionismo, excesso de regulação, 

intervencionismo, elevado grau de introversão, entre outras. 

 

 

Dentre as várias medidas tomadas pelo Banco Mundial “merece realce a confiança que 

ele deposita na descentralização, ao designá-la como alternativa incontestavelmente 

possibilitadora de escolas eficazes e autônomas [...]” (TAVARES, 2003, p. 26). Para essa 

instituição, a educação é essencial para o desenvolvimento econômico dos países, conforme 

está definido no documento Prioridades y estrategias para educación (BANCO MUNDIAL, 

1996, p. 21). 

 

la educación es un instrumento importante para el desarrollo económico y 

social. Es un elemento crucial de la estrategia del Banco Mundial para 

ayudar a los países a reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida 

mediante el crecimiento sostenible y la inversión en el Capital Humano. Esta 

doble estrategia exige que se promueva el uso productivo de la mano de 

obra, que es el principal activo de los pobres, y se suministren servicios 

sociales básicos a los pobres.  
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Em conformidade com as pretensões do Banco Mundial, as políticas educacionais dos 

países em desenvolvimento, e em particular no Brasil, não têm o verdadeiro objetivo da 

formação plena do cidadão, visto que são elaboradas e/ou ajustadas em consonância com os 

preceitos econômicos do mercado. O recorte acima do documento do BM coloca a educação 

como instrumento decisivo na redução da pobreza Haddad et al. (1990 apud CORAGGIO 

1998, p.116) aponta que 

  
[...] o investimento em educação somente contribui para reduzir a pobreza 

em um contexto de crescimento com políticas redistributivas da renda, ao 

passo que, mesmo com crescimento, no contexto de políticas e efeitos 

redistributivos negativos, a educação não reduz a pobreza, nem mesmo nos 

países industrializados. 

 

 A política educacional deve integrar como condição para a sua eficiência, mudanças 

na distribuição da renda, da riqueza, e dos bens econômicos, políticos e culturais para uma 

parcela maior da população. Referente à efetivação dessa política educacional, Torres, R. 

(2003, p. 125) considera que, nos últimos anos, ela tem ocupado o espaço “[...] 

tradicionalmente conferido à UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura), a agência das Nações Unidas, especializada em educação”. A 

interferência dessa instituição financeira firma-se, dessa forma, como garantia de 

exequibilidade da formação educacional nos padrões definidos pelos interesses vigentes. 

Gamboa (2001, p.100-101, grifo do autor) define enquanto ideário para a educação. 

 

 
O ideário de „Mais e melhor educação para todos‟ parece ser uma frase em 

extinção na maioria dos países da América Latina, inseridos num mundo 

onde os computadores, a internet e a informação são os eixos por onde 

passam as transformações e as possibilidades dos sujeitos terem acesso a 

eles. [...] Na conjuntura atual, determinada pela globalização da economia e a 

escalada do Proto-Estado Global, os Estados nacionais dos países periféricos 

e, dentre eles, os da América Latina, entram em crise e com eles surgem 

perspectivas sombrias para a educação pública. 

 

 

        Apesar dos avanços no contexto das reformas educativas em alguns países do 

continente latino-americano, como o Brasil, essas não corresponderam, satisfatoriamente, nem 

para o êxito econômico nem para o combate aos desajustes e às desigualdades sociais, 

tampouco para a superação da pobreza e para a melhoria da qualidade de vida de parte 

significativa da população. 
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De acordo com essas ideias pré-definidas para as reformas, Cabral Neto (2004) 

delineia o percurso que elas fazem com base na Conferência realizada na Cidade do México, 

em 1979, pela Comissão Econômica para a América Latina - CEPAL, com o objetivo de 

definir as bases do Projeto Principal de Educação para a América Latina e Caribe - 

PROMEDLAC. Isso visa definir uma política educacional que tivesse continuidade no tempo, 

impacto nas políticas de desenvolvimento e possibilitasse a modernização do sistema de 

ensino. Assim, a continuidade das discussões ocorreu fundamentada nas análises e avaliações 

periódicas pelos representantes dos países acerca das políticas educacionais a fim de traçar 

novos Planos de Ação para o continente.  

Na década de 1990, aconteceu em Jontien, na Tailândia, a Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos, convocada conjuntamente pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura - UNESCO, Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF 

e o Banco Mundial, que definiu a Educação Básica como prioridade para esta década 

enfatizando o ensino fundamental. 

O Banco Mundial definiu algumas metas, dentre as quais, a apresentação de 

resultados, o fortalecimento da autonomia escolar e a inovação na sua capacidade gerencial, 

bem como a capacitação de professores à luz de parâmetros técnicos decorrentes daqueles que 

orientam a economia. No período de 1991 a 1995, destacamos três reuniões
8
, realizadas entre 

o Banco Mundial e os Ministros da Educação de países da América Latina e do Caribe, nas 

quais firmaram-se os principais acordos da reforma educativa. 

De acordo com Azevedo (2006), apesar de os acordos enfatizarem a educação em um 

contexto mais amplo, as atenções para as ações da reforma educativa voltaram-se à Educação 

Básica e, no Brasil, especificamente, ao Ensino Fundamental. As diversas estratégias, 

                                                 
8
 No PROMEDLAC IV, realizado em Quito/Equador (1991), estabeleceram-se compromissos no sentido de 

investir na formação de recursos humanos e fortalecer iniciativas sociais; promover o desenvolvimento educativo 

concernente aos desafios do mercado, da equidade social e da democratização política; executar mudanças nos 

processos de gestão da educação, com ênfase na administração e no planejamento; desenvolver mecanismos e 

estratégias que proporcionassem a integração de diversos setores, a fim de compartilhar as responsabilidades 

com a educação; e formular novos currículos, a fim de atender aos princípios básicos de aprendizagens, 

estabelecidos em Jomtien (1990), para tornar a prática pedagógica das escolas mais significativa. Em 

Santiago/Chile (1993), na reunião do PROMEDLAC V, os Ministros da Educação acordaram em destinar mais 

recursos e melhorar a sua aplicação à educação; promover a modernização da gestão educacional, a 

profissionalização e a melhoria do funcionamento das escolas; priorizar e dar qualidade à educação básica, 

inclusive, nos processos de ensino-aprendizagem; investir na educação de jovens e adultos; e envolver os meios 

de comunicação no processo educacional, como agentes educativos. Na reunião de Kingston/Jamaica (1995), o 

PROMEDLAC VI discutiu a agenda intitulada de transformação educativa. Desse modo, estabeleceram-se 

mecanismos de controle e de medição para acompanhar e comparar os níveis de competência e de indicadores da 

evolução do desempenho das escolas, bem como utilizar essas informações para melhorar a qualidade da 

educação. Discutiram, ainda, ações que propiciassem a valorização dos docentes e, assim, o seu desempenho 

funcional (AZEVEDO, 2006, p. 30-31). 
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programas e projetos que empunhavam as reformas educativas, a partir dos anos de 1990, 

concentraram-se em quatro eixos: a) gestão; b) qualidade e equidade; c) profissionalização 

docente; d) financiamento. 

As reformas inerentes à educação no Brasil, a partir de 1990, situam-se em um cenário 

no qual os organismos internacionais como o Banco Mundial, FMI, CEPAL, entre outros, 

buscam implementar no continente latino-americano e Caribe um conjunto de diretrizes9 

articuladas por meio de um modelo de educação de caráter geral para a região que não 

desvincule a atenção dos três focos principais da reforma: descentralização, focalização e 

privatização. Araújo (2007) analisa o projeto educacional de FHC como coerente com o 

projeto de ajuste neoliberal. O ideário empresarial e mercantil de educação escolar foi 

implantado com a perspectiva individualista, dualista e fragmentária. Trabalha com o conceito 

de empregabilidade e de competências. Ou seja, uma educação direcionada às necessidades de 

reprodução do capital (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003). 

A definição da política educacional encontra-se, claramente, delineada no Programa 

denominado Acorda Brasil: está na hora da escola, lançado no primeiro mandato do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso – FHC (1995-1998). A sua gestão de acordo com 

Morais (2006), realizou a Reforma do Estado, criando o Ministério da Administração Federal 

e Reforma do Estado – MARE. Esse Ministério criou o Programa da Qualidade e Participação 

Pública, estabelecendo os moldes de envolvimento da sociedade civil para embasar o Estado 

em sua empreitada neoliberal. O referido Programa tinha como propósito divulgar 

documentos que auxiliassem as estratégias de Reforma do Estado, reduzir as 

responsabilidades que, antes, eram exclusivas do Estado e que poderiam ser compartilhadas 

com outras instâncias governamentais e sociais. De forma a construir uma gestão 

descentralizada. 

No que se refere à política de financiamento para a área de educação, também, 

prevalece o “princípio da descentralização via municipalização, sendo orientada para a 

transferência de recursos e de encargos da União para o Município, desobrigando-se das 

                                                 
9
 Os elementos decisivos no pacote da reforma para os países em desenvolvimento são: 1) a prioridade 

depositada sobre a Educação Básica; 2) a melhoria da qualidade da educação; 3) a prioridade sobre os aspectos 

financeiros e administrativos da reforma educativa; 4) a descentralização e instituições escolares autônomas e 

responsáveis por seus resultados; 5) convocação para uma maior participação dos pais e da comunidade nos 

assuntos escolares; 6) o impulso do setor privado e os organismos não governamentais (ONGs), como agentes 

ativos no terreno educativo, sejam na tomada de decisões, seja na implementação das políticas; 7) a mobilização 

e a alocação eficaz de recursos adicionais para a educação fundamental, como temas principais do diálogo e da 

negociação com os governos; 8) um enfoque setorial; 9) a definição de políticas e prioridades baseadas na 

análise econômica (TORRES, R., 2003). 
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responsabilidades, sobretudo com o Ensino Fundamental” (MORAIS, 2006, p. 58). Conforme 

a Lei nº. 5.692, de 11.09.1971, art. 59, essa transferência de encargos tem, como ponto de 

partida, a Reforma de Ensino de 1o e 2o graus, a qual inscreveu a descentralização 

administrativa da educação como estratégia política. Em seguida a Constituição Federal de 

1988 e logo após vários dispositivos legais, dentre eles a LDB nº 9.394/96. Com a redefinição 

do papel do Estado, a partir da Constituição de 1988, a imposição de competências e 

atribuições à União, Estados e Municípios. Esse aparato institucional imprime, 

particularmente ao Município brasileiro, uma nova configuração, conclamando-o a estruturar 

seu próprio sistema de ensino e a participar do regime da responsabilidade compartilhada – 

sistema político de colaboração, Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

Ainda na primeira gestão de FHC, além da LDB nº 9.394/96(BRASIL, 2001a), 

aprovada com forte impacto no financiamento da educação, a Emenda Constitucional Federal 

nº 14(BRASIL, 1996a) deu forma de redistribuição de recursos e possibilitou a criação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF) por meio da Lei nº 9.424/96(BRASIL, 1996b). O Plano Nacional de 

Educação foi aprovado no Congresso Nacional em 2001, conforme Lei nº 

10.172/01(BRASIL, 2001b).  

É nessa mesma base conjuntural da sociedade neoliberal, de Reforma do Estado, como 

também da educação, que acontece a eleição do presidente Luís Inácio Lula da Silva10 do 

Partido dos Trabalhadores11 em outubro de 2002. Com ela, são geradas grandes expectativas 

de mudanças estruturais na sociedade e na educação, pautadas na esperança de um governo 

voltado para os interesses do povo brasileiro e não do capital. Porém, a vitória eleitoral da 

Coligação Lula Presidente12 não significou a vitória da esquerda ou da classe trabalhadora, ou 

                                                 
10

 Luís Inácio Lula da Silva foi eleito por uma coligação de forças políticas organizadas que representavam (com 

todas as distorções que a representação política tem nas sociedades burguesas e, sobretudo nas burguesas 

patrimonialistas, como a brasileira) setores da classe trabalhadora organizada (Sindicatos), aliados a uma fração 

do capital nacional (representada pelo vice-presidente, José Alencar). As forças não tão visíveis são as que, 

embora possam ter tido maior predileção num momento por José Serra, perceberam a importância de não apostar 

todas as fichas em uma só opção e sabiam que, mesmo candidatos com origem e trajetória popular, têm 

flexibilidade e sensatez suficientes para ouvir o mercado, isso quando o candidato e seu partido, ou pelo menos 

as suas correntes dominantes, já não adequaram seus princípios e programas aos horizontes fixados pela ordem 

burguesa através dos meios de propaganda (jornais, emissoras de rádio e televisão) e das forças invisíveis do 

mercado. 
11

 Ver: www. pt.org.br 
12

 A possibilidade de chegar à Presidência da República, demonstrada nas eleições de 1989, foi um dos fatores 

que levou a tendência majoritária Articulação, a uma reavaliação em relação à condução das lutas partidárias, 

estimulando a concepção de que a ocupação do poder deveria constituir-se no eixo norteador das ações 

partidárias, substituindo a organização de classe trabalhadora. A maior expressão dessas mudanças no PT foram 

às alianças estabelecidas pela cúpula petista para a formação da Coligação Lula Presidente, que concorreria às 

eleições presidenciais de 2002: PT, Partido Liberal (PL), PCdoB, Partido da Mobilização Nacional (PMN) e 
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mesmo a inauguração do pós-neoliberalismo. A sua vitória significou a vitória de um governo 

de colaboração de classes, portanto, sob a direção do capital e não do trabalho (LIMA, 2007). 

 

Muitas expectativas são esperadas com o novo governo em face da resolução dos 

problemas mais urgentes do país.  Nesse sentido, no seu Programa de Governo 200213 está 

explicitado toda a sua proposta para governar o Brasil durante os quatro próximos anos (2003 

– 2006). No referido documento, é definido o papel do Estado frente aos desafios sociais e 

econômicos vivenciados cotidianamente. Nele, declara que, para mudar o rumo do país, será 

preciso um esforço conjunto e articulado da sociedade e do Estado, como o único caminho 

para pôr em prática as medidas voltadas para o crescimento econômico e assim, reduzir as 

desigualdades existentes no Programa de Governo (BRASIL, 2002).  

O governo Luís Inácio Lula da Silva não é um governo de ruptura neoliberal. A sua 

história de luta sindical e a sua contribuição política, voltada para os interesses dos 

trabalhadores, não foram suficientes para torná-lo Presidente do Brasil. Sendo necessário, 

para garantir tanto o pleito eleitoral, como a governabilidade, fazer alianças com os mais 

diversos setores da sociedade, tornando-se um governo reformista que avança em relação aos 

seus antecessores, mas que não consegue romper com as estruturas capitalistas neoliberais. O 

seu Programa apontava uma ruptura com o atual modelo econômico. 

 
A implementação de nosso programa de governo para o Brasil, de caráter 

democrático e popular, representará uma ruptura com o atual modelo 

econômico, fundado na abertura e na desregulação radical da economia 

nacional e na conseqüente subordinação de sua dinâmica aos interesses e 

humores do capital financeiro globalizado. Trata-se, pois, de propor para o 

Brasil um novo modelo de desenvolvimento economicamente viável, 

ecologicamente sustentável e socialmente justo (BRASIL, 2002, p.1). 

 

 

                                                                                                                                                         
PCB, articulando inclusive a escolha do vice-presidente José Alencar , do PL, empresário da indústria têxtil 

mineira (LIMA, 2007, p. 109). 
13

 Só um novo contrato social que favoreça o nascimento de uma cultura política de defesa das liberdades civis, 

dos direitos humanos e da construção de um País mais justo econômica e socialmente permitirá aprofundar a 

democratização da sociedade, combatendo o autoritarismo, a desigualdade e o clientelismo. Na busca de um 

novo contrato, a mobilização cívica e os grandes acordos nacionais devem incluir e beneficiar os setores 

historicamente marginalizados e sem voz na sociedade brasileira. Só assim será possível garantir, de fato, a 

extensão da cidadania a todos os brasileiros. É indispensável, por isso, promover um gigantesco esforço de 

desprivatização do Estado, colocando-o a serviço do conjunto dos cidadãos, em especial dos setores socialmente 

marginalizados [...]. A administração deixará de estar a serviço de interesses privados, sobretudo dos grandes 

grupos econômicos, como até agora ocorreu. Um Estado eficiente, ágil e controlado pelos cidadãos é também a 

melhor arma contra o desperdício e a corrupção (BRASIL, 2002, p.02). 
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O início do governo Lula é marcado por um contexto dialético14 que traduz uma tensão 

conflitante entre a herança recebida e a promessa de mudanças formulada pela nova 

administração. Assim, as forças políticas que efetivaram a resistência ativa às políticas 

neoliberais de FHC esperavam do novo governo o compromisso com a mudança estrutural da 

sociedade brasileira a partir de um outro modelo econômico. O novo governo, então, estaria 

diante de um grande desafio que seria de: 

 

 
[...] desenhar um programa alternativo e contrário ao modelo atual, capaz de 

responder às reivindicações imediatas do mundo do trabalho, mas 

visualizando um horizonte societal distinto e alternativo, que não tenha 

ilusões quanto ao caráter destrutivo da lógica hoje predominante 

(ANTUNES, 2005, p.135). 

 

 

De acordo com Antunes (2005), as forças políticas esperavam que o Governo Lula 

procedesse a uma profunda mudança na política econômica, contraditando os interesses do 

Fundo Monetário Internacional – FMI e dos Organismos Multilaterais. Para isso, conteria o 

fluxo de capitais que migravam para o sistema financeiro internacional e que esgotavam a 

produção de nossa riqueza. E ainda seria um governo que recuperaria a dignidade do salário 

mínimo e iniciaria a reforma agrária imprescindível para desmontar a miséria brasileira, além 

de estancar o processo de privatização do Estado brasileiro. Mas a realidade encontrada pelo 

governo Lula deixada pelo seu antecessor apresentava uma política fortemente solidificada. 

 
Enquanto de um lado, os capitais transnacionais (com a aquiescência dócil 

do que resta dos capitais nativos) puxarão o pêndulo para o centro e para a 

direita, visando a implementação de políticas de conformidade com seus 

interesses, sob a batuta do FMI e do BM, de outro lado o universo 

multifacetado do mundo do trabalho, através de suas ações concretas pela 

base, por seus sindicatos, movimentos sociais urbanos e rurais, partidos e 

movimentos de esquerda, deverão respaldar, amparar, impulsionar e mesmo 

exigir do Governo Lula a elaboração de programas e de políticas que 

garantam e ampliem os direitos e conquistas dos trabalhadores contra a 

lógica destrutiva dos capitais (ANTUNES, 2005c, p.142). 

 

 

Gentili (2003) analisa a realidade edificada pelos méritos que a administração do 

governo FHC e seu Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, possam ter tido nesse 

processo, o fato de que, estatisticamente, os anos que precederam a chegada de Lula ao poder 

expressaram uma profunda mudança nas oportunidades educacionais de um significativo 

número de brasileiros. De fato, a taxa de analfabetismo que era de 25,4% no início dos anos 

                                                 
14

 Sobre concepção dialética da história, ver: (GRAMSCI, 1995). 
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oitenta, vinte anos depois, havia sido reduzida para menos da metade. Entre o início da década 

de setenta e o fim dos anos noventa, duplicou-se o número de matrículas no ensino 

fundamental obrigatório (de 7 a 14 anos), passando de 18,4 milhões para 35,8 milhões, quase 

a totalidade dos meninos e meninas em idade escolar. Nesse mesmo período, o ensino médio 

(de 15 a 17 anos) cresceu mais de cinco vezes, passando de 1,3 milhão para 7 milhões, dado 

que se torna ainda mais relevante diante da desaceleração do crescimento populacional 

ocorrido entre 1970 e 2000 (HASENBALG, 2003). 

A política educacional implementada pelo governo Lula obedece às mesmas 

características do governo anterior, seguindo a mesma pauta apresentada pelo BM e FMI ao 

longo da década de 1990, a saber: a) investimento mínimo no combate ao analfabetismo, no 

financiamento da educação fundamental e do ensino médio; b) diversificação das fontes de 

financiamento da educação superior e, c) abertura do setor educacional, especialmente da 

educação superior, para a participação das empresas e grupos estrangeiros, através da 

educação superior a distância. Ou seja, a implementação das políticas educacionais 

anunciadas pelo projeto político de Lula em detrimento das diretrizes apresentadas pelos 

organismos internacionais apresentou-se como um dos grandes desafios do seu governo que 

vem sendo difícil, ou até improvável a ruptura com esses organismos (LIMA, 2008). 

O Brasil, como líder dos países emergentes, entra no processo de mundialização do 

capital (CHESNAIS, 1996). Nesse contexto, a configuração das políticas educacionais está 

associada ao modo de produção dominante. Portanto, as definições educacionais ocorrem no 

quadro da sociedade capitalista e estão mergulhadas nas contradições inerentes à própria 

sociedade de classes.  

Com relação ao financiamento da educação no governo Lula, de acordo com Araújo 

(2007), é possível perceber pensamentos diferenciados acerca da premissa segundo a qual um 

maior financiamento para a educação passaria, necessariamente, por um rompimento com a 

lógica do governo anterior. Cristovam Buarque, no curto período em que ficou à frente do 

Ministério da Educação, inúmeras vezes se manifestou a favor de mais recursos para a 

educação, posicionando-se contra a desvinculação de receitas da área social. 

 

 
Não podemos tirar dinheiro da educação para cobrir outros gastos. Gastos 

sociais são fundamentais. Sem uma boa alimentação, não tem boa educação. 

Devíamos tirar de outros lugares. Essa desoneração se for feita teria impacto 

devastador para a educação (BUARQUE, 2003, p. 03). 
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Não se pode deixar de ressaltar, segundo as observações de Davies (2008), que o 

governo Lula tomou algumas medidas consideradas prejudiciais à educação, e que está em 

contradição com o programa de governo e com as avaliações e propostas de parlamentares do 

PT e entidades como a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME e 

o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação – CONCED. Uma dessas medidas 

foi calcular o valor mínimo anual da matrícula do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF não como determina a 

Lei 9.424/96(BRASIL, 1996b), nem com base em critério de qualidade pedagógica, mas sim 

com base no interesse do Ministério da Fazenda de gastar o mínimo possível na 

complementação federal para o FUNDEF, para sobrar recursos para o superávit primário. 

Essa ilegalidade do governo federal foi reconhecida até por um grupo de trabalho constituído 

pelo MEC em 2003 (BRASIL, 2003) visando ao estudo do valor mínimo da matrícula.  

As suas recomendações não sensibilizaram a equipe econômica do Ministério da 

Fazenda. A consequência concreta dessa ilegalidade foi a não aplicação que determina a Lei 

nº 9.424/96(BRASIL, 1996b) sobre o custo aluno ano. O governo federal deixou de 

complementar com mais de R$ 3 bilhões para o FUNDEF, em 2003, e outro tanto em 2004, 

totalizando, no mínimo, R$ 6 bilhões de complementação federal devida, porém não realizada 

só nos dois primeiros anos do governo Lula. É esse descumprimento do cálculo da 

complementação federal que justifica um forte ceticismo em relação à implantação do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Pública e de Valorização dos 

Profissionais da Educação Básica – FUNDEB15. 

O Programa de governo de reeleição do Presidente, (BRASIL, 2006c) apresentou 

como eixo no campo educacional a defesa de uma educação massiva e de qualidade, 

afirmando que “a educação de qualidade e ao alcance de todos deve ser entendida como 

instrumento de produção, organização e difusão do conhecimento e da cultura” (BRASIL, 

2006c, p. 11). Ainda segundo o documento, o Estado brasileiro deve reafirmar seu 

compromisso com uma política integrada de educação, reconhecendo-a como direito 

inalienável e inadiável. 

O texto avança no sentido de cobrar expressivos investimentos na ampliação e acesso 

ao sistema escolar, bem como a democratização da gestão das unidades educacionais. A 

operacionalização do crescimento dos investimentos na educação básica deverá vir com a 

                                                 
15

 A proposta de Emenda Constitucional (PEC) que cria o FUNDEB tinha “como objetivo beneficiar os 18,2 

milhões de alunos de escolas públicas municipais e estaduais dos 1.922 municípios mais pobres do país, onde se 

registram os mais baixos índices de escolaridade” (Disponível em: < www.mec.gov.br >. Acesso em 12 de maio. 

2005). 
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aprovação do FUNDEB no processo nacional. O documento enfatiza, ainda, o acesso à escola 

pública democrática e de qualidade; a superação do analfabetismo, a inclusão digital, o acesso 

mais amplo à educacional profissional, técnica e tecnológica, e a uma universidade reformada, 

expandida e de qualidade superior. Define, também, a educação como questão nacional de 

primeira grandeza e prioridade do Estado e da sociedade (BRASIL, 2006c). 

 No tocante ao investimento na educação básica, o governo conseguiu aprovar, ainda, 

em 2006, o FUNDEB. Com isso, ocorreu uma ampliação nos gastos federais com a educação 

básica. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para 2008, a previsão de gastos foi de R$ 31 

bilhões. Em 2007, foi orçado em cerca de R$ 27,5 bilhões. A justificativa para tal aumento de 

gastos de um ano para o outro foi a criação do Plano de Desenvolvimento da Educação – 

PDE, que teve início em 2007. 

O PDE foi lançado pelo governo Federal em abril de 2007 e prevê um aporte maior de 

recursos para a manutenção e desenvolvimento da educação nos próximos dez anos na ordem 

de R$ 8 bilhões de reais. O Plano, também, conhecido como PAC da Educação, tem como 

meta melhorar a qualidade da educação pública no Brasil através de um conjunto de medidas 

(47 no total) que vai desde a criação do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (com o objetivo de medir a qualidade do ensino), à reestruturação do Programa Brasil 

Alfabetizado, passando pela criação da Provinha Brasil (BRASIL, 2008a).  

O PDE recebeu severas críticas de diversos setores ligados à defesa da escola pública. 

Para Saviani (2007) o Plano pode representar um mecanismo protelatório do governo federal 

para resolver os problemas educacionais, além de trazer consigo uma concepção de pedagogia 

de resultados que se guia, nas atuais circunstâncias, pelos mecanismos das chamadas 

pedagogia das competências e da qualidade total. 

O PDE, com relação à política de valorização dos professores, está voltado para a 

formação e o Piso Salarial Nacional. A formação é considerada como uma “[...] questão [...] 

urgente, estratégica” (BRASIL, 2007, p. 16). No que se refere ao outro item – “[...] a distinção 

dada aos profissionais da educação, única categoria profissional com Piso Salarial Nacional 

constitucionalmente assegurado [...]” (BRASIL, 2007, p.16). Porém foi omisso com relação 

aos outros dois itens no processo de valorização dos professores: a jornada e a carreira. E 

mesmo com relação à formação e à valorização salarial, o texto é considerado bastante 

inibido, principalmente quando se refere ao Piso, pois sequer cita o valor proposto pelo 

governo que seria de R$ 850, 00, que, felizmente foi revisto pela força da luta do movimento 

sindical através da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE. 
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Os países da região da América Latina e Caribe, citando especificamente o Brasil, 

estão reformulando e implementando diretrizes educacionais para dar um salto a partir da 

igualdade de oportunidades ao acesso, à qualidade da educação oferecida e aos resultados do 

aprendizado. São planos e projetos e indicadores de avaliação da educacional em âmbito 

internacional, nacional e estadual combater esses fatores a curto e longo prazo. Convém citar, 

como exemplo, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB de 2007 do 

INEP/MEC, que se apresenta com o carro-chefe de apoio técnico e constitui um dos 

programas do PDE 2007. É, sem dúvida, a ação de maior relevância para a educação básica. 

 

 

 

 

1.2 A descentralização financeira: a política de Fundos 

 

 

O Estado é um órgão interventor da política econômica e social no modo de produção 

capitalista (OFFE, 1984). Para cumprir essa função do Estado, a política educacional busca 

desenvolver a socialização dos indivíduos para o exercício das diferentes atividades no Estado 

capitalista. Os sistemas públicos de ensino assumem um caráter obrigatório e universal.  

O modelo neoliberal que orienta as políticas educacionais mantém a lógica econômica, 

pois, apesar dos problemas que proporciona ao atual sistema educacional brasileiro, torna-se 

evidente que a educação é um critério para se conseguir um emprego e para o crescimento 

econômico. Diante dessa perspectiva, o Estado exerce o papel de proporcionar caminhos 

adequados para redimensionar as políticas educacionais brasileiras às novas exigências do 

mercado de trabalho. Tal fato requer a reordenação das atribuições e competências do Estado 

e da sociedade civil, imprimindo a descentralização como estratégia para promover a reforma 

do ensino. Nesse patamar de reestruturação das políticas educacionais, tornou-se primordial 

introduzir novos modelos de gerenciamento, seguindo a modernização da gestão pública 

traduzida na descentralização dos processos administrativos que, na prática, submete as 

unidades escolares às estruturas normativas do Poder estatal em obediência aos ditames do 

capital. Castro (1998, p. 101) diz que: 

 

A descentralização tem sido considerada pelo discurso oficial como 

indicador de qualidade, eficiência eqüidade na implementação de políticas 

sociais em geral, e educacionais em particular. Nesse contexto, a 

descentralização é explicada pelos seguintes princípios: uma visão 

econômica, com outros modos de gestão e formação, que mobiliza os atores 
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na periferia, a procura da qualidade para melhorar a competitividade; e a 

diversificação dos processos. 

 

É importante ressaltar que é necessário modernizar a administração pública e 

conclamar a participação de diversos setores da sociedade, redefinir o papel do Estado, 

privilegiar a descentralização como forma de promover a democratização e a autonomia 

administrativa e financeira das demais instâncias governamentais. De acordo com Cabral 

Neto (2004, p. 44):  

 
O conteúdo da descentralização, que fundamenta o gerenciamento da 

educação, é coerente com aquele desenhado no projeto de modernização da 

gestão pública brasileira. A descentralização que orienta as reformas 

governamentais, na década de 1990, preconiza a redefinição do papel do 

Estado, diante da sua crise caracterizada pela incapacidade de prestar 

serviços essenciais à sua população e pela ausência de agilidade 

administrativa de suas burocracias governamentais. 

 

 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) institui a descentralização como mecanismo 

benéfico que pode promover a efetiva participação da sociedade via elaboração de políticas e 

acompanhamento das ações governamentais. Na educação, esse processo ocorre por meio da 

participação dos profissionais da educação, seja nos movimentos sociais organizados, seja nos 

Conselhos (instâncias possuidoras de poder de decisão) que têm como função primordial 

fiscalizar as ações do poder público, particularmente, no que diz respeito à adequada 

aplicabilidade dos recursos. Em consequência, a LDB nº. 9.394/96 (BRASIL, 2001a) se refere 

à legitimação da concepção de democratização do ensino com a criação de Conselhos 

Escolares, que se caracterizam por serem órgãos máximos de decisões no interior das 

instituições educativas. De acordo com essa Lei (BRASIL, 2001a, p. 17): 

 

 
Art. 14. Os Sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 

equivalentes.  

 

No referido artigo, perceber-se que o princípio participativo deve ser seguido por meio 

da gestão democrática, mas esse tipo de gestão é de inteira responsabilidade das próprias 

instituições.  
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A descentralização apresenta três modalidades: a regionalização, a municipalização e a 

nuclearização. De acordo com França (2005), a regionalização do setor educacional 

implementada em alguns países da América Latina dentre eles o Brasil, mesmo quando 

adotam modalidades diferentes, segue as formas de governo, da administração interna, da 

gestão educacional ou a elaboração de programas, conteúdos e metodologias. Tudo isso na 

busca da superação das desigualdades, criando oportunidades iguais de acesso à educação a 

partir de uma distribuição horizontal dos serviços educacionais no sentido de promover ao 

aluno melhores condições de acesso e permanência ao sistema educacional e um melhor 

relacionamento com as questões do contexto econômico, social e cultural.  

Outra modalidade da descentralização é a municipalização do ensino, que segundo 

Casassus (1995), vem acontecendo em alguns países da América Latina, inclusive no Brasil, 

tendo por objetivo, assegurar a participação das prefeituras nos financiamentos, nas 

construções de escolas. Além da política municipal, busca a participação das organizações 

comunitárias, de maneira a dividir com outros as responsabilidades de conduzir o processo 

educacional. Nesse sentido, a descentralização é analisada por Cabral Neto (2004, p. 62). 

 

Numa perspectiva de concentração – entendida como delegação de 

competência sem delegação do poder decisório – associada a uma 

perspectiva neoliberal traduzida na transferência das responsabilidades do 

Estado para a sociedade, como estratégia de redução dos gastos públicos e de 

suas responsabilidades. 

   

 

De acordo com França (2005), apesar dessa discussão iniciada nos anos 1930, a 

descentralização no que se refere ao financiamento tem início somente na década de 1970 

(ditadura militar) a partir da vinculação dos recursos do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) para aplicação em Educação. Nos anos 1980, a discussão acerca da 

municipalização do ensino se deu pela via do debate da universalização da educação. As 

discussões transcorrem na perspectiva da não aceitação por parte dos educadores de uma 

municipalização meramente administrativa, existindo, apenas, as parcerias entre Estados e 

Municípios. Quando a municipalização acontece, apenas, pela transferência de uma esfera 

administrativa para outra, corre o risco do poder continuar centralizado, mudando apenas de 

uma instância para a outra, ou seja, a municipalização por essa via poderá não ocorrer à 

descentralização do poder. (OLIVEIRA apud FRANÇA, 2005, p.14-15) explica que: 

 

A municipalização quando utilizada para o ensino fundamental pode ser 

entendida de duas maneiras [...], a) como a iniciativa no âmbito do Poder 
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Municipal, de expandir suas redes de ensino, ampliando o nível de 

atendimento por parte desta esfera da administração pública; b) como o 

processo de transferência de rede de ensino de um nível de Administração 

Pública para outro, geralmente do estadual, para a municipal. 

 

 

Quando ocorre o que está posto em nível do primeiro sentido, significa a expansão da 

rede municipal sem desresponsabilizar a União e/ou os Estados. Em segundo sentido, 

significa, na maioria das vezes, a transferência de responsabilidades da União e/ou dos 

Estados, de maneira a desobrigar-se das responsabilidades com o Ensino. Essa discussão da 

municipalização do ensino está posta nos documentos oficiais como: Constituição Federal  

(BRASIL,1988), Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001b) como também na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação - LDB – 9.394/96 (2001a). 

 A municipalização do ensino, para acontecer de forma ideal deve ser caracterizada 

não como uma transferência total dos serviços da União e Estado, mas como uma colaboração 

entre ambos.  

A última modalidade referente à descentralização é a nuclearização que apresenta a 

sua contribuição para a área educacional desde os anos de 1930, sendo retomada nos anos de 

1970 e 1980. França (2005) esclarece que essa experiência foi implementada pelo Peru nas 

duas últimas décadas com as chamadas unidades de serviços educacionais. Esse modelo 

também foi adotado no Brasil, sendo expressa através do seu eixo central, que é participação. 

Essa nova forma de organização e participação divide a responsabilidade da escola também 

com a comunidade, através do planejamento participativo. 

 A política de descentralização e/ou desconcentração constituiu metas indissociáveis 

de reorganização da área, não significando a construção da autonomia escolar nem nos 

aspectos, administrativo, financeiro e pedagógico quando esses sempre estiveram atrelados ao 

MEC (Ministério da Educação), Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, ou seja, o 

poder e os recursos continuam centralizados.  

Casassus (1995), ao escrever sobre o processo de descentralização em países da 

América Latina, inclusive o Brasil, observa que a base de todos os enfoques da 

descentralização ou centralização encontra-se focada na questão do poder da sociedade. 

Casassus (1995, p.38) afirma que:  

 
A centralização ou descentralização trata da forma pela qual se encontra 

organizada a sociedade, como se assegura à coesão social e como se dá o 

fluxo do poder na sociedade civil, na sociedade militar e no Estado, 

explorando os aspectos como os partidos políticos e a administração. 
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Casassus (1995) afirma que essa forma de distribuição de poder mantém o Estado 

ainda como centro, associado à noção de Unidade e por descentro, associado à noção de 

diversidade. Assim, o processo de descentralização constituiria uma relação de tensão entre 

duas orientações divergentes, uma das quais tenderia a maior unidade e a outra à maior 

heterogeneidade. Como resultado ocorre segundo os seus defensores o reordenamento das 

relações sociais. 

Isso ocorre pelo fato de se tratar do processo de distribuição, de redistribuição ou de 

reordenamento do poder na sociedade, de forma que alguns diminuem o poder em benefício 

de outros, construindo, assim, um tipo de diálogo social e um tipo de negociação que pretende 

assegurar a estabilidade e a coesão social. Dentro de uma política de conciliação, a 

descentralização há mais de duas décadas, apresenta-se em um contexto de consenso para o 

conjunto de atores defensores da política neoliberal, centralizando as ideias na esfera federal e 

descentralizando as responsabilidades entre as outras instâncias de governo (Estadual e 

Municipal) e/ou mesmo entre as instituições escolares e Organizações não-governamentais 

(ONGs) e empresas parceiras.  

Nesse sentido, a atual política de financiamento está imbricada nas relações 

federativas entre o que cada ente (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) possui nos 

textos constitucionais e legais em que são definidas as suas responsabilidades. Para Farenzena 

e Araújo (2005, p. 19), “o financiamento constitui uma espécie de linha de fronteira que 

demarca as possibilidades de atuação dos entes federados e a amplitude de suas opções e 

estratégias na consecução de políticas próprias ou de políticas de colaboração 

intergovernamental”. 

A Constituição Federal de 1988 garantiu que a União deve aplicar 18% de sua receita 

líquida de impostos em educação, cabendo aos Estados, Distrito Federal e Municípios a 

aplicação de 25% da mesma base. O Salário-Educação que é uma contribuição social paga 

pelas empresas para financiar o Ensino Fundamental foi mantido nessa Constituição. Nas 

disposições transitórias ficou determinado que, dos recursos públicos da receita de impostos, 

constitucionalmente vinculados à educação, pelo menos, metade, deveria ser aplicada na 

erradicação do analfabetismo e na universalização de ensino fundamental por um período de 

dez anos (FARENZENA, 2001).  

Essa disposição era cumprida por Estados e Municípios, no entanto, a União não o 

fazia até meados dos anos 1990. Tal vinculação constitucional da receita de impostos e 

recursos que havia sido já restabelecida pela Emenda Calmon (BRASIL, 2008h) e ampliada 
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pela Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), representa um avanço significativo, não pelo fato 

de reconhecer a importância do direito à educação e dos deveres do Estado. Também, porque 

encerrou um ciclo nebuloso exigindo-se transparência na aplicação e na realização de gastos 

com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE. 

Ao analisar a política de financiamento da educação básica no Brasil, a partir dos anos 

de 1990, (FARENZENA, 2006 apud FRANÇA, 2007) aponta as seguintes diretrizes: 1) A 

descentralização como sendo a transferência ou a ampliação de competências e 

responsabilidades de planejamento, gestão e controle dos recursos financeiro; 2) O regime de 

colaboração no financiamento, por meio do compartilhamento de responsabilidades no aporte 

de recursos financeiros entre a União, os Estados e os Municípios; 3) A estabilidade relativa 

do volume de recursos disponível para a educação define o atual ordenamento: a) pela 

vinculação à manutenção e ao desenvolvimento do ensino de percentuais da receita resultante 

de impostos de cada esfera de governo e pela instituição do salário-educação e b) devido a 

forte, predominância dessas com fontes de financiamento da educação escolar brasileira; 4) A 

hierarquização da alocação de recursos financeiros, conforme as responsabilidades e 

prioridades de cada esfera de governo na garantia dos direitos a educação e à natureza das 

despesas e instituições a quem se destinam os recursos; 5) A responsabilização dos órgãos 

educacionais na gestão financeira da educação, pela alocação periódica dos recursos do setor 

educacional aos órgãos executivos de cada rede pública de ensino; 6) O controle público e 

social da gestão financeira, pela observância à administração pública, referente à aplicação 

dos recursos vinculado à priorização financeira do ensino fundamental e pela atuação de 

conselhos de acompanhamento e controle social dos recursos; 7) A definição de critérios para 

a fixação e distribuição dos recursos, diretriz esta que aparece mais recentemente pela 

Emenda Constitucional nº 14/96(BRASIL, 1996a). Como fatores, não menos importantes, 

aparecem as questões federativas. 

 As características da atual política de financiamento da educação básica baseiam-se 

na política de Fundos, seja para atender a uma etapa ou toda a educação básica. No caso do 

FUNDEF, o ensino fundamental: e no caso do FUNDEB, a educação básica. O modelo de 

financiamento mediante educacionais não iniciou, em 1996, com a implantação do FUNDEF. 

Essa ideia estava presente nas proposições de Anísio Teixeira ainda na década de 1930. Esse 

tema é antigo, porém pródigo em polêmicas e controvérsias na produção acadêmica, sendo 

possível encontrar defensores (GIL, 2004) e opositores (ARELARO, 1999 e 2007 PINTO, 

2002). 
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A descentralização financeira decorre da regulação política de ajuste do sistema de 

financiamento da educação básica. Segundo Duarte, M. (2005), tem como objetivo a obtenção 

de ganhos de eficácia e eficiência, no sentido de compatibilizar a expansão do atendimento 

com restrição orçamentária. Nessa política de financiamento, a autonomia dos sistemas locais 

de ensino e das unidades escolares encontra-se circunscritas pelas dimensões da criação de 

Fundos e programas destinados à efetiva organização e ao funcionamento do sistema 

educacional como um todo.  

 Com a Emenda Constitucional nº 14/96 (BRASIL, 1996a) altera o marco legal de 

forma profunda. Os pontos importantes são: a atuação prioritária dos Estados no Ensino 

Fundamental e Ensino Médio; a atuação prioritária dos Municípios no Ensino Fundamental e 

Educação Infantil (antes só tratada como educação pré-escolar); a priorização financeira do 

Ensino fundamental, a redistribuição dos recursos, a indução à municipalização do ensino 

fundamental e uma redefinição do comprometimento do governo federal com a educação. Na 

verdade, são fatores, em grande parte, relacionados à criação do FUNDEF. 

O PNE (BRASIL, 2001b, p. 3) situa “o programa de distribuição de recursos 

financeiros diretamente para as escolas, de forma a aumentar sua autonomia”. Essa autonomia 

diz respeito ao “projeto pedagógico bem como em termos de recursos financeiros públicos 

suficientes para manutenção do cotidiano escolar” e ampliação de ofertas educacionais 

(BRASIL, 2001b p. 34). 

 Davies (2006), a política de Fundos se apresenta de forma polêmica. Enquanto uns 

defendem, outros os criticam, não atentando para o fato de que a vinculação de impostos 

configura em si um Fundo, mesmo de maneira informal, e não definido como tal. Isso ocorre 

porque reserva constitucionalmente parte dos impostos para a educação. Para ele que não há 

discordância entre os educadores acerca da importância da vinculação dos impostos.  

Algumas preocupações em relação à política de Fundos: primeiro, no caso dos Fundos 

formais como o FUNDEF e atualmente o FUNDEB correm o risco de agravar a fragmentação 

da educação escolar, privilegiando um nível de ensino (o ensino fundamental regular no caso 

do FUNDEF e a Educação Básica, no caso do FUNDEB). Pensando dessa maneira, uma 

educação fragmentada, desconsiderando a totalidade. Ao fazer esta crítica, o autor explica que 

somente uma política de financiamento abrangendo desde a creche até a pós-graduação, pode 

enfrentar alguns dos problemas básicos da educação (DAVIES, 2006). 

Um segundo problema da política de Fundos, principalmente aqueles que tomam 

como referência apenas uma parte das receitas dos governos, como os impostos, e estes não se 

baseiam nas necessidades de uma educação de qualidade, qualquer que seja a definição dada a 
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ela, mas, sim, um percentual fixo e inflexível dos impostos, que é tido pelas autoridades como 

limite máximo, e não mínimo, como prevê a vinculação para a educação. O desafio de 

promoção de uma educação de qualidade para todos torna-se bastante difícil dentro dessa 

limitação de um percentual mínimo dos impostos no que deveria ser no mínimo esse 

percentual. Esse fato tem levado a maioria dos governos, seja estadual, municipal ou no 

Distrito Federal a aplicar, apenas, o percentual mínimo, não sendo suficiente para atender às 

demandas educacionais da população.  

Um terceiro problema apresentado por Davies (2006, p. 53) é a “fragilidade dos 

Fundos formados por impostos é que, pelo menos no âmbito federal, a proporção deles na 

receita global vem caindo em favor das contribuições (a CPMF é o exemplo mais recente)”. 

Isso ocorre porque a sua arrecadação não entrava na base de cálculo dos recursos federais 

vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), como também essa 

arrecadação não era transferida para os Estados, Distrito Federal e Municípios. Vale salientar 

que, atualmente não existe mais esse imposto. 

Um quarto e último problema é que esses Fundos tendem a acirrar o corporativismo 

dos que trabalham na educação. O FUNDEF, por exemplo, somente explicitava a 

remuneração para os professores.  O FUNDEB se apresenta como um Fundo de valorização 

dos profissionais da educação básica, mas não contempla todos os trabalhadores em educação, 

excluindo os funcionários das escolas não os considerando como profissionais da educação 

(DAVIES, 2006).  

A exposição desses problemas esclarece um pouco os pontos considerados pelo autor, 

como sendo os mais frágeis na atual política de Fundos. 

A educação, nesse contexto, vem reformulando as suas bases legais, começando pela 

alteração da legislação no que se refere ao financiamento da educação a partir da reforma do 

Estado e da proposição da política de Fundos, no contexto da descentralização financeira. A 

Emenda Constitucional nº 14/96(BRASIL, 1996a) que caria o FUNDEF, que era constituído 

da subvinculação do orçamento da educação advinda do Estado, Município e Distrito Federal, 

ficando a União encarregada, apenas, de complementar os Estados em que o Fundo não foi 

suficiente. O FUNDEF, enquanto mecanismo de financiamento do Ensino Fundamental, 

alterou os artigos 34, 208, 211 e 60 da Constituição Federal de 1988(BRASIL, 1988), sendo 

sua regulamentação ocorrida através da Lei 9.424/96 (BRASIL, 1996b). 

Assim, esse Fundo era composto por recursos dos próprios Estados e Municípios, 

originários de fontes existentes, sendo constituído de 15% do: Fundo de Participação dos 

Estados (FPE); Fundo de Participação dos Municípios (FPM); Impostos sobre Circulação de 
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Mercadorias e Serviços (ICMS); Impostos sobre Produtos Industrializados; LC 87/96 (Lei 

Complementar 87/96) que prevê o ressarcimento pela União, em favor dos Estados e 

Municípios, o título de compensação financeira pela perda de receitas decorrentes da 

desoneração das exportações de produtos primários. 

O FUNDEF tinha como objetivo promover a oferta do Ensino Fundamental com 

qualidade a 100% da população escolarizável no Brasil. Para controle desse atendimento, o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao 

Ministério da Educação (MEC), responsável pela realização do Censo Escolar “constituiu-se, 

em 1996, iniciativa para tornar confiáveis os dados numéricos referentes aos alunos desse 

sistema de ensino” (FRANÇA, 2007, p. 183). Esses dados estatísticos anuais contribuíram 

para a definição do custo aluno-ano, cabendo ao FUNDEF, a distribuição automática dos 

recursos, de acordo com o total de alunos matriculados.  

A definição dessa política caracteriza-se enquanto descentralizadora, com 

características homogêneas para implementação em realidades com características regionais 

diferenciadas. França (2007, p.184) analisando esse Fundo assim o define: 

 

Como política pública, por sua universalidade; e como programa de 

financiamento, pela vinculação de recursos para a manutenção do ensino 

fundamental. Caracterizava-se, portanto, como um Programa inovador de 

descentralização financeira, cuja meta seria proporcionar uma boa gestão 

educacional, sem, no entanto, assumir a responsabilidade pela gerência dos 

recursos, tarefa que se destinava às próprias Secretarias Estaduais de 

Educação e às prefeituras Municipais. 

  

 

Ocorre, então a substituição do FUNDEF pelo Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – 

FUNDEB que foi aprovado após uma ampla negociação que envolvendo diferentes atores 

políticos e sociais, passando pela representação dos dirigentes estaduais e municipais de 

educação, dos trabalhadores em educação organizados na CNTE – Confederação Nacional 

dos Trabalhadores em Educação e diversas entidades ligadas à causa da educação. 

Com o FUNDEB, os recursos investidos pelo governo federal na complementação do 

Fundo são ampliados, ou seja, de cerca de 500 milhões de reais, em 2006, para 4,5 bilhões de 

reais, em 2009. Assim como o FUNDEF, o novo Fundo redistribui as verbas nele contidas 

para Estados e Municípios, de acordo com o número de alunos matriculados. Os Estados que 

não conseguirem atingir o valor mínimo estipulado receberão a complementação do governo 

federal. É importante destacar que esse aporte de recursos ficou prescrito na própria 

Constituição Federal, o que impedirá que equipes econômicas de plantão promovam 
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mudanças nos valores de forma a descumprirem com tal obrigação, como aconteceu no 

governo FHC e início do governo Lula. O FUNDEB consolida a política de Fundos, enquanto 

elemento da descentralização financeira na política educacional brasileira, configurando-se no 

contexto das reformas de ajustes neoliberais.    

 

1.3 O FUNDEB e o financiamento da Educação Básica 

 

 

O FUNDEB se constitui um Fundo de natureza contábil instituído pela Emenda 

Constitucional nº 53/2006(BRASIL, 2006a) e regulamentada pela Medida Provisória nº 

339/2006(BRASIL, 2006b) e a Lei 11.494/07(BRASIL, 2007). A sua implantação vem 

ocorrendo de forma gradual a partir de 01 de janeiro de 2007 até 2009, quando o Fundo 

contará com todo o universo de alunos da educação básica pública presencial. Até 2010, os 

percentuais de receitas que o compõem terão alcançado o patamar de 20% de contribuição e 

com previsão até 2020 (BRASIL, 2007). 

Davies (2008) levanta o seguinte questionamento acerca do FUNDEB: solução para os 

males do FUNDEF ou apenas mais um remendo para os problemas do financiamento da 

educação?  Segundo o autor, esse Fundo não é muito original na comparação com o 

FUNDEF. 

A diferença básica está na sua composição de impostos e matrículas a serem atendidas. 

O restante é bastante parecido com o FUNDEF, inclusive os seus limites. A sua composição, 

a partir do 4º ano de implantação que seria em 2010, é de 20% dos impostos estaduais (ICMS, 

IPVA, ITCM e dívida ativa e juros e multas dos impostos) e dos federais (FPE, FPM, LC 

87/96, IR dos servidores estaduais e municipais, ITR) transferidos ao governo estadual e aos 

municipais de cada Estado.   Até o quarto ano, a composição de impostos do novo Fundo será 

variável. A proporção dos impostos vinculados anteriormente ao FUNDEF (ICMS, FPM, 

FPE, IPI-exp LC 87/96) será de 16,25%, no primeiro ano; 17,5%, no segundo; 18,75%, no 

terceiro; alcançando os 20%, no quarto, no caso dos impostos não vinculados ao FUNDEF 

(IPVA, ITCM, IR dos servidores estaduais e municipais, ITR e dívida ativa dos impostos). Os 

percentuais serão de 5%, 10% e 15%, respectivamente, no primeiro, segundo e terceiro anos, 

chegando aos 20% só no quarto ano. Na composição do FUNDEB, não entram os impostos 

municipais (IPTU, ISS, ITBI e dívida ativa destes impostos). 

A complementação federal para o FUNDEB só será feita quando o valor por matrícula 

de cada nível e modalidade de ensino do Fundo de cada Estado não alcançar o valor mínimo 

nacional. Esse Fundo é gerido por Conselhos Gestores formados por representação do poder 
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executivo, estadual e municipal e por representantes da sociedade civil, na forma da lei 

complementar. Ele definirá também a distribuição de responsabilidades e recursos para a 

educação básica entre o Estado e os Municípios e ainda, a complementação da União para 

atendimento das crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos de idade somada a população de 

Jovens e Adultos que não teve acesso à educação em idade própria. Essa complementação 

está definida da seguinte forma: 2,0 bilhões de reais em 2007; 3,0 bilhões de reais em 2008; 

4,5 bilhões de reais em 2009 e 10% do valor do Fundo a partir de 2010. A Emenda 

Constitucional nº 53/2006(BRASIL, 2006a), que criou o FUNDEB, estabeleceu um prazo de 

14 anos a partir da sua promulgação. E ainda: 

 

A obrigatoriedade da complementação de recursos pela União às Unidades 

Federadas poderá sofrer sanção disciplinar, conforme o estabelecido na 

citada Ementa, a saber: “o não cumprimento do disposto nos incisos V e VII 

do caput do artigo 2º importará crime de responsabilidade da autoridade 

competente”. Também o inciso XII estabelece que a proporção não inferior a 

60% de cada Fundo deverá ser destinada ao pagamento dos profissionais do 

magistério da educação básica em efetivo exercício (FRANÇA, 2007, p. 

190). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Esse Fundo, segundo Davies (2008), não proporcionará as transformações das quais 

necessita a educação básica do nosso país. Para Davies (2008, p.37-38), 

 

A principal fragilidade do FUNDEB, assim como do FUNDEF, é que traz 

poucos recursos novos para o sistema educacional como um todo, uma vez 

que apenas redistribui 20% de grande parte dos recursos já 

constitucionalmente vinculados à educação, entre o governo estadual e as 

prefeituras, com base no número de matrículas nos âmbitos de atuação 

constitucional prioritária desses governos na educação básica, o que significa 

que, quando não houver complementação federal, uns governos ganharão, 

mas outros perderão na mesma proporção, complementação esta que será o 

único recurso novo para o sistema educacional em geral que não é tão 

significativo assim [...]. 
 

 

Nesse sentido, observa-se que os únicos recursos novos destinados para o conjunto 

nacional das redes estaduais e municipais são aqueles referentes à complementação federal 

que foi irrisória no FUNDEF (menos de 1% da receita nacional em 2006) e bem pequena no 

FUNDEB (menos de 5% da receita nacional em 2007 e 10% do total a partir de 2010).  

Callegari (2007), ao analisar o FUNDEB, esclarece que os vinte e sete FUNDEBs 

implantados não se correlacionam, nem interagem entre si. A identidade entre eles é tão 

somente no tocante à denominação, às regras de funcionamento e à finalidade. Não é um 

Fundo da União e, Estado a Estado, também não é um Fundo Estadual. No âmbito de cada 
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Estado, é um Fundo em comum de cada Governo do Estado e dos Municípios, como 

expressão de comprometimentos, interesses e reciprocidades que pressupõem ação conjunta 

para consecução de objetivos comuns. 

O FUNDEB, no âmbito de cada Estado, abrange conjuntamente, o governo estadual e 

todos os governos municipais, na condição, ao mesmo tempo, de provedores e beneficiários 

dos recursos que constituem esse Fundo e que o mesmo Fundo distribui proporcionalmente às 

respectivas matrículas na educação básica pública, observadas as prioridades no atendimento 

que lhes impõe a Constituição Federal de 1988 art. 211, (BRASIL, 1988, p.123) “os estados 

atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e no ensino médio; os Municípios atuarão, 

prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil”. 

         Na esfera de cada Estado, os recursos que o FUNDEB distribui ao Governo do 

Estado e a cada um dos seus Municípios constitui, no âmbito de cada um desses entes 

federados (Estado e Municípios, caso a caso), um FUNDEB individualizado. Com base no 

FUNDEB, assim individualizados, em âmbito estadual, é que se fará a gestão da aplicação dos 

recursos, recebidos individualmente, na manutenção e desenvolvimento da educação básica 

pública a cargo de cada um deles. 

    Os recursos concentrados no FUNDEB de cada Estado, à medida que entram, são 

repartidos na proporção do número de alunos matriculados na educação básica das redes de 

ensino estadual e municipal. Em cada Estado, proporcionalmente às respectivas matrículas, o 

estado e seus municípios tornam-se beneficiários dos recursos distribuídos pelo FUNDEB. 

Para efeito dessa distribuição, as matrículas são as do censo escolar mais atualizado, (ano 

anterior). A distribuição é feita aplicando-se um coeficiente atribuído, individualmente, ao 

Estado e a cada um dos seus municípios, calculado ano a ano, definindo a relação do número 

de alunos de cada um deles (Estado e Município), com o total dos alunos na soma do alunado 

estadual e dos alunados municipais, no âmbito do ensino público do Estado respectivo; 

distinguindo-se as diferentes etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino. 

Abaixo as matrículas da educação básica no Brasil, considerando todas as redes e 

comparação dos anos de 2007 / 2008. 

 

 

 

 

 

 



67 

Total de Matrículas na Educação Básica Comparação 2007/2008 

Brasil/ 

Regiões/ UF 

Matrículas em 

14/11/07 - Dados 

Preliminares (A) 

Matrículas no 

Censo 2007 

(Dados 

Finais) (B) 

Matrículas em 

21/10/08 - 

Dados 

Preliminares 

(C) 

Comparação 

Preliminar 

2008 e 

Preliminar 

2007 C/A 

Comparação 

Preliminar 

2008 e Dados 

Finais 2007 

C/B 

Brasil 53.242.583  53.239.385  52.815.464 99,198% 99,204% 

Norte 5.184.348  5.181.971 5.190.022 100,11% 100,16% 

Sudeste 20.636.577  20.652.814  20.238.899  98,07%  98,00%  

Sul 6.947.506  6.938.472  7.128.536  102,61%  102,74%  

Centro-Oeste 3.725.776  3.724.120  3.582.181  96,15%  96,19%  

Nordeste 16.748.376  16.742.008  16.675.826  99,57%  99,60%  

Maranhão 2.292.888  2.292.241  2.265.692  98,81%  98,84%  

Piauí 1.065.793  1.065.000  1.038.531  97,44%  97,51%  

Ceará 2.717.090  2.715.236  2.695.837  99,22%  99,29%  

R.G. Norte  977.485  976.407  1.014.777  103,82%  103,93%  

Paraíba 1.149.907  1.149.898  1.127.205  98,03%  98,03%  

Pernambuco 2.585.442  2.584.711  2.631.002  101,76%  101,79%  

Alagoas 997.773  997.686  984.532  98,67%  98,68%  

Sergipe 623.892  623.731  614.924  98,56%  98,59%  

Bahia 4.338.106  4.337.098  4.303.326  99,20%  99,22%  

Quadro 1 – A totalidade matrículas de acordo com dados do Educacenso 2008. 

Fonte: (BRASIL, 2008c). Nota: os dados referem-se a todas as etapas e modalidades da Educação Básica e incluem todas as 

esferas administrativas. 

 

O Brasil contabiliza, 52.815.464 alunos matriculados em todos os níveis e 

modalidades de ensino, nas redes pública e privada. Os dados, preliminares, são do 

Educacenso 2008(BRASIL, 2008c), o Censo da Educação Básica, e foram publicados nesta 

quarta-feira, 29/11/08, no Diário Oficial da União. Esse número ainda pode mudar, já que 

algumas redes não enviaram a totalidade de suas informações. Também poderá haver correção 

de outras. 

Segundo Haddad (2008), embora os dados de 2007 mostrem um número maior de 

matrículas – 53,2 milhões –, a taxa de atendimento não caiu. De acordo com o ministro da 

Educação. Uma coisa é a taxa de atendimento, outra são os valores absolutos de matrícula. A 

taxa vem crescendo e vai crescer ainda mais, principalmente porque tivemos um incremento 

no atendimento à pré-escola e aos alunos com deficiência, explica. Ara ele, o ensino 

fundamental tem aumentado pouco porque já está em um patamar elevado, cerca de 98% de 

atendimento. 
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As matrículas são fundamentais para a definição do custo-aluno-ano. De acordo com 

Verhine (2005), quando se pensa em custo, quase sempre se estabelece uma equivalência com 

o preço de uma mercadoria ou serviço, ou com os dados orçamentários de um registro 

contábil. O conceito custo a ser definido, nesse caso, difere dessa concepção mais comum. 

Para entender seu significado, deve reconhecer que ele é diretamente derivado da economia, 

um componente das ciências sociais, explicitamente voltado para o problema da escassez. 

Sendo os recursos escassos, a produção e a distribuição de bens tornam-se processos 

complicados que exigem uma ciência, a ciência da economia, para dar conta dos necessários 

entendimentos teóricos e práticos. Em um mundo de escassez (portanto, o mundo alvo do 

pensamento econômico), quase toda atividade utiliza recursos que podem ser usados para 

alternativas valorizadas e, como os recursos são limitados, essas oportunidades alternativas 

têm que ser sacrificadas. Assim, para um economista, o valor de um dado recurso é medido 

em termos das oportunidades alternativas que são sacrificadas quando o recurso é alocado de 

uma determinada forma.  

No campo da educação, pode-se afirmar que os materiais didáticos, o equipamento 

escolar, os prédios e o tempo das pessoas envolvidas (alunos, professores e funcionários), 

todos enfrentam custos porque têm utilizações alternativas. Os recursos devotados à educação 

poderiam ter sido usados, por exemplo, para fornecer serviços de saúde ou sistemas de 

transporte. Assim, para determinar os custos educacionais, o tempo dos alunos e o de 

voluntários não remunerados deve ser considerado, uma vez que esse tempo pode ter 

utilizações alternativas com valor econômico. Em se tratando do FUNDEB, o valor aluno-ano 

mínimo nacional constitui-se em valor de referência relativo às séries iniciais do ensino 

fundamental urbano e não poderá ser inferior àquele fixado, nacionalmente, no último ano do 

FUNDEF.  

O valor-aluno-ano mínimo nacional fixado para o FUNDEB, em 2007, foi de 946, 29, 

beneficiando com recursos da complementação da União, no montante de R$ 2,0 bilhões, os 

FUNDEBs dos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e 

Piauí. Somente o Rio Grande do Norte e Sergipe na Região Nordeste, não foram contemplado 

com a complementação da União.  

O FUNDEB tem a prerrogativa de aumentar os recursos em todas as etapas e 

modalidades da educação básica. Porém seus efeitos podem ser nulos caso não sejam 

priorizadas outras políticas, dentre elas, a que visa valorizar os profissionais da educação. O 

Piso Salarial Profissional, aliado aos demais conceitos de valorização, além de propor o 
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resgate da profissão do educador, tem por objetivo melhorar a qualidade do ensino, através de 

profissionais mais bem pagos e preparados. 

A questão da valorização dos professores da educação básica, prevista no artigo 206, 

inciso V da Constituição Federal de 1988(BRASIL, 1988), enfatiza a necessidade de Planos 

de Carreira e Piso Salarial Profissional, além da exigência de concurso público para ingresso 

na carreira, o que tem importantes desdobramentos para a educação nacional. A LDB, Lei nº 

9.394/96, reforça tal dispositivo no artigo 67 e contempla, no artigo 70, a remuneração dos 

profissionais da educação como despesa de manutenção de desenvolvimento do ensino 

(BRASIL, 2001a).  

Com o FUNDEB, a questão da valorização profissional continua central. Neste 

sentido, a Lei nº 11.494/07 (BRASIL, 2007), que regulamentou o FUNDEB, passou a 

especificar as responsabilidades de estados e municípios com a política de valorização dos 

profissionais da educação da seguinte forma: 

 

Art. 40. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão implantar 

Planos de Carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de 

modo a assegurar: 

I - a remuneração condigna dos profissionais na educação básica da rede 

pública; 

II - integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da 

escola;  

III - a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.  

Parágrafo único. Os Planos de Carreira deverão contemplar capacitação 

profissional especialmente voltada à formação continuada com vistas na 

melhoria da qualidade do ensino.  

 

 

A referida Lei que regulamenta o FUNDEB, em seu Art. 41, (BRASIL, 2007) definiu 

que o poder público deverá fixar, em lei específica, até 31 de agosto de 2007, piso salarial 

profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. A 

referida Lei, em seus artigos abaixo, garante a remuneração dos profissionais docentes. O 

Projeto de Lei que tratou do PSN tramitou por quase um ano no Congresso Nacional e veio a 

se transformar em 16 julho de 2008 na Lei nº 11.738/08(BRASIL, 2008b). 

  
Art. 22.  Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais 

dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos 

profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na 

rede pública (BRASIL, 2007, p. 9 ).  

 

 

Parágrafo único.  Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se: 
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I - remuneração o total de pagamentos devidos aos profissionais do 

magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, 

emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de 

servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, 

inclusive os encargos sociais incidentes; 

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que 

oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou 

administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação 

educacional e coordenação pedagógica; 

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de 

magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular 

vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental 

que o remunera, não sendo descaracterizado  por  eventuais afastamentos 

temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não 

impliquem rompimento da relação jurídica existente (BRASIL, 2007, p. 

10).  

 

 

 

Castro (1998) enfatiza, enquanto positivo, o papel equalizador existente dessa política 

de financiamento da educação, destacando a valorização dos profissionais da educação 

mediante a melhoria salarial decorrente da subvinculação de parte dos recursos (60%) à 

remuneração dos profissionais do magistério.  

Considerando a necessidade de uma Lei Complementar que regulamentasse a 

implementação do Piso Salarial Profissional Nacional dos Profissionais do Magistério Público 

da Educação Básica, foi votado no dia 03/10/07 o substitutivo ao Projeto de Lei 7.431/06 

(2009d) o apenso PL nº 619/07(2009e) que regulamenta o Art. 60, inciso III, alínea “e” que 

trata das disposições constitucionais referentes ao Piso Salarial Nacional dos Docentes da 

Educação Básica. 

 

 

1.4 A valorização salarial dos professores no contexto do financiamento da educação 

básica: embate entre a proposta governamental e o movimento dos profissionais da 

educação básica 

 

 

Dos debates que começaram a se desenvolver como consequência da aprovação do 

FUNDEB, o mais importante deles, pelo impacto que possui na questão da valorização do 

magistério e na qualidade do ensino, é o da criação do Piso Salarial Profissional dos 

Professores, reivindicação histórica do movimento sindical docente da rede pública. A 

proposta aprovada pelo Congresso Nacional - Lei nº 11.738 de 16/07/08(BRASIL, 2008b) 

contempla uma remuneração mínima de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) para 
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formação em nível médio, uma carga horária de 40 horas (incluindo as atividades extraclasse 

se beneficiando também os aposentados). Embora o valor seja considerado baixo, deverá 

representar até 2010 melhora significativa para cerca de 40% dos professores brasileiros, 

localizados especialmente nas redes municipais de ensino de pequenas cidades do interior. O 

Conselho Nacional de Educação já iniciou processo de discussão para a formulação de novas 

Diretrizes para a Carreira de Magistério, incorporando os princípios da lei do piso. Porém, a 

luta dos professores por um Piso Salarial Nacional Profissional da educação básica é histórica 

(BRASIL, 2008b). 

 De acordo com Vieira (2007), o ano de 1827 foi, sem dúvida, um marco para a 

educação no Brasil. Três leis bastante significativas foram promulgadas e ratificaram, por 

assim dizer, a organização descentralizada da educação básica vigente até os dias atuais. 

Todavia, uma dessas leis não vingou; outra atendeu, parcialmente, ao preceito originário 

proposto. Apenas uma - a Lei Geral da Educação, de 15 de outubro - prosperou com maior 

abrangência, embora também tenha sofrido omissões quanto à parte relativa aos salários dos 

profissionais da educação. 

Entre as leis citadas consta uma assinada pelo Marques de Queluz, que criou o Piso 

Salarial Profissional Nacional no valor de 150$000 (cento e cinquenta mil réis anuais) para 

professores de primeiras letras e de gramática latina. Contudo, limitações de ordem financeira 

impediram que ela mesma prosperasse, mesmo com o Legislativo tendo previsto a 

complementação, por meio das rendas gerais do Império, às províncias impossibilitadas de 

arcar com os valores através de suas receitas próprias provenientes do subsídio literário – 

tributo destinado ao financiamento da educação. 

Vale ainda destacar que, embora a Lei do Piso Salarial date de 1827, sua proposição 

origina-se da Portaria de 3 de abril de 1822, ou seja, antes mesmo de a Colônia ter decretado 

sua Independência. Por outro lado, ela não provinha de uma determinação expressa da 

Constituição Imperial de 1824. Sua outorga, e assim a denominamos, pois o Legislativo desse 

período era totalmente subserviente ao Imperador D. Pedro I, ocorreu em função da 

necessidade de se valorizar uma categoria considerada importante para prover o conhecimento 

das primeiras letras aos cidadãos que se multiplicavam nas províncias do Império do Brasil. 

O sistema escravocrata e a forte hierarquia de direitos, mesmo entre os homens livres, 

sempre constituíram forte empecilho ao acesso das massas à escola pública, no período 

imperial. Na República, até os anos de 1930/40, embora não houvesse mais escravidão, a 

elitização dos direitos sociais persistia e a escola pública não fugia à regra. A oferta de ensino 

se concentrava nos centros urbanos, que contavam com cerca de 20% da população do país. 
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Apenas, uma minoria abastada tinha acesso garantido aos estudos em nível básico. Os Liceus 

formavam verdadeiras ilhas de excelência. Os professores atingiram o ápice da valorização 

histórica da categoria e seus vencimentos equiparavam-se aos dos juízes de direito. Os 

funcionários de escola, mesmo tendo seu trabalho reconhecido pelo Estado e pela sociedade, 

não gozavam de reconhecimento legal tampouco de profissionalização específica.  

O processo de industrialização, ocorrido a partir de meados do século passado, 

transferiu a população do campo para as cidades. As novas tecnologias exigiam trabalhadores 

mais bem preparados. O Estado Social de Direito garantia novas possibilidades aos cidadãos. 

A escola pública passou a prover ensino obrigatório de primeiras letras e a demanda, sempre 

crescente, corroborou com muitas mazelas advindas da falta de investimentos financeiros, 

técnicos e administrativos.  

Desde os anos 1980, sobretudo após a redemocratização do país, a escola pública e os 

trabalhadores em educação sofrem o desgaste da não inversão dos conceitos de investimento 

do poder público na estrutura de ensino básico. Salas de aula superlotadas, infraestrutura 

inadequada, formação precária de profissionais, múltiplas jornadas de professores, baixos 

salários e mesmo escassez de pessoal docente são fatores recorrentes e que tem impedido a 

melhoria da qualidade do ensino. A situação exige incisões profundas. 

Somente em 2007, após uma tentativa frustrada de 1995, quando FHC renegou o Pacto 

pela Valorização do Magistério e com a retomada do conceito sistêmico de educação, que 

visa, corretamente, unir diversas políticas públicas em prol da qualidade do ensino e da 

valorização profissional dos educadores, é que conseguimos emplacar a discussão sobre o 

Piso no cenário político nacional. 

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988, p. 121) consignou como um de seus 

princípios, no artigo 206, V, "a valorização dos profissionais do ensino". A LDB – Lei nº 

9.394/96 - repetiu esta política e a explicitou do artigo 62 em diante, em que trata da formação 

do magistério, e em especial no artigo 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” (BRASIL, 2001a, p. 39). 

 
I. ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II.aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para este 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; 
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VI .condições adequadas de trabalho  

 

Do espaço de tempo da aprovação da Constituição de 1988(BRASIL, 1988) e a LDB 

de 1996(BRASIL, 2001a) o Brasil presenciou a aprovação do Plano Decenal de Educação 

para Todos -1993-2003(BRASIL, 1993). 

 O FUNDEF subvinculou recursos para o ensino fundamental e definiu uma aplicação 

mínima de 60% desses recursos para a remuneração dos profissionais do magistério em 

efetivo exercício. A Lei nº 9.424/96 (BRASIL, 1996b) que regulamentou o FUNDEF 

determinou que a valorização do magistério ocorresse por meio da aplicação do percentual de 

60% dos recursos para a remuneração do magistério em efetivo exercício, prevendo, 

inclusive, no artigo 9º, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério que assegure: I - a 

remuneração condigna dos professores do ensino fundamental público, em efetivo exercício 

no magistério; II - o estímulo ao trabalho em sala de aula; e III - a melhoria da qualidade do 

ensino. Repetiu o texto da LDB.                                                              

A questão da valorização salarial não foi resolvida pelo FUNDEF. O que houve foram 

aumentos nominais de remuneração em 1998, nos Municípios onde se pagava o salário 

mínimo ou até menos do que isso. Estados e Municípios que praticam remunerações básicas 

acima de R$ 1.000,00 eram poucos. A maioria tinha salários médios menores que R$ 600,00 - 

o que obrigou os professores a duplicar a jornada ou o emprego. A orientação do MEC e 

mesmo da Resolução 03/77 do CNE para se adotar a jornada de 25 horas congela o regime de 

trabalho dos professores e alunos em meio período e acaba facilitando a multiplicação de 

emprego. É óbvio que cinco horas semanais (20%) para atividades extra-classes não são 

suficientes para qualificar o trabalho dos professores (MONLEVADE, 2000). 

Alguns estudos analisam o impacto do FUNDEF sobre os salários dos professores da 

rede pública de ensino fundamental, comparando as variações salariais desses profissionais 

com variações salariais de grupos de controle (ANUATTI-NETO, FERNANDES; PAZELLO, 

2004; BARROS; MENDONÇA; BLANCO, 2001). No primeiro caso, os autores concluem 

que houve um impacto médio positivo sobre os salários dos professores, mas com importantes 

variações, de acordo com a localização, o tamanho e os diferentes níveis de riqueza regional, 

bem como com o tipo de rede de ensino (municipal ou estadual) analisada. Como tendência, 

destacam que o FUNDEF teria tido impacto positivo maior na região Nordeste, para 

professores das redes municipais, de cidades pequenas e mais pobres. No segundo caso, os 

autores concluem que a remuneração mensal dos professores estaduais é similar a de 

empregados com carteira e de demais funcionários públicos estaduais, mas superior a de 
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professores do setor privado. A remuneração relativa dos professores públicos teria 

melhorado de forma significativa, entre 1995 e 1999, em relação ao conjunto de trabalhadores 

no setor privado e teria havido uma aproximação entre os salários dos professores das redes 

municipal e estadual de ensino. 

Arelaro (2007) observa que os objetivos de melhoria salarial docente e de redução das 

desigualdades de recursos per capita não foram alcançados, pois, na pesquisa sobre avaliação 

da implantação do FUNDEF, realizada em doze Estados, constatou-se que houve aumento 

salarial dos profissionais da educação somente em municípios que não pagavam sequer o 

salário mínimo, os quais passaram a cumprir o que já estava determinado na Constituição 

Federal, e não a lei do FUNDEB, somente a partir de 1999. 

 A limitação do FUNDEF para a efetiva valorização salarial dos professores já era 

anunciada por Davies (2001) quando analisou os limites do mecanismo redistributivo previsto 

no Fundo, especialmente no que diz respeito aos ganhos e perdas dos municípios em relação à 

sua contribuição ao Fundo. 

Dessa forma, a melhoria das condições de trabalho dos profissionais da educação por 

meio de sua valorização salarial ocorreu somente em algumas regiões do país, principalmente 

nas redes municipais, naquelas que apresentavam remuneração inferior ao salário mínimo 

nacional. Em outros casos, a melhoria ocorreu por meio de abonos, bonificações, prêmios 

entre outras modalidades de complementação salarial. 

Com a Lei nº 11.494/07(BRASIL, 2007), que regulamentou o FUNDEB, passou a 

especificar as responsabilidades de estados e municípios com a política de valorização dos 

profissionais da educação. A referida Lei também fixou prazo para o Poder Público definir o 

Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da educação 

básica. O Projeto de Lei que tratou do piso tramitou por quase um ano no Congresso Nacional 

e veio a se transformar em Lei, apenas, em 16 julho de 2008 - Lei nº 11.738/08(BRASIL, 

2008b) passou por várias modificações e promoveu um embate entre a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE e o governo, desde a formulação da 

proposta do Piso Nacional Salarial até a sua aprovação e a luta pela implementação.  

Pinto (2007, p. 89), acompanhando o processo de discussão do Piso, fazia importantes 

ponderações sobre a proposta em discussão no Congresso Nacional e considerava que, apesar 

de se tratar de um avanço importante na legislação, as especificações para o piso salarial 

profissional do magistério, ainda apresentava problemas quanto aos seguintes aspectos:  
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não foram contemplados os demais trabalhadores da educação [...] Além 

disso, o projeto de lei enviado pelo governo (PL n. 619/2007), que fixa o 

piso em R$ 850/mês para uma jornada de 40 horas, tem sofrido fortes 

críticas da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE, 

2007), pela forma pouco democrática com que a proposta foi elaborada, 

pois o piso não se articula a uma proposta de carreira profissional, pelo 

fato de este valor ser integralizado somente em 2010, porque não considera 

o nível de formação dos profissionais nem prevê tempo remunerado para 

atividades extraclasse. A regulamentação do fundo é também muito 

genérica no que se refere aos planos de carreira para a área e, assim, resta a 

expectativa de que o Conselho Nacional de Educação, agora com uma 

composição mais comprometida com uma escola pública de qualidade, 

estabeleça diretrizes que de fato assegurem a valorização de todos os 

profissionais da educação, ao contrário do que ocorreu com a resolução. 

 

 

Os aspectos indicados por Pinto (2007) quanto à relação entre Piso Salarial e jornada, 

hora-atividade e qualidade do ensino, que têm expressão diferenciada em Planos de Carreira 

construídos nos diferentes estados e municípios revelam a diversidade de realização da 

política pública no país. Explicitam ainda, a necessidade de aprofundamento dos estudos que 

captem as condições reais de trabalho e de remuneração dos professores de forma a subsidiar 

definições nacionais mais precisas, tendo em vista os seus impactos nas condições de 

qualidade do ensino.  

 

1.4.1 Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação: o processo de aprovação 

da Lei do Piso Nacional Salarial 

 

A Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados aprovou no dia 

(03/10/07), o projeto de lei que institui o Piso Salarial Profissional Nacional de R$ 950,00 

para os educadores da rede pública com formação em nível médio para jornada de, no 

máximo, 40 horas semanais, devendo 1/3 (um terço) da mesma ser reservada à hora-atividade. 

Os parlamentares acolheram o substitutivo do relator, deputado Severiano Alves (PDT/BA) 

aos projetos de lei nº 7.431/06 do Senado (BRASIL, 2008f) e 619/07 (BRASIL, 2008g), do 

Executivo. Esses valores devem ser atingidos gradualmente até 2010. Um avanço no texto foi 

a incorporação de um destaque, estabelecendo que os estados e municípios que comprovarem 

impossibilidade de pagar o piso receberão complementação da União.  

  Para a presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, 

(CNTE, 2009), a aprovação da proposta é fundamental, mas, evidentemente, ainda precisa de 

aperfeiçoamento, porque ela não coincide com as pretensões e necessidades dos trabalhadores 

em educação. Segundo a presidente da CNTE. Essa aprovação é, sem dúvida, resultado das 
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diversas articulações. A categoria realizou ampla mobilização em todo o país, corpo a corpo 

junto aos deputados da Comissão de Educação, diversas manifestações e aulas públicas para 

que a sociedade conhecesse a realidade salarial dos educadores. 

Na sequência, o projeto seguiu para análise das comissões de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de 

Cidadania, podendo ser antecipada sua tramitação por decisão dos líderes partidários. 

 A CNTE, analisando o Projeto de Lei 619/2007 (BRASIL, 2008g) que trata da 

regulamentação do Piso Nacional Salarial do Magistério, levantou cinco itens a serem 

considerados no PL, segundo a visão da entidade que representa os interesses dos 

trabalhadores em educação. 

1. Ao priorizar a regulamentação do piso via art. 60 do ADCT – preterindo o art. 206 

da CF e contrariando a disposição anunciada durante o Plano de Desenvolvimento da 

Educação, – o projeto comete grosso erro conceitual ao considerar o piso como único 

instrumento de valorização, desvinculando-o da carreira e limitando-o aos profissionais do 

magistério.  

2. Além de desestimular a formação dos profissionais de nível médio e de não garantir 

melhorias aos que já possuem formação universitária, o PL 619/07 desconstitui a idéia de piso 

como valor integral, já que inclui vantagens pagas a qualquer título, o que deixa margem ao 

rebaixamento das atuais remunerações, em especial de nível superior, uma vez que as mesmas 

constam de gratificações passíveis de suspensão/ extinção.  

3. O valor gradual de R$ 850,00 para jornada de 40 horas não corresponde às 

expectativas e às necessidades dos educadores brasileiros.  

4. A progressividade, a priori, representa um rebaixamento do valor inicial, já que não 

prevê correção das perdas compreendidas entre 2007 e 2010. 

5. A atualização monetária do piso, acordado em 1994, por um índice diferente do 

utilizado pela CNTE (ICV/DIEESE), além de representar redução frente à proposta inicial da 

Confederação (R$ 1.050,00 para nível médio e R$ 1.575,00 para nível superior, ambos para 

jornada de 30 horas semanais com, no mínimo, 30% de hora-atividade), não incorpora a 

riqueza produzida pelo país em mais de uma década, significando, portanto, rebaixamento real 

em relação às demais categorias e ramos produtivos.  

6. Não especifica o percentual de hora-atividade (tempo dispensado à organização das 

atividades pedagógicas), deixando a mesma, a cargo dos sistemas de ensino, o que não 

contribui para a obtenção de um padrão mínimo de qualidade nas escolas públicas. 
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De acordo com as ideias apresentadas, a CNTE investiu na formulação de uma 

proposta de Piso e na interlocução com os gestores públicos (MEC, CONSED e UNDIME), 

porém, lamentavelmente, o PL 619/07 é fruto de decisão unilateral das esferas 

administrativas. Entretanto, essas entidades continuaram na busca de uma melhor proposta 

para o Piso Nacional, apresentando propostas que venham ao encontro dos anseios dos 

educadores. 

CRITÉRIO 
PROJETO ORIGINAL 

PL 619/07 (GOVERNO) 
PROJETO CNTE 

SUBSTITUTIVO 

PROVISÓRIO 

ABRANGÊNCIA Profissionais do magistério Profissionais da educação 

Profissionais do magistério 

lotado nas unidades 

escolares 

VALOR R$ 850,000 R$ 1.050,000 R$ 1.575,00 R$ 950,00 

FORMAÇÃO Não menciona Médio Normal 
Ensino 

Superior 

Ensino Médio, modalidade 

normal 

JORNADA 40 horas semanais 
30 horas semanais com 30% de 

hora-atividade 

No máximo 40 horas, sendo 

1/3 de hora –atividade. 

CONCEITO 

Piso em forma de teto 

(inclui vantagens e 

gratificações) 

Vencimento inicial de carreira 

(exclui vantagens e gratificações) 

Vencimento inicial de 

carreira 

PRAZO DE 

IMPLANTAÇÃO 
2008/2009/2010 2008 

2008/2009/2010, podendo 

ser antecipado conforme a 

capacidade do ente 

federado. 

CORREÇÃO 

ANUAL 
Não menciona Mês de abril 

Mês de janeiro, com base 

no reajuste per capita do 

FUNDEB ou INPC/IBGE. 

COMPLEMENTA

ÇÃO DA UNIÃO 
Não menciona 

Atende entes federativos abaixo 

do valor nacional 

Atende entes federativos 

abaixo do valor nacional, 

conforme regra do 

FUNDEB e art. 212 CF 

(vinculação de recursos à 

educação). 

APOSENTADOS Não menciona Prevê extensão integral 
Contempla mediante 

previsão na carreira 

IMPROBIDADE 

ADMINISTRATI

VA 

Não menciona 
Prevê para quaisquer casos de 

descumprimento 

Prevê com base na Lei 8. 

429, de 2 de junho de 1992. 

 

Quadro 2- Quadro comparativo da tramitação do PSPN .                       

Fonte: Cartilha da CNTE: 9ª semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação pública -2008 

 

Observando os projetos apresentados pelo Governo e pela CNTE, constata-se que a 

proposta inicial do governo estabelecia um piso de R$ 850 para uma jornada de 40 horas 

semanais, sem diferenciação salarial entre os professores com formação em nível médio e 

superior. A CNTE apresentou a proposta de piso de R$ 1.050,00 para educadores habilitados 

em nível médio e R$ 1.575,00 para habilitados em nível superior para uma jornada semanal 
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de 30 horas. O relator da matéria deputado Severiano Alves, para atender parte das 

reivindicações da CNTE, apresentou um salário de R$ 900 para professores de nível médio e 

R$ 1.100 aos de nível superior, com carga horária semanal de 25 horas. Mas o que foi 

aprovado foi um piso de R$ 950,00 a partir de 2008, com integralização ao vencimento até 

2010. 

No texto aprovado em 2008, o valor do Piso foi fixado em R$ 950,00 como estava 

previsto, após as tramitações para os profissionais do magistério público da educação básica 

com formação em nível médio na modalidade Normal, com carga semanal de 40 horas de 

trabalho. Apesar de um pouco maior que a proposta inicial, o piso continua não contemplando 

os demais trabalhadores em educação. Outro elemento alterado no final da negociação da lei, 

no Congresso Nacional, foi o tempo para hora-atividade. A Lei nº 11.738/08 (BRASIL, 

2008b), fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das 

atividades de interação com os educandos (art.2, parágrafo 4). Tal dispositivo tem forte 

impacto nas redes municipais e estaduais, pois demanda contratação de novos profissionais; 

além dos impactos inegáveis para os inúmeros planos de carreira em curso (ou a serem 

construídos) no país. 

Outra perspectiva fundamental para a análise é o impacto da questão da valorização 

dos docentes no custo-aluno-qualidade. Pesquisas sobre custo-aluno demonstram que os 

gastos com pessoal computados como salários representa a maior parte do custo educacional 

(PARO, 1982; LUCE; FARENZENA, 1998; PINTO, 2006; GOUVEIA; CRUZ; CAMARGO: 

OLIVEIRA, 2006;). No relatório de pesquisa sobre custo aluno em 95 escolas, distribuídas 

em 44 municípios e oito estados brasileiros, Verhine (2005, p.108) constata que: 

 
O componente principal do custo-aluno é o custo do pessoal. Para as 

escolas da amostra, os salários dos professores constituíram 59% do custo 

total e os salários dos trabalhadores em educação (docentes + funcionários) 

representaram 84% do conjunto. Assim, parecem acertadas as propostas 

atualmente sendo ventiladas que estabelecem que, pelo menos, 60% e 80% 

dos gastos em MDE [Manutenção e Desenvolvimento do Ensino] estejam 

vinculados ao pagamento de docentes e trabalhadores em educação, 

respectivamente. 

 

 

 A aprovação do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), foi um grande passo no 

sentido de conseguir uma escola pública de qualidade, segundo seu presidente, consolidou-se 

um dos pilares fundamentais que é a valorização dos trabalhadores da educação básica 

pública. Foram 13 meses de tramitação na Câmara dos Deputados, para finalmente, os 
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profissionais do magistério do nível básico público puderem comemorar. O substitutivo 

aprovado beneficia também aposentados e pensionistas da categoria. Antes de chegar ao 

Plenário, o projeto passou pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e de 

Educação, Cultura e Esporte (CE). 

Para a diretora de Finanças Juçara Dutra Vieira da CNTE (CNTE, 2008) a aprovação 

do Piso, não obstante o seu valor ainda insuficiente, tem o mesmo significado histórico que 

teve o salário mínimo nos anos 40 para os trabalhadores brasileiros". Ela acompanhou as 

votações no Senado, junto com ao presidente da CNTE, e comemorou a aprovação do Projeto 

de Lei. Segundo Juçara, a CNTE soube aliar a luta ao debate e também ao estabelecimento de 

uma frente de negociação permanente com o Congresso e com o governo. Ela destacou que 

todos aqueles que se mobilizaram pelo Piso são responsáveis pela sua aprovação. O PSPN, 

que é retroativo a janeiro de 2008, precisa agora da sanção do Presidente da República para 

entrar em vigor. Segundo o Ministério da Educação (BRASIL, 2008b), o Piso beneficiará 

cerca de 60% dos trabalhadores em educação e será primordial para amenizar as disparidades 

existentes no país com relação ao salário dos educadores, que com variações de até 400%. 

 

 

1.4.2. Controvérsias em relação ao Piso Salarial Profissional Nacional: a participação do 

CONSED 

 

 

De acordo com o documento da CNTE (BRASIL, 2009a) é com enorme perplexidade 

e espanto que a CNTE - entidade representativa de cerca de 2,5 milhões de trabalhadores da 

educação básica pública de todo país - recebe o documento do Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (CONSED), divulgado no dia 14 de julho de 2008, sugerindo às 

vésperas da sanção presidencial: veto ao Projeto de Lei que visa regulamentar o Piso Salarial 

do Magistério Público da Educação Básica” (a luz do artigo 60, "e", do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias e do artigo 41 da Lei nº 11.494/2007); edição de Medida 

Provisória em substituição ao PL aprovado por todos os partidos com representação no 

Congresso Nacional. Abaixo o conteúdo do ofício circular nº 062/2008, enviado aos 

Secretários de Educação dos estados e do Distrito Federal. 

 

 

No dia 10 de julho a diretoria do CONSED se reuniu em Brasília para 

tratar do projeto de lei que institui o Piso Salarial para os profissionais do 

magistério público da educação básica. Após debate, ficou claro que a 

mencionada lei apresenta notórias dificuldades de aplicação ao nível dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, em face das peculiaridades da 
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educação e do risco de ferir o seu direito como um todo e o direito público 

subjetivo à educação compulsória. Essa preocupação foi compartilhada no 

mesmo dia com o Ministro da Educação e com a UNDIME durante a 

reunião da Comissão Intergovernamental de Acompanhamento do 

FUNDEB. Em face da posição do CONSED e da UNDIME, inclusive 

aventado a possível inconstitucionalidade da lei, cuja sanção pelo 

Presidente da República está prevista para a próxima quarta-feira, dia 16 

de julho, o Ministro da Educação sugeriu às duas entidades que 

manifestem suas posições ao Presidente da República sobre o projeto de lei 

do piso salarial. Incluímos, para seu conhecimento, exposição de motivos 

que fundamenta o argumento de inconstitucionalidade da lei e 

apresentamos uma alternativa de correção dessas dificuldades da lei, 

esclarecendo conceitos e saneando tanto inconstitucionalidades como 

contradições em minuta de Medida Provisória. Diante do exposto, 

sugerimos que cada Estado acione sua Procuradoria Geral (PGE) para 

realizar estudos sobre o referido projeto de lei, com o objetivo de vir a 

ajuizar a respectiva ação direta de inconstitucionalidade, com a solicitação 

da correspondente medida liminar suspensiva (BRASIL, 2009a). 

 

 

O processo legislativo do Piso Salarial do Magistério durou cerca de treze meses, 

tempo além do determinado na Lei nº 11.494/2007(BRASIL, 2007), porém suficiente para 

contemplar os debates sociais e parlamentares e garantir, assim, a legitimidade da proposta 

aprovada pela maioria dos pares das duas Casas do Congresso, bem como pelas respectivas 

comissões permanentes encarregadas pela análise política, financeira e jurídica da matéria. 

 

Neste sentido, a sugestão do CONSED de veto presidencial ao Projeto de 

Lei do Piso, com base em possíveis inconstitucionalidades, além de ferir, 

gravemente, as relações democráticas consolidadas pelo Estado brasileiro, 

sobretudo as condizentes à vontade soberana do Congresso Nacional - 

representante do povo e dos estados-membros da Nação demonstra 

contradição e não oferece fundamentos jurídico e político concretos 

capazes de justificar o veto. Por conseguinte, a atitude dos secretários de 

educação de propor a substituição do Projeto de Lei por uma Medida 

Provisória é extemporânea e caracteriza uma afronta à separação dos 

Poderes e um golpe à cidadania e à educação pública de qualidade, a qual 

tenta-se implementar, neste momento, através da valorização dos 

profissionais do magistério público. (BRASIL, 2008). 

 

 

Não obstante as razões políticas que envolvem a sugestão de veto do CONSED, que, 

sem dúvida, remontam a luta de classes em nosso país, enumeram-se, a seguir apontamos, a 

seguir, as incoerências e insustentabilidades dos argumentos relativos às possíveis 

inconstitucionalidades Lei em questão, (BRASIL, 2008): 

1) Os secretários de educação reconhecem a garantia constitucional de 

estabelecimento de piso salarial por categoria profissional (art. 7º, V, da CF), porém 

contrapõem, paradoxalmente, a sua aplicação, com argumentos que supostamente infringiriam 
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o pacto federativo (art. 18 da CF), ou que limitariam a capacidade de oferta pública, capaz de 

garantir o direito subjetivo à educação compulsória (art. 208, §§ 1º e 2º da CF); 2) Do ponto 

de vista dos pressupostos do Piso Salarial Profissional Nacional, estes atendem, 

principalmente, aos artigos 3º e 206 da CF, no que tange a erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, bem como garantir igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola e valorizar os profissionais da educação 

escolar, por meio do próprio Piso Salarial e de Planos de Carreira; 3). A constituição e 

aplicação do Piso, diferente do que propõe o CONSED, a Carta Magna ampara os 

mecanismos dispostos no Projeto de Lei aprovado, através de diversos dispositivos. São eles: 

(art. 22, XVI e XXIV), que diz competir privativamente à União legislar sobre: organização 

do sistema nacional de emprego, condições para o exercício de profissões e diretrizes e bases 

da educação nacional; (art. 23, V), que define as competências comuns dos entes federados 

para proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; (art. 24, IX) estabelece 

competências concorrentes às esferas administrativas para legislar sobre: educação, cultura, 

ensino e desporto; além do próprio comando expresso do (art. 60, "e", do ADCT), que 

estabelece com vista no regime de colaboração do FUNDEB, “prazo para fixar, em lei 

específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica.   

Já o artigo 8º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 2001a) 

define enquanto necessidade, o regime de colaboração para organizar os sistemas de ensino, 

cabendo à União oordenar a política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e 

sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais 

instâncias educacionais; 4). Também contrapondo a sugestão de que os conteúdos do Projeto 

de Lei do Piso extrapolam os limites da autonomia federativa para composição dos planos de 

carreira dos servidores públicos, dos entes federados, necessário se faz observar duas questões 

essenciais: a primeira refere-se à competência da União para legislar sobre as condições ao 

exercício de profissões à luz dos arts. 7º, V, 22, XXIV e 206, V e VIII. A segunda diz respeito 

à observância das disposições gerais da administração pública (arts. 37, 39, 40 e 201 da CF), 

às quais o Piso atende amplamente. Ademais, o PL associa o piso à jornada de trabalho e à 

habilitação profissional, como pontos fundantes para uma remuneração profissional; 5. Ao 

contrário do que sustenta o CONSED, a relação entre Piso e Vencimento Inicial de Carreira é 

fundamental para não confundir o primeiro com teto salarial. Isso inibiria qualquer efeito de 

valorização, na Carreira dos profissionais do magistério. 
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  Ademais, a separação de Piso Profissional da Carreira Profissional contraria toda a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros; 6). Ainda sobre as consequências do Piso na Carreira, 

bem como na previsão orçamentária dos entes federados, em 2008, e nas possíveis 

extrapolações da Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2009d), prevê mecanismo de 

complementação da União aos Estados e Municípios que, comprovadamente, não dispuserem 

de condições financeiras em seus orçamentos para pagamento do Piso, de modo a resguardar 

os princípios da capacidade contributiva, da independência e harmonia entre os Poderes; 7. 

Sobre a composição da jornada com hora-atividade (trabalho extra à regência de classe), afora 

os argumentos conceituais expostos nos itens 10.1, 10.2 e 10.3 da Lei 10.172/01 - Plano 

Nacional de Educação (BRASIL, 2001b), que contém caráter indicativo e metas 

extemporâneas dadas a substituição do FUNDEF pelo FUNDEB, há que observar as demais 

legislações, que compreendem as diretrizes nacionais de carreira de competência da União. 

Em nenhuma delas é vedada à composição da jornada a hora-atividade. Ao contrário, a 

orientação é de agregá-la, conforme estabelece o Projeto do Piso; 8. Quanto ao possível 

aumento do número de profissionais decorrente da aplicação da hora-atividade, a questão é 

bastante discutível, uma vez que o país não conta com instrumentos capazes de comprová-lo a 

rigor. Essa dificuldade estende-se a uma definição razoável sobre o número de profissionais 

(professores e funcionários, inclusive os contratados sob regimes precários de trabalho) 

necessários nas redes de ensino e sobre os desvios de verbas da educação, sobretudo as 

oriundas da inclusão de outras categorias do serviço público na folha de pagamento da 

educação; 9. Sobre os reflexos negativos que os mecanismos de implantação do Piso poderá 

causar nos sistemas e redes de ensino, a exemplo da restrição da oferta pública universal e de 

qualidade da educação, citada pelo CONSED, o argumento contesta os inúmeros arranjos 

interpostos a todo o momento pelos mesmos gestores, a exemplo da alteração de currículo, da 

limitação do número de professores por alunos, do cancelamento de turmas, dentre outros, 

realizados no decorrer do ano letivo.  

É importante salientar que o Piso insere-se na política do FUNDEB, que estendeu a 

política de Fundo Público a toda a educação básica e, ainda, reconheceu a valorização 

profissional como condição sine qua non à melhoria da qualidade do ensino. O aporte 

financeiro e técnico da União cumpre o objetivo de garantir as prerrogativas do padrão de 

qualidade, o que não ocorreu à época do FUNDEF. 

Por esses motivos, de acordo com a CNTE, o seu compromisso é o de implantação do 

Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério nos termos aprovados pelo Congresso 
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Nacional. Porém, mesmo com toda a sua luta, não impediu que o Supremo Tribunal Federal 

tomasse medidas que modificasse completamente o conceito de Piso. 

Não resta dúvida de que o desafio de implantação do piso será tão árduo quanto foi seu 

processo de regulamentação no Congresso. Em contrapartida, acredita-se que o protagonismo 

dos Sindicatos será essencial para manter a luta pela valorização dos trabalhadores da 

educação em patamares superiores ao piso nacional, tendo a proposta da CNTE como um dos 

referenciais. Isto, consequentemente, exigirá uma atuação incisiva dos movimentos sociais na 

aprovação dos projetos de lei que visam implementar as diretrizes nacionais de carreira e a 

gestão democrática, além do que reconhece os funcionários de escola na LDB. 

 

1.4.3 Piso Salarial Profissional Nacional: Lei nº. 11.738/2008 

 

 

O Projeto de Lei do Piso Salarial, aprovado em caráter definitivo, resultou de amplo 

debate envolvendo a sociedade, os gestores das três esferas de governo e o parlamento. É 

fruto, também, de dois Projetos de Lei: um oriundo do Executivo (PL 619/07), em que são 

coautores (MEC, CONSED e UNDIME), e outro do Senado Federal (PL 7.431/06), do 

senador Cristovam Buarque. Finalmente, a Lei que regulamenta o Piso Salarial foi aprovada 

pela Lei Nº 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008 (BRASIL, 2008b, p.01 ), que dispõe em seus 

artigos: 

 

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 n. 9394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

 § 1º. O piso salarial nacional profissional é o valor abaixo do qual a 

União, 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 ás demais jornadas de trabalho 

serão no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste 

artigo. 
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§ 4º. Na composição da jornada de trabalho, observa-se-á o limite máximo 

de 2/3(dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de 

interação com os educandos. 

§ 5º. As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão 

aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do 

magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7. da Emenda 

Constitucional n. 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda 

Constitucional  n. 47, de 5 de julho de 2005. 

 

 

Não obstante os conceitos de Piso e de profissionais do magistério estarem dispostos 

no art. 2º dessa Lei (BRASIL, 2008b), cabe ressaltar, desde já, que o Piso possui abrangência 

nacional (seu objetivo é propiciar maior isonomia profissional no país) e sua incidência se dá 

sobre os profissionais habilitados em nível médio na modalidade Normal atuantes nas redes 

públicas de educação básica da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

Esse artigo fixa, também, o valor mensal e define a formação sobre a qual aplicar-se-á o piso 

salarial nacional.  

Os trabalhadores que não atenderem à formação e à habilitação mínimas exigidas para 

atuarem no magistério básico serão considerados leigos (não adentram à carreira) e não farão 

jus ao Piso ou ao vencimento inicial da carreira. A remuneração dos leigos (se houver no 

sistema ou rede) também não contará com recursos suplementares da União. O dispositivo 

complementa o conceito de Piso Salarial no que se refere à jornada de trabalho. Três pilares 

da carreira profissional encontram-se contemplados nesse conceito: salário, formação e 

jornada. Contudo, ainda restará um quarto ponto para completar os elementos intrínsecos à 

valorização dos profissionais da educação, qual seja, as condições apropriadas de trabalho, 

que devem ser pauta constante das lutas sindicais nos estados e municípios. 

Quanto ao valor do Piso, esse serve de referência mínima para os vencimentos iniciais 

de carreira em todo o território nacional. Abaixo desse valor, nenhum prefeito ou governador 

poderá fixar os vencimentos de carreira do magistério da educação básica pública. Importante, 

aqui, é entender as definições de vencimento e carreira.  A lei diz que o piso refere-se ao 

vencimento inicial mínimo de qualquer uma das carreiras do magistério da educação básica 

(atividades de docência ou suporte pedagógico). Os valores podem e devem ser maiores nos 

entes públicos que tiverem condições de remunerar melhor a categoria. Além do FUNDEB, 

há que se considerar os demais impostos vinculados para definição dos salários e dos 

investimentos em manutenção e desenvolvimento do ensino. 

A presente definição de profissionais do magistério ampara-se no artigo 22, II, da Lei 

nº 11.494/07(BRASIL, 2007). A Lei do Piso (BRASIL, 2008b) será a segunda a definir no 

arcabouço legislativo nacional esse conceito, o que poderá ajudar sobremaneira a revisão da 
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jurisprudência do Supremo Tribunal Federal condizente à função de magistério. Conforme a 

Lei nº 11.738/08(BRASIL, 2008b, p. 01-02), as definições sobre o Piso Salarial Profissional, 

são as seguintes: 

 

 
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 de forma progressiva e 

proporcional, observado o seguinte: 

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 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 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. 

 

 

Conforme disposto no caput, o valor do Piso e dos vencimentos iniciais de carreira 

(BRASIL, 2008b) é válido a partir de janeiro de 2008. Portanto, a lei deverá conter efeito 

retroativo à referida data de vigência. O parágrafo consagra a hora-atividade como parte 

inerente da jornada Ex:  Jornada de 40h (máximo de 27h de regência e mínimo de 13h de 

trabalho extraclasse, Jornada de 30h (máximo de 20h de regência e mínimo de 10h de 

trabalho extraclasse). 

A integralização corresponde à diferença entre o atual vencimento em início de 

carreira e o piso nacional (ou o novo vencimento inicial a ser determinado no presente ou no 

novo plano de carreira). As parcelas 1/3 e 2/3 aplicar-se-ão proporcionalmente, a cada ano, 

sobre a referida diferença, corrigida a inflação pelo valor per capita do FUNDEB para os anos 

iniciais do ensino fundamental urbano - art. 5º dessa Lei (BRASIL, 2008b).  

Tanto no caso da integralização progressiva como na antecipação total do Piso 

nacional ou do novo vencimento inicial de carreira, os entes públicos poderão, nos dois 

primeiros anos (2008 e 2009), efetuar o pagamento das parcelas complementares que 

compreendem a diferença entre o atual vencimento e o novo valor a ser pago, a partir de 2008, 

de forma remuneratória (a título de gratificações, abonos etc). Porém, em janeiro de 2010, 
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tanto o piso quanto o vencimento inicial deverão ser integralizados na forma de vencimento, 

resguardadas as vantagens pessoais que, porventura, a carreira reconheça. 

 

 
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 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. 

§ 2º A União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente 

federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a 

assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de seus 

recursos (BRASIL, 2008b, p.02). 

 

 

A Lei (BRASIL, 2008b) prevê a complementação da União, qual seja, 10% do total da 

suplementação federal ao FUNDEB. Contudo, o inciso VII do artigo 60 do ADCT, o qual se 

relaciona com o inciso VI, citado na Lei do Piso, e com os demais, obviamente, diz que a 

complementação da União será de, no mínimo: R$ 2 bilhões no primeiro ano de vigência do 

FUNDEB (2007); R$ 3 bilhões no segundo ano (2008); R$ 4,5 bilhões no terceiro ano (2009); 

e 10% do total do Fundo a partir de 2010. As esferas administrativas deverão comprovar a 

necessidade de complementação da União para pagamento do piso, com base no regulamento 

a ser definido pelo Executivo Federal. Vale ressaltar que os vencimentos iniciais de carreira, 

acima do Piso Nacional, não contarão com complementação da União, pois pressupõem que o 

ente federado possui capacidade financeira de honrá-los mediante seus recursos vinculados 

(art. 212 CF). 

 

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  11.494, de 20 de Art.6º 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar 

ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 

de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do Piso nacional 

profissional, conforme disposto no § único do art. 206 da Constituição 

Federal (BRASIL, 2008b). 
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Diferentemente do que ocorreu no FUNDEF, a EC 53/06(BRASIL, 2006a) reconheceu na 

Constituição (BRASIL, 1988) a prerrogativa de a Lei Federal dispor sobre o prazo para a 

elaboração ou adequação dos planos de carreira dos entes federativos. Assim, a Lei do Piso 

(BRASIL, 2008b) estipulou a data de 31 de dezembro de 2009 para que todos os Planos de 

Carreira estejam de acordo conformidade com o Piso Salarial Profissional Nacional, seguindo 

as diretrizes traçadas no artigo 40 da Lei nº 11.494/07(BRASIL, 2007).  

Para implementação do Piso Salarial Profissional Nacional é importante conhecer a 

realidade salarial não somente dos professores da educação básica, mas das outras profissões. 

De acordo com França (2009), conhecer sobre o nível salarial do professor visto pelo lado de 

valorização da categoria há de se ter claro que a medida não é para maior ou menor, mas 

analisar o que é pago por outras profissões. Assim sendo, a Tabela 1 apresenta um 

levantamento sobre o Salário inicial para algumas profissões, em 2008. 
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Tabela 1 – Rendimento médio mensal e número de profissionais por tipo de profissão segundo regiões 

geográficas e Brasil – 2006. 

Fonte: (PINTO, 2009, p. 65). 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 

profissionais 
Números 

Rendimento Médio por Regiões Geográficas 

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-

Oeste 

Prof. da educação 

infantil 
306.297 661 557 390 809 586 807 

Prof. de 1ª a 4ª 

série 
831.676 749 820 540 910 947 1.060 

Prof. de 5ª a 8ª 

série 
713.514 1.088 1.096 854 1.111 1.117 1.297 

Funções adm. 

nível superior em 

educação 

225.393 1.380 1.215 1.037 1.535 1.537 1.539 

Prof. de nível 

médio 
370.527 1.390 1.424 1.180 1.503 1.239 1.548 

Agente adm. 

Público 
239.964 1.378 922 1.167 1.547 1.289 1.511 

Agente de 

empresas 
770.634 2.337 1.555 1.590 2.829 1.907 2.001 

Técnico de nível 

superior – 

público 

224.943 2.140 1.896 1.426 2.072 2.284 3.373 

Policia civil 180.174 1.585 1.413 1.156 1.467 1.821 3.783 

Oficial das 

Forças Armadas 
258.695 1.346 1.191 1.270 1.420 1.251 1.436 

Economista 48.143 3.555 2.823 2.673 3.399 3.518 4.839 

Auditor 258.892 3.241 2.825 5.223 2.928 2.816 3.840 

Advogado 462.559 2.858 3.644 2.658 2.838 2.777 3.206 

Prof. de nível 

superior 
203.675 3.077 2.533 2.765 3.390 2.811 2.736 

Delegado 13.855 5.847 4.731 4.238 6.860 6.594 7.774 

Perito 65.890 2.156 1.808 1.754 2.187 2.270 3.935 

Médico 230.791 4.802 4.507 4.132 4.608 5.635 6.195 

Juiz 12.130 12.798 15.224 15.154 11.363 17.131 11.952 
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Tabela 2 – Salário inicial para algumas profissões – 2008. 

Fonte: (PINTO, 2009, p. 66) 

Profissão Salário 

Engenheiros civis e afins 4.230 

Técnicos e fiscais de tributação e arrecadação 3.461 

Professores do ensino superior 3.373 

Cirurgiões-dentistas 3.131 

Arquitetos 3.109 

Advogados 3.009 

Profissionais do jornalismo 2.742 

Inspetores de polícia e detetives 2.234 

Psicólogos e psicanalistas 2.191 

Subtenentes e sargentos da polícia militar 1.845 

Professores de ensino profissional 1.780 

Policiais e guardas de trânsito 1.776 

Biólogo e afins 1.769 

Profissionais de marketing, publicidade e comercialização 1.725 

Técnicos em contabilidade 1.721 

Representantes comerciais e técnicos de vendas 1.677 

Fisioterapeutas e afins 1.663 

Técnicos de segurança do trabalho 1.645 

Professores do ensino médio 1.639 

Cabos e soldados da polícia militar 1.579 

Técnicos químicos 1.453 

Técnicos em construção civil – edificações 1.444 

Nutricionistas 1.418 

Militares do exército 1.412 

Técnicos mecânicos (ferramentas) 1.399 

Professores de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental 1.304 

Técnicos em transportes rodoviários 1.295 

Técnicos em farmácia 1.220 

Carteiros e afins 988 

Condutores de veículos sobre rodas (transporte coletivo) 986 

Atendentes de enfermagem, parteiras e afins 851 

Trabalhadores de fabricação de cachaça, cerveja, vinhos e 

outras bebidas 

850 

Vigilantes e guardas de segurança 839 

Mecânicos de manutenção de veículos automotores 819 

Professores (com formação de nível médio) no ensino 

fundamental 

794 

Vidraceiros (revestimentos rígidos) 768 

Reparadores de aparelhos eletrodomésticos 762 
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A Tabela 2 traz os dados quantitativos relativos ao rendimento médio mensal e tipo de 

profissionais, com destaque para a área educacional, por regiões brasileiras, em 2006. 

É evidente que, por ser uma profissão que envolve contingente extremamente grande 

de trabalhadores (mais de dois milhões, cerca de 90% deles no setor público), o limite da 

remuneração dos professores é dado, essencialmente, pela dimensão da receita tributária 

arrecadada pelo Estado e pela disputa entre os diferentes segmentos que a demandam 

(PINTO, 2009).  

Pinto (2009) esclarece que é importante simular o potencial de recursos públicos 

necessários à educação, caso se pretenda mudança significativa no padrão de remuneração dos 

profissionais da educação, em especial os professores. Deve-se realizar uma estimativa da 

demanda de professores usando, como referência, os dados de 2008 e um salário médio de R$ 

2.500,00/mês, para uma jornada de 40 horas semanais, bem como os parâmetros de 

alunos/turma referenciados em carreira 

Dar o salto de qualidade no padrão de remuneração dos professores é plenamente 

possível na realidade tributária brasileira atual. Conseguir realizá-lo, contudo, dependem 

essencialmente de mudança política e, no campo dos valores, das relações que se estabelecem 

entre eles, alunos e pais no cotidiano escolar, na luta por uma escola de qualidade (PINTO, 

2009). 

Os dados salariais dos professores (abaixo) apresentados pelo MEC são questionados 

pela CNTE (BRASIL, 2009a). De acordo com o referido estudo, os salários mais baixos 

destinados a professores da educação básica da rede pública, excluindo o sistema de ensino 

federal, estão em Pernambuco. É o que revela estudo do MEC (Ministério da Educação) 

divulgado no dia 15/10/09 média nacional de salários de professores da educação básica no 

país está em R$ 1.527,00. Ao todo, 16 Estados pagam valores inferiores a essa quantia. 
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Tabela 3 - Salário médio dos professores da Educação Básica brasileira 

 Fonte: (BRASIL, 2008c).  

 

 

ESTADOS/2008 REMUNERAÇÃO 

Distrito Federal R$ 3.360 

São Paulo R$ 1.845 

Rio de Janeiro R$ 2.004 

Mato Grosso do Sul R$ 1.759 

Roraima R$ 1.751 

Rio Grande do Sul R$ 1.658 

Paraná R$ 1.633 

Acre R$ 1.623 

Amapá R$ 1.615 

Sergipe R$ 1.611 

Amazonas R$ 1.598 

Tocantins R$ 1.483 

Minas Gerais R$ 1.443 

Mato Grosso R$ 1.422 

Pará R$ 1.417 

Espírito Santo R$ 1.401 

Rondônia R$ 1.371 

Santa Catarina R$ 1.366 

Goiás R$ 1.364 

Maranhão R$ 1.313 

Alagoas R$ 1.298 

Rio Grande do Norte R$ 1.232 

Ceará R$ 1.146 

Bahia R$ 1.136 

Piauí R$ 1.105 

Paraíba R$ 1.057 

Pernambuco R$ 982 

Brasil R$ 1.527 
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De acordo com os dados (BRASIL, 2008c), em Pernambuco, um docente ganha em 

média, R$ 982,00. As informações do Ministério mostram que os mais bem-remunerados 

estão no Distrito Federal, com salário médio de R$ 3.360,00. Os dados levam em conta a 

renda do trabalho padronizada para uma jornada de 40 horas semanais. Com os piores salários 

estão os Estados do Nordeste. Pouco melhor que Pernambuco está a Paraíba, com 

remuneração média de R$ 1.057 e, em seguida, o Piauí, com salário médio de R$ 1.105.  

            Para o presidente da CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação), 

(2009a) os valores não correspondem à realidade.  

De acordo com os dados do MEC (BRASIL, 2008c), no Sudeste, a rede pública do Rio 

de Janeiro remunera melhor seu magistério do que São Paulo. No Rio de Janeiro, um docente 

ganha, em média, R$ 2.004,00 seu colega paulista recebe R$ 1.845,00. Os fluminenses e os 

paulistas seguem o Distrito Federal no ranking da remuneração.  

 O salário médio nacional observado pela categoria está em torno de R$ 920,00. O 

próprio Ministério argumenta que um Piso de R$ 950,00 iria melhorar a condição de 40% dos 

professores. Qual a explicação de apresentar dados com um Piso superior a R$ 1.500?, Nesse 

contexto, como explicar um Piso que não vai proporcionar melhoria para a maioria dos 

profissionais do magistério? Ainda, assim, apesar da aprovação da Lei que estabeleceu o Piso 

Salarial Nacional, seu pagamento ainda é controverso. A Lei exige que cada Estado pague, no 

mínimo, R$ 950,00, no entanto, esse valor deve ser corrigido anualmente.  

Para que o Piso cumpra seu requisito de valorização profissional, faz-se necessário seu 

impacto na carreira dos profissionais do magistério, de modo a gerar um vigoroso efeito na 

organização dos sistemas e redes, bem como nas progressões verticais e horizontais das 

respectivas tabelas salariais. Nesse momento, os Sindicatos devem aplicar as concepções de 

Planos de Carreira acumuladas ao longo de sua trajetória de mobilização, as quais a CNTE, 

com certeza, defenderá junto ao projeto de lei que definirá as diretrizes nacionais de carreira 

dos profissionais da educação. 



93 

Capítulo II 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RIOS SEM DISCURSO 

Quando um rio corta, corta-se de vez 

o discurso-rio de água que ele fazia; 

cortado, a água se quebra em pedaços, 

em poços de água, em água paralítica. 

Em situação de poço, a água equivale 

a uma palavra em situação dicionária: 

isolada, estanque no poço dela mesma, 

e porque assim estancada, muda, 

e muda porque com nenhuma comunica, 

porque cortou-se a sintaxe desse rio, 

o fio de água por que ele discorria. 

*** 

O curso de um rio, seu discurso-rio, 

chega raramente a se reatar de vez; 

um rio precisa de muito fio de água 

para refazer o fio antigo que o fez. 

Salvo a grandiloqüência de uma cheia 

lhe impondo interina outra linguagem, 

um rio precisa de muita água em fios 

para que todos os poços se enfrasem: 

se reatando, de um para outro poço, 

em frases curtas, então frase e frase, 

até a sentença-rio do discurso único 

em que se tem voz a seca ele combate. 
 

(JOÃO CABRAL DE MELO NETO) 
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22  OO  SSIINNDDIICCAATTOO  DDOOCCEENNTTEE  NNOO  BBRRAASSIILL  EE  AA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  VVAALLOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  

MMAAGGIISSTTÉÉRRIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO..    

 

 

O estabelecimento da política do Estado ocorre, enquanto resultante das contradições 

de classes inseridas na sua própria estrutura. Assim, é necessário compreender o Estado como 

a condensação de uma relação de forças entre classes e frações de classes, tais como elas se 

expressam. Significa, pois, que o Estado é constituído-dividido de lado a lado pelas 

contradições de classe (POULANTZAS, 1985). Portanto, a disputa política entre o Governo e 

o Sindicato em torno de uma política de valorização do magistério público configura-se como 

fundamental na garantia dos direitos. 

Os sindicatos e coligações assumem uma importância vital na construção da política 

educacional. Enquanto mecanismos políticos clarificam interesses, afirmam comportamentos 

e avocam positivamente a condição do trabalhador. Como esse não detém os meios de 

produção e nem a posse dos produtos que realiza, o sindicato comparece como um modo de 

reapropriação – uma forma de lutar para reduzir a mais-valia extraída do trabalhador. Nesse 

caso, o sindicato de órgãos públicas, mesmo da educação, existe para que o trabalhador 

amplie o controle sobre o seu trabalho (BATISTA; CODO, 1999). 

O financiamento público da educação, principalmente no que se refere ao investimento 

na qualidade dos salários é um assunto complexo que compreende uma diversidade de 

considerações e aspectos cujo tratamento vem sendo objeto de estudo nas últimas décadas, em 

especial com o ex Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF) e o atual Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

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

cujas diretrizes que os norteiam definem os recursos para a valorização do magistério.  

De acordo com o documento Educação de Qualidade para todos: um assunto de 

direitos humanos16 (UNESCO, 2007, p. 92), “o tema de maior peso absoluto e relativo no 

financiamento educativo é a contratação e pagamento de remunerações docentes”. Conforme 

o referido documento, é possível constatar que esses temas foram abordados em contextos de 

profunda fragilidade institucional do Estado, com o consequente risco de uma inadequada 

salvaguarda do interesse público. 

                                                 
16

 Este é um documento sobre as diretrizes políticas educativas no marco da II Reunião Intergovernamental do 

Projeto Regional de Educação para a América Latina e Caribe, ocorrida de 29 a 30 de março de 2007, na 

Argentina e publicado pela UNESCO / OREALC em 2007. 
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Governo e Sindicatos, operando como comprador e vendedor, acordaram decisões a 

partir de suas próprias fortalezas e debilidades, capacidades e vontades de negociação e 

pressão no sentido de valorizar o magistério, criando o Piso Salarial Profissional Nacional 

para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN), instigando, assim, a 

reflexão conceitual de profissão, identidade, profissionalismo, profissionalidade, 

remuneração, vencimento, salário e promoções. Portanto, esses são alguns dos elementos que 

estarão presentes na discussão deste capítulo. 

 

 

2. 1 O movimento sindical dos profissionais da educação básica no Brasil: recorte 

histórico. 

 

 

Para os que acreditam que a forma sindicato está esgotada, que já não consegue 

responder transformações em curso no mundo do trabalho, (CATTANI, 2002 apud RÊSES, 

2008, p. 20) diz que: 

 

 
O sindicato permanece como um componente essencial na organização da 

sociedade democrática. A reestruturação econômica não diminuiu sua 

importância, pelo contrário, aumentou ainda mais. Os sindicatos continuam 

sendo uma instância indispensável para o aperfeiçoamento das relações de 

produção, para a defesa dos interesses dos mais desfavorecidos na esfera da 

produção e para a reconstrução do espírito de solidariedade e de igualdade 

que anima as iniciativas mais progressistas do ser humano. 

 

 

 

A participação do movimento sindical tem sido importante na construção das relações 

de produção. Mas o que significa a organização dos trabalhadores em sindicatos? De um lado, 

o sindicato é a expressão de organização e luta de trabalhadores em defesa e conquista de 

direitos; de outro, é a manifestação política de uma categoria que se associa às lutas dos 

outros trabalhadores, objetivando tratar das questões de trabalho e da ação sindical como 

dimensão política mais geral (CATTANI, 2002 apud RÊSES, 2008). Essas organizações 

constituem, na análise marxista, elementos da superestrutura articuladoras dos interesses de 

classe; portanto, é uma estrutura político-ideológica portadora de uma determinada concepção 

política, o que faz com que ela possa se tornar, inclusive, um aparelho do Estado 

(ALTHUSSER, 1974 apud RÊSES, 2008). 

De acordo com Rêses (2008), os sindicatos podem se organizar por ramo, por 

categoria e por empresa. A estrutura sindical pode-se fundamentar no sindicato único ou no 
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pluralismo sindical. Eles podem ainda desenvolver-se num contexto de liberdade de 

organização, mas também em situações tuteladas pelo poder político, como foi o caso do 

Brasil. 

O sindicato e sua organização encontram no pensamento marxista sua maior 

configuração. Não é objetivo deste trabalho explorar as várias vertentes do pensamento 

marxista, porém são feitas breves considerações acerca da noção de infraestrutura e 

superestrutura de Marx e as noções de sociedade civil e sociedade política em Gramsci para 

dar o elo entre o dito e o real. (MARX, 1980 apud BALDINO; AFONSO, 2002). O mesmo 

autor afirmou que suas investigações o conduziram aos seguintes resultados: a) as relações 

jurídicas e as formas de Estado não se explicam por si mesmas e, sim, nas condições materiais 

de existência – Hegel, como os ingleses e franceses do século XVIII as compreendiam sob 

denominação da sociedade civil; b) a anatomia da sociedade deve ser procurada na Economia 

Política. 

Marx (1980 apud BALDINO; AFONSO, 2002), afirma ainda que, na produção social 

da própria existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias e 

independentes de sua vontade. Estas relações de produção correspondem a um grau 

determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas 

relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se 

eleva uma superestrutura jurídica e política a que correspondem formas sociais determinadas 

de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, 

política e intelectual.  

Para Marx e Engels (1980), a superestrutura contém as ideias, as instituições e as 

atividades que sustentam a estrutura de classe da sociedade – o Estado, as instituições legais, a 

estrutura da família, as formas de arte e os processos espirituais. Nessa perspectiva, o 

sindicato é uma organização, político-ideológica, constituída de uma determinada concepção 

política de classe e ideologia.  

Para Portelli (1977) para a compreensão de sociedade civil e sociedade política 

formulada por Gramsci, torna-se necessário recorrer às duas categorias fundamentais do 

pensamento marxista gramsciano – bloco histórico e hegemonia. Gramsci, ao compreender os 

vínculos orgânicos que se estabelecem, reciprocamente, entre a infraestrutura e a 

superestrutura, construiu a categoria de bloco histórico mediatizado pela hegemonia. As 

noções de sociedade civil e sociedade política expressam as superestruturas do bloco 

histórico. Esse universo teórico-conceitual, na tradição teórica marxista, apresenta 
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configurações distintas no pensamento de Marx (1999) e Gramsci (1981), como explica 

(JESUS, 1989 apud BALDINO; AFONSO, 2002, p. 100). 

 

 
A sociedade civil de Marx identifica-se com a estrutura enquanto que em 

Gramsci a identificação se faz com a superestrutura, o que influenciará 

muito o modo de um e outro interpretar estas relações. Para Marx, o 

momento estrutural é primário ou subordinante, e a superestrutura representa 

o momento secundário e subordinado. Em Gramsci, é o inverso, isto é, a 

superestrutura é o momento positivo catarse, da necessidade para a liberdade 

e transformação que se opera em nível superestrutural, o que permite melhor 

avaliar o papel ideológico e dirigente, isto é, o valor do processo educativo.  

 

 

 

Assim, superestrutura no sentido atribuído por Marx (1999), pode constituir-se no 

campo onde se situam as organizações sindicais. Ao entender a ação sindical como processo, 

como movimento social, a noção de sociedade civil tem de ser uma das expressões das 

superestruturas do bloco histórico, podendo constituir-se numa categoria teórica mais fecunda 

e explicativa da intervenção dos sindicatos no complexo movimento de educadores brasileiros 

pela valorização do magistério (BALDINO; AFONSO, 2002). 

O sindicato é uma organização político-ideológica gestada pela sociedade capitalista, 

resultado da necessidade de organização e de participação dos trabalhadores em defesa das 

condições de sobrevivência.  

De acordo com Saviani (1986), os sindicatos são organizações da sociedade civil, 

constituindo o nível mais elementar, de âmbito econômico-corporativo, articulando-se 

indiretamente com o Estado, via partidos políticos. O autor questiona – seria apenas nesta 

direção que se estabelecem as relações corporativas-políticas? Os sindicatos, também, não 

têm se articulado diretamente com o Estado e indiretamente por meio dos partidos políticos? 

Os movimentos sociais, na história brasileira recente, não criaram outros canais de 

comunicação com o Estado? Dependendo da concepção política predominante nas direções 

sindicais, inclusive, o sindicato torna-se um aparelho do Estado. 

A experiência vivida pelo movimento sindical concretamente, ao longo dos últimos 

anos, permite fazer avançar a análise de Saviani (1986), no que diz respeito às relações 

democráticas entre organização da sociedade civil, partidos políticos e Estado, em situação de 

hegemonia. A experiência histórica demonstrou correta a tese de que é preciso distinguir e 

preservar independentemente os objetivos de uma organização sindical dos de um partido 

político, daqueles objetivos do Estado. Quando há unidade em hegemonia entre organizações 
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da sociedade civil, partidos e o Estado, corre-se o risco de absolutização do poder implicando 

prática autoritária e conservadora, emperrando-se a roda da história.  

A consciência de classe, ou sua ausência, por exemplo, implica não só a experiência 

objetiva do indivíduo de sua situação de classe, mas as comunicações a que ele está exposto. 

Suas opiniões sobre toda uma série de problemas é, de certo modo, uma função de sua 

situação vivida, mais seus contatos diretos com outras pessoas, mais as influências das 

comunicações de massa. E geralmente essa última é que determina seu padrão de realidade, 

seu padrão de experiência. Uma das dimensões possíveis de análise, no que se refere à forma 

de o homem produzir a sua consciência, é a compreensão das forças reais que atuam na 

estruturação do seu modo de ser e de pensar. E, nesse caso, isolar a escola e percebê-la como 

uma ilha e não como uma totalidade envolvente contribui para o enfraquecimento dessa 

produção da consciência, como muito bem ressalta (MÉSZAROS, 1993 apud RÊSES, 2008) 

em sua análise da diferença entre a consciência de classe contingente e a consciência de classe 

necessária. 

 
Enquanto a primeira percebe simplesmente alguns aspectos isolados das 

contradições, a última as compreende em suas inter-relações, isto é, como 

traços necessários do sistema global do capitalismo. A primeira permanece 

emaranhada em conflitos locais, mesmo quando a escala da operação é 

relativamente grande, enquanto a última, ao focalizar a sua atenção sobre o 

tema estrategicamente central do controle social, preocupa-se com uma 

solução abrangente, mesmo quando seus objetivos imediatos parecem 

limitados (MÉSZAROS, 1993 apud RÊSES, 2008, p. 18). 

 

 

O ser social, ao se deparar com a realidade que o cerca, contém, em si, parte dessa 

realidade, ao mesmo tempo que nela está contido. A especificidade do trabalho docente, não-

material, traz, à tona reflexões sobre o papel desse tipo de trabalho na sociedade capitalista e 

de como esse papel toma forma na construção da identidade docente. E o sindicalismo 

docente? Ele é responsável por imprimir uma característica socialmente identificadora da 

profissão? 

A identidade do professor “é fruto de interações sociais complexas nas sociedades 

contemporâneas e expressão sociopsicológica que interage nas aprendizagens, nas formas 

cognitivas, nas ações dos seres humanos. Num modo de ser no mundo, num dado momento, 

numa dada cultura, numa história” (GATTI, 2000). 

Com base nesse entendimento, é importante enfatizar que os movimentos sociais de 

educadores, assim como as associações e sindicatos da categoria profissional do magistério – 

professor – são espaços em que as relações humanas são tecidas por meios de intensas 
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mediações, portanto são espaços de construção da identidade coletiva e da identidade 

profissional do professor. 

Os sindicatos e coligações assumem uma importância vital através da participção na 

construção de uma identidade social de segmentos de trabalhadores. Contudo, é preciso 

atentar, como observa Offe (1989), que nem todos os trabalhadores, dadas as suas 

características próprias, desenvolveram organizações sindicais com a mesma intensidade, de 

modo a conformar-lhes uma clara identidade com base em sua tradição de defesa organizada 

de interesses, mesmo quando essa seja relativamente antiga. A situação dos professores, nesse 

caso, é emblemática, embora tenham sido, entre os segmentos de trabalhadores intelectuais, 

pioneiros na experiência do assalariamento e na constituição de entidades sindicais. 

De acordo com Gadotti (2008) a estrutura sindical no Brasil nasceu atrelada ao Estado. 

Na década de 1930, por força de Decreto nº 19.770/1931 (BRASIL, 2009e) – Legislação 

Sindical que regulamentava os sindicatos patronais. Segundo Antunes (1981, p. 60), "pode-se 

dizer que o único ponto favorável para a classe operária nesta lei – definida pelos operários 

como a súmula da 'Carta del Lavoro' do fascismo italiano – foi garantir o sindicato único por 

categoria. De resto, atrelava as entidades sindicais ao Estado".  

Outro Decreto de nº 4.637/1942 facilitou esse atrelamento instituindo o imposto 

sindical – contribuição obrigatória de um dia de salário por ano de todos os trabalhadores, 

sindicalizados ou não. Esse dinheiro era arrecado pelo Ministério do Trabalho que o distribuía 

aos sindicatos. Em 1946, foi criada a Confederação dos Trabalhadores do Brasil (CTB), sendo 

fechada em 1947.  

No início dos anos de 1960, foi criado o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), 

também sendo extinto em 196417. A retomada só iria acontecer, em 1978, com o movimento 

sindical do ABC paulista. Espaço onde nasceu a Central Única dos Trabalhadores (CUT). 

Essa instituição foi criada durante a I Conferência das Classes Trabalhadoras (CONCLAT), 

realizada em Praia Grande (SP), entre 21 e 23 de agosto 1981, e instituída em agosto de 1983, 

                                                 
17 

Com o Golpe Civil Militar de 1964, o movimento do associativismo docente foi submetido à repressão da 

Ditadura. Se, no caso dos trabalhadores em geral, as possibilidades de organização eram restritas, no que se 

refere aos professores às restrições podem ser consideradas mais severas ainda, visto que, era vedada qualquer 

hipótese de organização na função pública que mantivesse alguma perspectiva reivindicativa, sob pena de ser 

considerado como sindical-subversivo. Como resultado dessa limitação repressiva, as entidades docentes foram 

ainda mais tolhidas na sua atuação. Daí teve-se o estímulo ao desenvolvimento de um associativismo afeto ao 

Estado, servindo aos propósitos da Ditadura, o que é analiticamente compreensível. Pode referir-se, por exemplo, 

à perspectiva então assumida pela direção da APESNOESP, que tinha uma atuação de aliada do Governo. 

Associação que posteriormente passou a ser chamada de Associação dos Professores do Ensino Oficial de São 

Paulo – APEOESP. (RÊSES, 2008, p. 75-76). 
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durante o congresso sindical em São Bernardo do Campo. Sua principal proposta foi romper 

com a tutela dos sindicatos (ANTUNES, 1981). 

Hoje existem três centrais sindicais de trabalhadores no Brasil: a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), a Central Geral dos Trabalhadores (CGT), fundada, em 1986, e a Força 

Sindical (FS), fundada dia 10 de março de 1991, num Congresso realizado em São Paulo, no 

Memorial da América Latina. 

Vieira (2008) esclarece que o movimento histórico do sindicalismo docente no Brasil 

foi desenvolvido com base em uma cultura sindical entre os trabalhadores rurais e urbanos. Os 

professores brasileiros construíram suas organizações, inicialmente, em forma de associação 

beneficente e, logo após, como sindicatos combativos e identificados com as lutas de classe 

trabalhadora nos setores produtivos e com os movimentos populares e reivindicativos rurais e 

urbanos, desencadeados a partir principalmente das décadas de 1980 e 1990. 

Gadotti (2008) traça uma trajetória do movimento sindical docente, destacando que na 

década de 1950, por mais que tenham sido frequentes os congressos de educadores, até 

mesmo com a presença do presidente da República - como foi o caso do Segundo Congresso 

Nacional de Alfabetização, realizado em 1958 no Rio de Janeiro - não se conseguiu criar uma 

entidade nacional de educadores. A primeira nasceu em 1960, resultado de discussões 

ocorridas entre 1953 e 1959 em três Congressos realizados em Salvador, Belo Horizonte e 

Porto Alegre com onze entidades, reunidas no IV Congresso, ocorrido em Recife, criando-se a 

confederação. 

Para Gadotti (2008), o período que vai de 1960 a 1972 pode ser caracterizado como o 

período de organização e consolidação da entidade em nível nacional e vinculação em nível 

internacional. Nacionalmente, a Confederação dos Professores Primários do Brasil (CPPB), 

que nasceu em 1960, incentivando a formação de entidades estaduais incluindo os três 

Territórios à época Esse incentivo foi dado através de contatos constantes com os professores 

das regiões onde não existia ainda qualquer tipo de organização. Havia, no entanto, obstáculos 

gerados pela falta de recursos, ocorrendo, pois, problemas de ordem financeira, além de 

dificuldades de se reunir para possíveis deliberações, pois a Diretoria não residia em uma só 

cidade.  

A CPPB se filiou, em 1962, à Confederação Mundial das Organizações de 

Profissionais do Ensino (CMOPE) com sede na Suíça. A filiação à CMOPE facilitou, 

financeiramente, a sobrevivência da entidade que, até então, vinha sendo apoiada apenas pelos 

órgãos oficiais ligados à educação. Nos doze primeiros anos de existência da CPPB, o número 

de entidades filiadas passou de onze para quatorze. O período de 1973 a 1978 pode ser 
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considerado como um período de ampliação da entidade, no qual a CPPB passa a se chamar 

Confederação de Professores do Brasil (CPB), representando não somente professores 

primários, mas também professores de outros níveis de ensino (GADOTTI, 2008). 

Os anos de 1979 e 1980 configuram-se como os anos de crise e transição para a 

democratização da entidade com uma presença maior das entidades filiadas que mudam os 

estatutos. A CPB passa a ser administrada pelos presidentes das entidades filiadas. Nesse 

período de transição avançaram os movimentos dos professores em nível nacional com greves 

em vários Estados, levando a CPB a um debate interno e a uma crise quanto à decisão de 

acompanhar o avanço do movimento grevista nacional. Nos anos seguintes, a CPP consolidou 

sua estrutura, dando início a uma gestão mais democrática. A entidade cresceu e, em 1983, 

reformou novamente seus estatutos, definindo as eleições, não mais por voto direto de todos 

os professores, mas por delegados em Congresso Nacional da Entidade.  

Em janeiro de 1989, passou a ser chamada de Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE), unificando a CPB, e mais três outras entidades 

nacionais de educadores: Federação Nacional de Supervisores do Ensino (FENASE), a 

Federação Nacional de Orientadores Educacionais (FENOE) e a Coordenação Nacional de 

Servidores do Ensino Público (CNSEP) (GADOTTI, 2008). 

O processo de mudança da Confederação de Professores do Brasil (CPB) para 

Confederação dos Trabalhadores em Educação (CNTE) deu-se, em 1989, em um Congresso 

realizado em Campinas – São Paulo. Essa transposição é analisada pela CNTE -1989 

(BRASIL, 1989), assim explicativa:  

 

 
No início, o debate foi desenvolvido como uma discussão de concepção 

sindical e sobre a melhor forma dos trabalhadores se organizarem [...] 

Aprovamos que, para combater a dispersão e revertermos à pulverização, 

somente a organização por ramo de atividade, reunindo todos os 

trabalhadores da mesma área educacional. Paralelo a este debate, a luta levou 

a que inúmeras entidades estaduais se tornassem de trabalhadores em 

educação [...] Este fato foi consolidando uma nova qualidade na base da 

CPB que, necessariamente, teria a sua expressão no Congresso de Campinas. 

Os servidores das escolas resolveram fazer encontros nacionais. Estes 

eventos deliberaram pela fusão com a CPB. Foi neste quadro que, no 

Congresso de Campinas, os professores – com o referendum dos servidores 

– transformaram a CPB em CNTE (BRASIL, 1989 apud RÊSES, 79-80). 

 

 

Essa unificação em torno da CNTE(BRASIL, 1989 ocorreu na sequência de 

procedimentos adotados por um Fórum Nacional, criado no Congresso de Campinas, 

integrado pelo segmentos envolvidos no processo responsável por celebrar a unidade 
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(professores, supervisores, orientadores e funcionários administrativos das escolas). Assim 

sendo, realizou-se no estado de Sergipe, o chamado Congresso da Unificação. 

O surgimento da CNTE(BRASIL, 1989), portanto, pondo em relevo a organização dos 

professores como sendo de trabalhadores em educação, consagra a transição realizada pelo 

associativismo docente brasileiro para um posicionamento sindical.  

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (BRASIL, 1989) se 

configura como o quadro da representação docente-sindical no país, na esfera do Ensino 

Básico. Conforme emergindo dos impulsos do Novo Sindicalismo18 e reafirmando o seu 

compromisso com esse modelo ao se filiar à Central Única dos Trabalhadores (CUT) em 

1988. 

Na delimitação da atuação do sindicalismo docente brasileiro, Monlevade (1992), 

enumera três etapas: Caixa de Resistência (1965-1980); Palco de Debates (1980-1987) e 

Produtor e Defensor de Propostas (1987-dias atuais). Essa delimitação quer significar que, 

num primeiro momento, ele resistiu à Ditadura Militar e às suas proibições contra a 

organização coletiva dos professores. Num segundo momento, ele se caracterizou mais por 

uma postura de denúncia e de reivindicação; e num terceiro momento, apresenta-se 

formulando e defendendo propostas.  

A organização dos educadores tornou-se, nas últimas décadas, uma instância de 

formação dos próprios educadores (GADOTTI, 2008). E não se trata de formação apenas 

política, mas também técnica. Isso fica claro na análise de três categorias de educadores: os 

orientadores, os administradores e os supervisores educacionais. Eles se agruparam em 

associações regionais, estaduais e nacional (a partir de 1990 integradas à CNTE), o que 

possibilitou a essas categorias a organização de encontros e congressos em diversos níveis. 

A educação, na América Latina, desde a década de 1990, vem passando por profundas 

mudanças, tanto em sua concepção, quanto em seus métodos e objetivos, para enfrentar 

problemas dos sistemas de ensino, entre eles, a evasão, a repetência e a baixa qualidade. Essas 

mudanças têm suscitado as reações mais contraditórias por parte dos docentes, tanto da 

educação superior quanto da educação básica. Algumas dessas reformas aconteceram, 

                                                 
18

 O movimento sindical é redimensionado e emergem organizações sindicais que não têm raízes na esfera 

industrial. Momento em que se faz a distinção entre sindicatos da produção material e sindicatos da produção 

não-material. A primeira categorização serve para definir os sindicatos de base industrial e a segunda para 

caracterizar os que não se vinculam a essa. No caso do Brasil este fenômeno se desenvolveu sob o impulso do 

chamado Novo Sindicalismo, e daí, professores, médicos, bancários, funcionários públicos, etc, fizeram-se 

presentes através de paralisações que exigiam reposição salarial e melhores condições de trabalho (ANTUNES, 

1991 apud RÊSES, 2008). 
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afetando os salários dos professores; outras reduziram as despesas com educação, realizaram 

descentralizações de encargos para as municipalidades e sobrecarregaram as escolas e os 

docentes. Mas, não há dúvida, várias delas vêm traçando caminhos novos para a educação – 

sobretudo a educação básica - deixando boa parte dos sindicatos e associações de docentes 

com dúvidas, sem saber se posicionar, ou tomam posições contraditórias, por falta de maiores 

informações. Essas posições variam da adesão simples a essas reformas ao confronto direto, 

passando, por vezes, por pactos e parcerias. 

Atualmente, toma corpo no interior do movimento sindical dos docentes a 

preocupação com a qualidade de ensino que se traduz por novas publicações, seminários e 

debates, substituindo um certo ativismo imediatista da sua fase inicial por uma capacidade de 

pensar a longo prazo as questões educacionais. Em 1994, a CNTE assinou, dia 19 de outubro 

de 1994, junto com à UNDIME, ao CONSED e ao MEC o Pacto pela Valorização do 

Magistério e Qualidade da Educação. Infelizmente, no ano seguinte, com Fernando Henrique 

Cardoso no poder, esse pacto foi rompido pelo governo. A entidade retirou-se das 

negociações com o governo. Em vista disso, a oposição dos educadores brasileiros às 

propostas do governo federal tem crescido. 

Esse Pacto foi resultado de um caminho percorrido a partir de 1989 desde as reuniões 

preparatórias à Conferência Mundial sobre Educação Para Todos (Jomtien, Tailândia, em 

1990) (BRASIL, 1993) até a Conferência Nacional de Educação para Todos (BRASIL, 

1993a), realizada em Brasília, de 29 de agosto a 2 de setembro de 1994, onde a entidade 

assinou o Acordo Nacional de Educação para Todos (BRASIL, 1993). O Pacto foi 

decorrência de um Programa de Emergência proposto no Acordo. Ele estabelecia um amplo 

programa de reformas com calendário para a sua concretização. Estabelecia ainda linhas de 

ação, entre as quais estava a realização de estudos e pesquisas, a formação inicial e continuada 

do magistério, revisão dos Estatutos e planos de carreira do magistério, a melhoria das 

condições de trabalho docente e a disseminação de experiências inovadoras. 

A CNTE, hoje, é composta, na sua maioria composta por trabalhadores do ensino 

público, concentrando trinta e seis sindicatos estaduais filiados.19 Através desses sindicatos, a 

                                                 
19

 A confederação conta com 36 entidades filiadas espalhadas por 26 Estados, 05 municípios e o Distrito Federal. 

São elas: SINTEAM (Amazonas); SINTER (Roraima); SINSEPEAP (Amapá); SINTEPP (Pará); SINTERO 

(Rondônia), SINTEAC (Acre); SINPROESEMMA (Maranhão); SINTE (Piauí); SINDIUTE e APEOC (Ceará); 

SINTE (Rio Grande do Norte); SINTEP (Paraíba), SINTEM (João Pessoa); SINTEPE (Pernambuco); 

SINPROJA (Jaboatão dos Guararapes); SINTEAL (Alagoas); SINTESE (Sergipe); SINDIPEMA (Aracaju); 

APLB (Bahia); SINTET (Tocantins); SINPRO (DF); SAE (DF); SINTEGO (Goiás); FETEMS (Mato Grosso do 

Sul); SINTEP (Mato Grosso); SIND-UTE (Minas Gerais); SINDIUPES (Espírito Santo); SEPE (Rio de Janeiro); 

AFUSE (São Paulo); APP (Paraná); SISMMAC (Curitiba); SINTE (Santa Catarina); CPERS (Rio Grande do 
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CNTE20 cumpre sua força como representação nacional. Gatotti (1992, p. 93-100) esclarece 

que: 

 

 

[...] diversos momentos os docentes tem participado da elaboração de 

políticas públicas e de reformas educacionais. Na maior parte das vezes, 

movidos, sobretudo, pelas campanhas salariais, tem entrado em choque 

frontal com o Estado, encarando os governadores, prefeitos e seus 

secretários de educação. Consensos construídos durante longos anos de 

trabalho foram destruídos pela rápida deterioração do poder de compra dos 

salários. 

 

 

 

As lutas sindicais da categoria do magistério mobilizam cada vez mais trabalhadores 

em educação nos últimos anos, mas os resultados práticos não têm sido promissores. Houve 

um grande desgaste dos instrumentos de luta como as greves. Os sindicatos de professores se 

fortaleceram, a entidade sindical cresceu bastante numericamente, mas qualitativamente se 

enfraqueceu na luta. Como forma de fortalecimento do movimento sindical, o educador 

Saviani (1991) defende a necessidade de que o sindicato se posicione, claramente, diante das 

concepções de escola. A minha posição, diz ele, “é que os sindicatos dos trabalhadores em 

educação assumam a concepção histórico-crítica" (SAVIANI, 1991, p. 117). 

De certo modo as novas formas de relacionamento entre sociedade civil e o Estado não 

surge espontaneamente, é estruturado no contexto da redemocratização do país com a 

efervescência dos movimentos sociais e a reorganização das forças progressistas vivenciados 

pela sociedade brasileira, “década de fortalecimento dos processos constitutivos da cidadania 

e democracia ativa, cujo eixo fundamental se estruturava na configuração da ampliação da 

esfera pública – espaço específico e condição necessária para existência de direitos sociais.” 

(FRIGOTO, 2001, p. 59).                

                                                                                                                                                         
Sul); APEOESP (São Paulo); SINPEEM (São Paulo) e SINTERG (Rio Grande - RS). (CNTE. Disponível em 

www.cnte.org.br. Acesso em: 10 de abril de 2009). 
20

 Com sede em Brasília, a CNTE é dirigida por uma diretoria composta pelos seguintes cargos: Presidência e 

Vice-Presidência; Secretarias Geral, de Finanças, de Assuntos Educacionais, de Imprensa e Divulgação, de 

Relações Internacionais, Relações de Gênero, Políticas Sociais, Política Sindical, Formação, Organização, 

Aposentados e Assuntos Previdenciários, Legislação, Assuntos Jurídicos, Projeto e Cooperação, Direitos 

Humanos. A estas Secretarias somam-se quatro Secretarias Adjuntas. A CNTE é composta ainda por dois 

Departamentos Setoriais: o Departamento de Especialistas em Educação, que faz parte da Secretaria de Assuntos 

Educacionais, e pelo Departamento dos Funcionários em Educação, vinculado à Secretaria de Política Sindical. 

As instâncias da entidade são subordinadas a um Congresso Nacional, tendo um Conselho Nacional de Entidades 

- CNE, a Direção Executiva – DE e o Conselho Fiscal - CF. Respeitando os princípios de trabalho coletivo e das 

ações de planejamento estratégico situacional. Toda a Direção Executiva interage no encaminhamento das lutas 

da entidade CNTE. Disponível em www.cnte.org.br. Acesso em: 10 de abril de 2009 
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 Nesse cenário, de certa forma, o governo é pressionado a proporcionar espaços de 

ampliação da esfera pública. Mesmo diante da intensificação por parte do governo - no 

discurso oficial, legitimado na elaboração de políticas configuradas nos planos – no debate em 

torno da participação, estava posta a necessidade do envolvimento por parte da sociedade civil 

em utilizar espaços na materialização de tais políticas através de ações que se configurassem 

como mecanismos “em torno do qual há uma acirrada disputa entre os profissionais da 

educação, por meio da participação nos movimentos sindicais, e aqueles que ocupam espaço 

nas várias instâncias do poder: município, estado e união.” (BASTOS, 2002, p. 9).                

  No enfrentamento dessa disputa, a tese da participação não ultrapassou os limites dos 

documentos oficiais, considerando que não houve efetivamente as reais condições para a 

participação, assumindo outros matizes como, por exemplo, servir apenas de instrumento de 

consulta do governo, sem peso na decisão do mesmo, como se pode ver a seguir: 

 

 
[...] a participação, tão apregoada naquele momento, ficou praticamente 

restrita aos meandros da burocracia nos níveis federal, regional e estadual, na 

medida em que se iniciou um processo de discussão entre os técnicos dos 

órgãos governamentais para a elaboração de planos e programas específicos 

da área educacional. A população diretamente interessada nos serviços 

educacionais (equipes técnicas escolares, professores, pais, alunos) não foi 

chamada a participar, nem requereu essa participação, exceto em 

experiências isoladas fora do controle do próprio Estado. (CABRAL NETO, 

2004, p. 40). 

 
 

 Pelo que se pode observar, a participação delineada nos planos de governo, da década 

de 1980, não se consolidou, efetivamente, no sentido de atender aos anseios da sociedade, 

uma vez que serviu, prioritariamente, mais como alternativa para os governos criarem as 

condições políticas necessárias para superação das crises de governabilidade e de 

legitimidade. Nesse sentido, tais políticas eram previamente definidas cabendo à sociedade, 

apenas, a sua execução. Ademais, apesar do apelo à participação explicitada nos referidos 

planos que tinha, como eixo central, para assegurar a participação popular, o planejamento 

participativo, termina ficando comprometido pela a forma dispersa com que era apresentado. 

Apesar da fragilidade ainda da participação da sociedade civil, de acordo com a CNTE 

(BRASIL, 2009a), a luta pela valorização dos Trabalhadores em Educação, pauta-se pela 

mobilização, profissionalização, carreira, piso salarial profissional nacional, garantia dos 

direitos sociais e pela ampliação dos espaços de cidadania.  Segundo essa entidade, as lutas 

são encaminhadas por meio de greves, manifestações, caravanas, protestos e ocupações. Elas 

contam com imensa participação da base e marcam os últimos anos de história da categoria. 
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Base essa formada por uma grande maioria de mulheres, revelando uma dimensão 

fundamental para o enfrentamento e as estratégias de luta contra a desprofissionalização, o 

arrocho salarial e a múltipla jornada de trabalho. 

No período de discussão, aprovação e implementação do Piso Salarial Profissional 

Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (2008-2009), a 

participação da CNTE tem sido de fundamental importância na defesa dos direitos dos 

profissionais da educação básica, defendendo um Piso maior que o aprovado pela Lei. 

Nesse percurso, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte 

(SINTE/RN), junto à CNTE, tem representado os trabalhadores da educação pública básica do 

RN e enfrentado uma grande luta pela valorização do magistério.  

 

 

2. 2 Valorização e profissionalização do magistério: alguns conceitos teóricos. 

 

 

Monlevade (2008) analisa que a valorização e profissionalização do magistério tem a 

ver, a primeira (valorização) com a posição, o prestígio que gozam os professores na 

sociedade, e a segunda (profissionalização) com a construção da identidade, compromisso e 

sucesso na função de educar. Entende-se por magistério – grupo de educadores profissionais, 

que atuam como professores nas escolas ou em outras funções pedagógicas dos 

estabelecimentos e dos órgãos dos sistemas de ensino, para o que receberam habilitação 

profissional legal.  

Para Monlevade (2008), não existe uma definição clara, acerca do estatuto social da 

profissão do magistério. Ora são vistos como funcionários do Estado, e assim como membros 

apequenados das classes médias; ora como agentes oriundos das classes trabalhadoras, mas 

delas se distanciando por terem sido escolarizados. 

 
Os docentes necessitam de uma [definição] de si próprio como intelectuais 

transformadores que atuam como docentes e educadores radicais. O docente 

radical, [enquanto] categoria, define o papel pedagógico e político que os 

docentes tem na escola, enquanto a noção de educação radical se refere a 

uma esfera mais ampla de intervenção na qual o mesmo interesse pela 

autoridade, pelo conhecimento, pelo poder e pela democracia redefine e 

amplia a própria natureza política da sua tarefa pedagógica, que é ensinar, 

aprender, escutar e mobilizar no interesse de uma ordem social mais justa e 

equitativa. Ao ligar o ensino escolar aos movimentos sociais mais amplos, os 

docentes poderão começar a redefinir a natureza e importância da luta 

pedagógica e, ao fazê-lo assim, estão a lançar as bases para lutar por formas 

de autoridade emancipadora que sirvam de fundamento para o 
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estabelecimento da liberdade e da justiça (GIROUX, 1986 apud RÊSES, 

2008, p. 15). 

 

Marx e Engels (1980, p.10) referindo-se ao indivíduo enquanto ser social entende que, 

 
a exteriorização da sua vida – ainda que não apareça na forma imediata de 

uma exteriorização de vida coletiva, cumprida em união e ao mesmo tempo 

com outros – é, pois, uma exteriorização e confirmação da vida social. A 

vida individual e a vida genérica do homem não são distintas, por mais que, 

necessariamente, o modo de existência da vida individual seja um modo 

mais particular ou mais geral da vida genérica, ou quanto mais a vida 

genérica seja uma vida individual mais particular ou geral  

 

 

 

Marx e Engels (1980) esboça o entendimento do homem enquanto ser capaz de 

estabelecer relações com o mundo, historicamente criado e reproduzido, como sujeito social. 

E esse ser ativo e produtivo é aquele cujo poder de apreensão da realidade social o torna um 

ser consciente. A profissão do professor desempenha um papel fundamental nesse processo de 

apreensão, compreensão e conscientização da realidade social. Porém, a singularidade da 

profissão do magistério expressa uma especificidade, e esta, na relação com a definição de 

posição de classe21 do professor na sociedade.  

Dada a necessidade de compreensão da profissão do magistério, são pertinentes 

algumas considerações acerca dos conceitos relacionados a sua valorização profissional e 

construção de sua identidade.  

Ramalho (2003) analisam o termo profissão enquanto polissêmico. Considerando que 

possui significados diferentes segundo os diferentes contextos, países, referências teóricas, 

etc. É igualmente um termo complexo constituindo uma construção sociológica, com 

dificuldades de lograr uma definição unívoca. Historicamente, os diferentes estudos têm 

procurado esclarecer o termo profissão com base no desenvolvimento das ocupações, 

delimitando as competências de base necessárias ao exercício da profissão. Esses estudos têm 

influenciado as representações construídas sobre a docência e sua profissionalização. 

                                                 
21

 Um estudo das mudanças ocorridas na composição das classes durante as últimas décadas aponta para algo 

bastante dramático. O processo de proletarização tem tido um grande e consistente efeito. Isto não é de admirar 

[...] Numa época de estagnação geral e de crise na acumulação e legitimação, deveríamos esperar a existência de 

tentativas para racionalizar mais as estruturas administrativas e aumentar a pressão para proletarizar o processo 

de trabalho. Esta pressão não é irrelevante para os educadores, tanto no que diz ao tipo de atividades que os 

alunos irão encontrar disponíveis (ou não disponíveis), após terem completado (ou não completado) o ensino, e 

também no que diz respeito às próprias condições de trabalho no âmbito da própria educação (APPLE, 1997 

apud RÊSES, 2008, p. 23). 
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Com relação à profissionalização, pode-se definir como o processo no qual uma 

ocupação organizada, normalmente, mas nem sempre, em virtude de uma demanda de 

competências especiais e esotéricas, e da qualidade do trabalho, dos benefícios para 

sociedade, obtém o exclusivo direito a executar um tipo particular de trabalho, controlar a 

formação e o acesso, e controlar o direito para determinar e avaliar as formas de como realizar 

o trabalho (RAMALHO; CARVALHO, 1994 apud RAMALHO, 2003).  

Enguita (2001 apud RAMALHO, 2003) explica que a profissionalização é mais que 

qualificação ou competência; é uma questão de poder, de autonomia à sociedade, ao poder 

político, à comunidade, aos empregadores; de jurisdição aos outros grupos profissionais; de 

poder e autoridade ao público e às potenciais reflexões ou grupos ocupacionais subordinados. 

Para os professores, uma nova visão de profissionalização se faz necessária, ao considerar a 

natureza social e educativa do trabalho. O professor constrói saberes, competências, não para 

uma autonomia individualista e competitiva, ou para um poder autoritário, mas para educar 

segundo perspectivas de socialização de favorecer a inclusão pelo saber, e não a exclusão. 

Pensar a profissão do professor, nessa perspectiva, é compreender que ele não deve ser 

um técnico que desenvolve ou implementa inovações prescritas, mas deve converter-se em 

um profissional que participa ativamente e criticamente do processo de inovação e mudança a 

partir de seu próprio contexto, em um processo dinâmico e flexível. As mudanças nas 

estruturas profissionais e sociais da educação devem ocorrer com a participação ativa e 

consciente dos profissionais do magistério. Pensar o professor como profissional, segundo 

Imbernón (2002, p. 21), “implica considerar o professor como um agente dinâmico cultural, 

social e curricular, capaz de tomar decisões educativas, éticas e morais [...]”. 

Popkewitz (1992), ao estabelecer a diferença existente entre profissão e 

profissionalismo esclarece que, de um modo geral, o termo profissão é utilizado para 

identificar um grupo altamente formado, competente, especializado e dedicado que 

corresponde efetiva e eficientemente à confiança pública, enquanto que o termo profissional é 

mais do que uma declaração de confiança pública; é uma categoria social que concede 

posição social e privilégios a determinados grupos. 

De acordo com o debate contemporâneo do conceito de profissão, inclui ainda a 

análise do profissionalismo e profissionalização. Profissionalismo – alguns estudos dizem 

profissionalidade – características e capacidades específicas da profissão; profissionalização – 

processo socializador de aquisição de tais características, que pretende passar de um conceito 

neoliberal de profissão (proveniente, sobretudo da sociologia conservadora das profissões de 

determinado momento histórico) a um conceito mais social, complexo e multidimensional, 
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em que o processo de profissionalização fundamenta-se nos valores da cooperação entre os 

indivíduos e do progresso social (IMBERNÓN, 2002). 

Para Rêses (2008), a profissão de professor detém particularidades, peculiaridades, 

que ele a chama de singularidades da profissão que constitui a identidade social do professor. 

Rêses (2008, p.13) explica que: 

 

 
O conceito de identidade é carregado de ambigüidades e multifacetado. O 

termo tem sua trajetória teórica contemplada por diferentes campos: 

sociológico, antropológico, psicológico, filosófico, o que o torna também 

complexo. Sendo assim, ele não pode ser analisado isoladamente ou fora do 

contexto social. É necessário considerar sua história, seus grupos, seu 

pertencimento e suas significações. 

 

 

Considerando a complexidade para a definição dos conceitos referentes à profissão do 

magistério, que se apresentam como fundamental para a formação do arcabouço teórico da 

sua valorização.  Num aspecto os estudiosos estão de acordo: a identidade se constrói. Uma 

noção recorrente e que abrange vários estudos sobre identidade e que sustenta a afirmação 

acima é apresentada por Silva, T. (2000, p. 96-97): 

 

 
a identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato – seja da 

natureza, seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, 

unificada, permanente. A identidade tampouco é homogênea, definitiva, 

acabada, idêntica, transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a 

identidade é uma construção, um efeito, um processo de produção, uma 

relação, um ato performativo. A identidade é instável, contraditória, 

fragmentada, inconsistente, inacabada. A identidade está ligada as estruturas 

discursivas e narrativas. A identidade está ligada a sistemas de 

representação. A identidade tem estreitas relações com as relações de poder. 

 

 

 

Nesse sentido, a discussão do conceito conduz à tendência de considerar a identidade 

sempre como uma produção social. Oliveira (1976), quando afirma que: 

 

 
A noção de identidade contém duas dimensões: a pessoal (ou individual) e a 

social (ou coletiva). Antropólogos e sociólogos têm trabalhado a noção de 

identidade e demonstrado como a pessoal e a social estão interconectadas, 

permitindo-nos tomá-las como dimensão de mesmo e inclusivo fenômeno, 

situados em diferentes níveis de realização. O nível individual, onde a 

identidade pessoal é objeto de investigação por psicólogos e o nível coletivo, 
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plano em que a identidade social se edifica e se realiza (OLIVEIRA, 1976 

apud RÊSES, 2008, p. 14). 

 

 

A significação social dos saberes da profissão do magistério favorece o 

desenvolvimento da identidade profissional. De acordo com Pimenta (1996), a identidade 

profissional não é um dado imutável.  

 

 
A identidade profissional se constrói a partir da revisão das tradições, mas 

também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que 

permanecem significativas. Ela constrói-se também pelo significado que 

cada professor, enquanto ator e autor, confere à atividade docente no seu 

cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua 

história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e 

anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor. Assim como a partir 

de sua rede de relações com outros professores, nas escolas, nos sindicatos e 

outros agrupamentos (PIMENTA, 1996, p.76). 

 

 

É preciso ter clareza, contudo, que nada é coletivo e social sem a vivência do subjetivo 

e do objetivo. Segundo Castells (1999), todo o componente necessário para a construção de 

identidades quer seja pessoal, quer seja coletivo, é processado pelos grupos sociais que 

reorganizam significados conforme a influência das questões sociais, e dos projetos culturais, 

enraizados na sociedade. 

 

 

2.2.1 Vencimento, remuneração e promoção: discurso sobre a valorização do magistério. 

 

 

 

No intuito de esclarecer as bases fundamentais para valorização salarial do magistério, 

foram definidos conceitos importantes. De acordo com o Relatório Preliminar das Diretrizes 

para os Novos Planos de Carreira e de Remuneração para o Magistério dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL 2008), tomou, como referencial, a seguinte 

conceituação dos elementos que compõem a valorização salarial, atualmente, nos debates e 

embates políticos em torno da implementação do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do 

Magistério.  

 Vencimento: é a base da remuneração dos servidores estatutários sobre a qual 

não incidem quaisquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 

representação ou outra espécie remuneratória. 
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  Salário: idem ao vencimento, porém designado aos servidores contratados sob 

a base jurídica do regime geral de previdência social (regime celetista). 

 Remuneração: representa o conjunto pecuniário ao qual o servidor efetivo ou 

temporário tem direito como contraprestação ao trabalho expresso e realizado 

mediante contrato com a administração pública. Engloba o vencimento (ou 

salário), as gratificações e quaisquer outras vantagens na forma de pecúnia. 

  Subsídio: denomina a remuneração prevista no artigo 39, § 4º da CF, fixada 

em parcela única e à qual veda-se qualquer acréscimo de gratificação adicional 

ou outra espécie remuneratória. 

 Gratificação: trata de acréscimo provisório e determinado às verbas do 

vencimento ou do salário, que compreende a remuneração (ex. gratificação em 

funções de direção). A gratificação pode ou não se incorporar ao vencimento 

ou salário do servidor para alguns efeitos. 

  Adicional: incide sobre direitos previstos em legislações paralelas aos planos 

de carreira. Tratam-se dos adicionais noturnos, dos relativos ao local ou à 

natureza do trabalho, do adicional de férias etc. Podem ser incorporados ao 

vencimento ou salário depois de determinado período. 

 Abonos/prêmio: é espécie de gratificação de caráter discricionário, eventual e 

condicional. 

 Progressão vertical: é o deslocamento funcional na carreira proveniente de 

nova titulação ou concurso. 

 Progressão horizontal: é o deslocamento na carreira proveniente de avaliação 

de desempenho ou de outros critérios previstos nos planos de carreira. 

 Regime celetista: é regime em que o vínculo laborativo do servidor se opera 

pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

 Regime estatutário: é regime em que o vínculo laborativo do servidor se opera 

através de lei (estatuto) próprio do ente federado. 

  Integralidade: assegura ao servidor, na forma da lei, proventos 

correspondentes à totalidade da remuneração do cargo em que se der a 

aposentadoria. 

Atualmente, nos debates e embates políticos em torno da implementação do Piso 

Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério, a definição desses conceitos que compõem 

a valorização salarial apresenta como importante para a garantia da valorização profissional 

do magistério, considerando, que, a definição da remuneração salarial pode ser o conjunto de 
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todos esses elementos. O salário não é determinante da valorização do professor, mas ele 

expressa, simboliza, manifesta como que um grau de valorização, sustentando-o 

materialmente. Daí a importância da luta dos educadores em prol de um Piso Salarial que 

contemple uma melhor condição para os professores. E essa luta deverá ser coletiva e social. 

Para Marx (1982), o trabalho assume duas dimensões distintas e sempre articuladas: 

trabalho como mundo da necessidade e trabalho como mundo da liberdade. O primeiro está 

subordinado à resposta às necessidades imperativas do ser humano enquanto um ser histórico-

natural. É a partir da resposta a essas necessidades imperativas que o ser humano pode 

usufruir do trabalho propriamente humano – criativo e livre. A segunda dimensão refere-se à 

promoção da liberdade por meio do trabalho. Liberdade essa que permite a transformação da 

natureza em bens necessários à sobrevivência do homem. 

Conforme Marx (1982), o princípio educativo de trabalho deriva da especificidade de 

ser, há muito, uma atividade necessária a todos os seres humanos. O trabalho constitui-se, por 

ser elemento criador da vida humana, num dever e num direito. Um dever a ser aprendido, 

socializado desde a infância. Trata-se de apreender que o ser humano, enquanto ser da 

natureza, necessita elaborar a natureza, transformá-la pelo trabalho, em bens úteis para 

satisfazer as suas necessidades vitais, biológicas, sociais, culturais, etc. Mas é também um 

direito, pois é por ele que pode recriar, reproduzir permanentemente sua existência humana. 

Impedir o direito ao trabalho, mesmo em sua forma de trabalho alienado sob o capitalismo, é 

uma violência contra a possibilidade de produzir minimamente a vida própria e, quando é o 

caso, a dos filhos. 

Nesse contexto de direito ao trabalho, apresentado por Marx (1982), discute-se a 

valorização profissional e salarial do magistério. Segundo Odélius e Codo (1999), os 

professores estão inseridos em uma sociedade capitalista, vendem sua força de trabalho, e o 

preço que custa o seu trabalho (salário e remuneração) deve ser igual ao preço que custa para 

a manutenção e reprodução dessa mesma força de trabalho. No caso dos professores, isso 

implica sobrevivência do trabalhador e de sua família, transporte para chegar ao trabalho, 

compra de livros, computadores, TV a cabo, DVD, o custo dos cursos dos quais terão que 

participar – tão necessários para manter a sua mercadoria (conhecimento) passível a ser 

utilizado no mercado. Um Piso Salarial que considere essas questões poderá estar 

contribuindo para a produção de uma educação de qualidade. Odélius e Codo  (1999, p.193), 

consideram que: 
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O salário será adequado quando o valor pago ao trabalhador suprir as 

necessidades; será baixo quando faltar algo à mesa, ou à biblioteca do 

professor; será alto quando permitir que se amplie o poder de consumo 

definido pela cultura e desenvolvimento histórico da categoria, envolvendo 

alguns supérfluos, ou, o que o mesmo, se amplie o patamar das necessidades 

desta categoria profissional. 

 

O professor seria tanto mais valorizado salarialmente quanto fosse o valor nominal do 

salário, responsável, numa economia de mercado, por um maior poder de compra e de 

consumo. Valorizar o professor seria sempre aumentar-lhe o salário, posicionando-o cada vez 

mais acima dos outros valores de troca - bens e serviços - inclusive acima do salário dos 

outros trabalhadores. Nessa perspectiva, os limites seriam dados pelas leis do mercado, no 

caso de o professor vender sua força de trabalho para um empresário da educação. Numa 

escola privada, o capitalista vende ensino para as famílias ou diretamente para os alunos, 

cujas mensalidades constituem o faturamento bruto da empresa. Quanto maior o valor das 

mensalidades (ou seja, o valor de troca do ensino22) e maior a produtividade do professor 

(número de alunos por turma, aprendizagem dos alunos proporcional ao número de horas-

aula) tanto maior será o faturamento, do qual derivarão o salário do professor e o lucro do 

patrão, descontadas as despesas menores de custeio (MONLEVADE, 2000). 

Essas variáveis se comportam num continuum, impondo-se limites umas às outras. Por 

exemplo: Existem poucas famílias capazes de pagar altas mensalidades; a produtividade do 

professor depende de condições materiais de trabalho, dele e dos alunos, sem contar das 

limitações de espaço das salas e das restrições impostas pela interface das relações docentes; o 

tamanho do lucro do patrão e do salário dos professores não só dependem da força do 

sindicato e do reconhecimento público da competência dos professores como dos fatores 

impostos pela concorrência, que podem, num dado momento, determinar custos adicionais 

que comprimem lucro e salário em nome da preservação da empresa e dos empregos. É o que 

está acontecendo com a necessidade de investimentos inadiáveis em informatização das 

escolas e climatização das salas de aula (MONLEVADE, 2000). 

                                                 
22

 Sobre valor de uso e valor de troca em Marx (1982), aplicado aos professores, ver o texto de CODO (1999), 

cujo conteúdo reflete a dificuldade de incluir o trabalho do professor na perspectiva de uma valorização salarial, 

no contexto do valor de uso e de troca. O produto do professor é o outro, não há como separar ali o valor de uso 

e o valor de troca. Os meios de produção do professor estão em sua cabeça, não há parafernália eletrônica que 

substitua sua intervenção. Não há como expropriar o conhecimento que ele possui. Eis, porque o professor ganha 

tão mal, vive tão mal e adora seu trabalho. O trabalho do professor é inalienável, pode ser vendido, mas não tem 

preço e não pode ser expropriado. É o trabalho em toda sua magia, em toda a sua potência. É o trabalho perfeito 

(CODO, 1999). 
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De acordo com Monlevade (2000), o valor de troca do trabalho do professor é bem 

inferior ao valor de uso, em função da extração de mais valia que o empresário pratica com 

naturalidade, sabendo que o mercado de docentes está repleto de propostas com salários 

iguais ou inferiores. Nesse sentido, da repartição interna do faturamento da empresa-escola, o 

professor é desvalorizado em relação ao lucro do capital. Numa situação de escolas privadas 

com clientela de baixa renda – por melhor que seja o ensino e por mais produtivo que seja o 

professor – ou seja, por maior que seja seu valor de uso - os seus salários serão pequenos, 

porque pequeno será o aporte das mensalidades dos alunos, baixando o valor de troca do 

trabalho dos professores. Daí que a valorização salarial dos professores em escolas privadas 

seja inversamente proporcional ao movimento de universalização do ensino.  

Para Monlevade (2000) a valorização salarial dos professores em escolas particulares 

que matriculam alunos de famílias de assalariados, segundo ele, quanto menor for à média de 

salário das famílias e maior o número de seus filhos matriculados – regra geral na sociedade – 

menor será o valor da mensalidade possível. As menores mensalidades correspondem a um 

menor faturamento bruto da escola. Nesse caso, por mais que os professores e seu sindicato 

lutem pelo aumento nominal dos salários e consigam ser menos explorados, pelos 

empresários, à custa da compressão de seus lucros, o resultado será pífio: prevalecerão 

salários certamente não só mais baixos do que os possíveis e praticados nas escolas de elite 

como até mais baixos que a média salarial dos trabalhadores. Entretanto, esses professores 

podem se sentir valorizados se extraírem da luta – e numa luta limpa e transparente – o 

máximo possível de salário no âmbito da economia interna da empresa. Um salário, inclusive, 

que pode ser até maior que o dos pais dos alunos, se esses estiverem pagando uma 

mensalidade máxima, se o lucro do patrão estiver sendo reduzido ao mínimo e se a 

produtividade dos professores for a melhor possível. Para Monlevade (2000, p. 68): 

 

O importante aqui é a percepção de que a valorização salarial não se mede 

apenas pelo valor nominal do salário, mas pelo resultado de comparações no 

mercado e de lutas entre trabalho e capital. A valorização salarial dos 

professores se baliza pelas leis do mercado, desvendadas tanto pelos 

economistas clássicos como por Marx e seus seguidores. Do lado da oferta e 

procura: quanto mais numerosos os professores, menores os salários; quanto 

mais procura pelos cursos, maiores as mensalidades e maiores os salários; 

quanto mais raros os professores, maiores os salários  

 

Quanto maior o salário do professor da rede pública e quanto maior for a capacidade 

dessa rede pública de absorção de docentes, tanto maior serão os salários dos professores da 
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rede privada. Do lado da exploração: quanto menor a força sindical dos professores, menores 

os salários; quanto maior a força sindical dos professores, maiores os salários, dependendo 

sempre do faturamento da empresa escolar. Essa correlação de forças se complexifica quando 

entra em cena outra relação de produção na oferta do ensino: o trabalho autônomo 

cooperativado. 

Um professor pode agenciar diretamente seus alunos e deixar de ser assalariado, 

usufruindo sem intermediários da renda auferida pelas mensalidades que lhe são pagas. Ou 

ainda socializar seu trabalho autônomo, organizando-se em sociedade ou cooperativa, seja 

com colegas profissionais da educação, seja mesmo com os próprios pais dos alunos. É claro 

que, nesse caso, não se estaria mais tratando de valorização salarial, mas a existência ou até a 

mera possibilidade da existência no mercado dessa alternativa pode determinar mudanças na 

oferta de professores e de procura de alunos que, certamente, interferirão na fixação dos 

níveis salariais dos professores empregados em empresas educacionais (MONLEVADE, 

2000). 

No que se refere à valorização salarial dos professores da educação básica pública, 

eles recebem salário, mas o dinheiro de seus salários não provém de mensalidades de alunos, 

mas de fundos públicos. E seus patrões não são empresários que visam lucros, mas governos 

estaduais e municipais, que oferecem serviços gratuitos correspondentes a direitos sociais e a 

impostos pagos pelos cidadãos. 

Até que ponto os salários dos professores públicos estariam sujeitos a variações de 

ordem mercadológica? 

A primeira ordem de considerações, que centra sua atenção no maior ou menor valor 

nominal dos salários, é até certo ponto válida para os professores públicos. Há uma correlação 

entre a quantidade de tributos arrecadados que alimentam os fundos públicos, o número de 

matrículas e o salário dos professores. Quanto maior a arrecadação, tanto maior será o salário 

potencial. Quanto menor for o número de professores, derivado do número de matrículas no 

ensino público, tanto maior poderá ser o seu salário. Essa relação não seria tão clara e direta 

se não houvesse vinculações fixas entre a arrecadação de impostos e sua destinação à 

educação pública. Mas elas existem e se tornaram mais explícitas com a previsão de sessenta 

por cento das verbas do antigo FUNDEF, em consequência da arrecadação dos 15% do FPM, 

FPE, ICMS e IPIExportação23. Esses 60% seriam exclusivamente para o pagamento de 

                                                 

23
 Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS); Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); Fundo de 

Participação dos Estados (FPE); Fundo de Participação dos Municípios (FPM); Imposto sobre Transmissão 
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professores em exercício e convênios para suas habilitações. Hoje, com o FUNDEB, os 20/% 

dos impostos ICMS, IPVA, ITCM, FPE, FPM, IR, ITR LC 87/96, e dívida ativa e juros. Os 

60% dos recursos são destinados somente à valorização dos profissionais do magistério da 

educação básica – complementação salarial.   

Numa escola privada, cada nova matrícula gera uma nova mensalidade sem exigir 

necessariamente um aumento de despesas. Enseja, portanto, uma produtividade financeira 

maior, pela redução proporcional dos custos constantes, podendo mesmo se refletir na 

valorização salarial do professor, embora normalmente se destine quase toda ao lucro do 

patrão. Na escola pública e gratuita, não havendo mensalidades proporcionais às matrículas, 

acontece usualmente o contrário: mais alunos significam mais despesas, inclusive com 

salários de mais professores, sem a compensação de mais receita. Está para ser feito um 

estudo - que seria decisivo na solução desse impasse – das variáveis que estão por detrás 

desse movimento: o que tem a ver o incremento de matrículas com o aumento demográfico 

rural e urbano, a distribuição da população por faixas etárias, o crescimento da arrecadação de 

impostos, da folha de pagamento da educação e do nível de salário dos professores. Pode-se 

adiantar que a urbanização acelera, a curto prazo, a arrecadação dos impostos sobre rendas, 

patrimônio e circulação de mercadorias e serviços e desacelera o aumento demográfico a 

médio prazo. Entretanto, faz explodir a taxa de matrículas nas últimas séries do ensino 

fundamental e no ensino médio. Como se processa essa equação? (MONLEVADE, 2000). 

Se a educação pública vive de impostos e o número de matrículas cresce, inclusive 

pelo prolongamento da escolaridade e das horas diárias de estudo, é imperativo que se 

controle e planeje a política de arrecadação proveniente de impostos. Caso contrário, mais 

alunos, mais professores, significa menores salários, ensino pior, salários piores. Até onde? 

Observando todas essas dificuldades, como agregar, então, o conceito de carreira profissional 

ao direito à educação pública de qualidade e da efetiva valorização dos integrantes do 

magistério, em exercício na educação básica, tal como sugerem os preceitos constitucionais, 

os princípios de carreira dos servidores públicos e as próprias reivindicações da categoria. 

Esses conceitos agregam, indissociavelmente, a carreira ao salário, à formação (inicial e 

continuada), à jornada e às condições de trabalho, e observam os princípios da administração 

pública - CF de 1988, Art. 37 (BRASIL, 1988) e os limites do pacto federativo, que 

demarcam as competências legais de cada um dos sistemas de ensino para regular, de forma 

                                                                                                                                                         
Causas Mortes (ITCM); Imposto sobre propriedade de Veículos Automotores (IPVA); Imposto da União sobre a 

Propriedade Territorial Rural (IPTR) (FRANÇA, 2007). 
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autônoma e observadas as diretrizes e bases nacionais da educação, os planos de carreira 

desses servidores públicos. Portanto, a definição das novas diretrizes da carreira do 

magistério, considerando os recentes instrumentos legais, apresenta-se como fundamentais na 

definição do processo de valorização do magistério. 

 

 

2.2.2 Diretrizes políticas para a carreira do magistério: o Conselho Nacional de 

Educação 

 

 

Com a aprovação, em 2006, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e, como 

consequência a aprovação da Lei nº 11.738/08, que instituiu o Piso Salarial Profissional 

Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN) em 2008, o 

Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão colegiado do Ministério da Educação vem 

discutindo a reformulação da Resolução nº 3/97, da Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação, que fixa as Diretrizes para os Novos Planos de Carreira e de 

Remuneração para o Magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

Três audiências públicas nacionais aconteceram respectivamente, em São Paulo no dia 

dezesseis de outubro de dois mil e oito, em Olinda / PE, em vinte e quatro de novembro do 

mesmo ano, e em Brasília, no dia cinco de dezembro de dois mil e oito, tendo a participação 

dos membros do Conselho Nacional de Educação (CNE)24 que compõem a Comissão Especial 

constituída no âmbito desse Conselho, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE) enquanto entidade representativa do magistério e demais profissionais da 

educação, bem como de outras entidades, como: o Conselho Nacional dos Secretários 

Estaduais da Educação (CONSED), da União Nacional dos Dirigentes Municipais da 

Educação (UNDIME), de representantes dos Conselhos Municipais e Estaduais de Educação, 

de prefeitos, vereadores e outros atores sociais afetos ao tema. Essas audiências públicas 

                                                 
24

 É da competência do Conselho Nacional de Educação elaborar as novas Diretrizes de Carreira para o 

Magistério da educação básica, conforme a nova legislação. Não obstante a autonomia da Federação e seus 

respectivos poderes Legislativos, as diretrizes nacionais de carreira encontram-se amparadas na Constituição 

Federal. Desta forma, o Conselho Nacional de Educação, com base em sua função social e pedagógica, assume a 

responsabilidade de orientar os sistemas de ensino de todo país quanto à regulamentação dos planos de carreira 

do magistério da educação básica, num momento em que as legislações de distribuição de recursos para a 

educação básica (FUNDEB) e de Piso Salarial Profissional Nacional para o Magistério tornaram extintas as 

diretrizes fixadas pela Resolução 03/97 (BRASI, 2009c, p. 1). 
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configuram um ambiente de construção de perspectivas comuns, mas que não escondem ou 

minimizam divergências naturais num debate dessa natureza.  

De acordo com relatório preliminar das novas diretrizes da carreira do magistério 

(2008), a relatora da proposta, conselheira (NORONHA, 2009) afirmou que as audiências têm 

o propósito de definir, consensualmente, temas como distinção entre cargo e função, conceitos 

de profissionais da educação, jornada e processos de evolução na carreira, para que ela se 

torne atraente e ofereça opções aos profissionais e avance o processo de valorização do 

magistério e não cometa os mesmos erros da Resolução nº 03/ 97 do antigo Conselho Federal 

de Educação (CFE), hoje CNE, reduzindo sobremaneira as possibilidades de avanços na 

carreira do magistério. Esclarece ainda, que: 

 

Temos clareza, portanto, de que as divergências são até mesmo necessárias 

para que o resultado deste trabalho reflita os diversos pontos de vista 

relacionados à matéria, contemplando gestores e profissionais da educação, 

sem perder de vista que o objetivo maior é a qualidade da escola pública. 

Entretanto, não podemos aceitar que a existência de divergências signifique 

a interrupção do processo, como pretende o Conselho Estadual de Educação 

do Estado de São Paulo, conforme documento levado pelo seu presidente à 

audiência pública de Olinda e publicado no Diário Oficial paulista (BRASIL, 

2009c). 

 

  

A implementação da Resolução nº 03/97(BRASIL, 1997a) ocorreu, no Brasil em um 

contexto de reestruturação do papel do Estado nas questões sociais, dentre elas, o direito à 

educação, com prioridade no atendimento do ensino fundamental. Com a aprovação da Lei nº 

9.394/06(BRASIL, 2001a), que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, e da 

Lei nº 10.172/01(BRASIL, 2001b), que fixou o Plano Nacional de Educação e, ainda, da Lei 

nº 9.424/06 (BRASIL, 1996b) que instituiu o FUNDEF. O máximo que conseguiu foi definir, 

nos limites normativos do Conselho Nacional de Educação, as diretrizes nacionais através da 

Resolução CEB/CNE nº 03/1997(BRASIL, 1997a).  

  A Lei nº 9.424/96 (BRASIL, 1996b) que regulamentou o FUNDEF determinou que a 

valorização do magistério25 ocorresse por meio da aplicação do percentual de 60% dos 

recursos para a remuneração do magistério em efetivo exercício, prevendo, inclusive, no 

                                                 
25

 Em relação à valorização salarial do magistério, o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003), 

definiu enquanto meta “aumentar progressivamente a remuneração do magistério público, através de plano de 

carreira que assegure seu compromisso com a produtividade do sistema, ganhos reais de salários e a recuperação 

de sua dignidade profissional e do reconhecimento público de sua função social” (BRASIL, 1993, p.43). 
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artigo 9º, um Plano de Carreira e Remuneração do Magistério que assegure: I - a remuneração 

condigna dos professores do ensino fundamental público, em efetivo exercício no magistério; 

II - o estímulo ao trabalho em sala de aula; e III - a melhoria da qualidade do ensino. Esse 

texto tem semelhança com o discutido na LDB, Lei nº 9.394/96(BRASIL, 2001a). 

Castro (1998) enfatiza, enquanto positivo, o papel equalizador existente desta política 

de financiamento da educação, destacando a valorização dos profissionais da educação 

mediante a melhoria salarial decorrente da subvinculação de parte dos recursos (60%) à 

remuneração dos profissionais do magistério. 

Com o FUNDEB, a questão da valorização profissional continua central. Neste 

sentido, a Lei nº 11.494/07 (art. 40) (BRASIL, 2007) que regulamentou o FUNDEB, passou a 

especificar as responsabilidades de estados e municípios com a política de valorização dos 

profissionais da educação, da seguinte forma: 

 

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão implantar Planos de 

Carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de modo a 

assegurar: 

I - a remuneração condigna dos profissionais na educação básica da rede 

pública; 

II - integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola;  

III - a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.  

Parágrafo único. Os Planos de Carreira deverão contemplar capacitação 

profissional especialmente voltada à formação continuada com vistas na 

melhoria da qualidade do ensino.  

 

 

A referida Lei do FUNDEB (BRASIL, 2007), em seu art. 22 explicita que, pelo 

menos, 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao 

pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo 

exercício na rede pública.  Para os fins do disposto no caput desse artigo 22, parágrafo único 

da Lei nº 11.494/07((BRASIL, 2007), consideram-se os seguintes incisos esclarecedores: 

 

 

 

 
I - remuneração o total de pagamentos devidos aos profissionais do 

magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, 

emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores 

do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os 

encargos sociais incidentes; 

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que 

oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou 
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administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação 

educacional e coordenação pedagógica; 

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de 

magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular 

vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental 

que o remunera, não sendo descaracterizado  por  eventuais afastamentos 

temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não 

impliquem rompimento da relação jurídica existente.  

 

 

A Lei nº 11.494/07(BRASIL, 2007) em seu Art. 41 determinou que o poder público 

deveria fixar, em lei específica, até 31 de agosto de 2007, o Piso Salarial Profissional 

Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). O Projeto 

de Lei que tratou do PSPN tramitou por quase um ano no Congresso Nacional e veio a se 

transformar na Lei nº 11.738/08(BRASIL, 2008b), em 16 de julho de 2008. 

A partir desse novo cenário político e legal, a definição das novas diretrizes nacionais 

são fundamentais para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definam também as 

suas diretrizes para os Novos Planos de Cargos, Carreira e de Remuneração. De acordo com o 

relatório preliminar (BRASIL, 2009c), é essencial que as novas diretrizes superem as 

limitações da Resolução nº 03/1997(BRASIL, 1997a), tais como: 

 
 a) abrangência: não ficar restrita aos profissionais do magistério do ensino 

fundamental compreendendo, também a educação infantil e o ensino médio e 

demais modalidades da educação básica; 

 b) isonomia: garantir tratamento isonômico aos respectivos profissionais da 

educação com base no nível de formação e na jornada de trabalho; 

 c) salário: em âmbito do magistério, substituir a política de salários médios 

pelo piso salarial profissional nacional. Para os demais profissionais, prever 

base salarial proporcional ao piso do magistério. Ampliar a escala salarial 

entre níveis de formação a fim de estimular a qualificação; 

 d) formação: qualificar as exigências para o exercício profissional, de forma 

a não permitir complementação pedagógica aligeirada, seletividade para 

fazer jus aos programas de aperfeiçoamento e a ênfase no „treinamento‟ em 

serviço. Orientar as redes de ensino a aderirem ao sistema nacional público 

de formação;  

e) jornada de trabalho: priorizar a jornada única de todos os profissionais 

numa só escola. No caso do professor, aplicar o percentual de hora-

atividade, conforme determina a Lei do piso salarial;  

f) progressão: prever critérios democráticos e sólidos para ascensão na 

carreira; 

 g) reajuste: superar a política de gratificação, abonos e prêmios por outras 

que valorizem a carreira dos servidores; 

 h) vida funcional: inverter a lógica da negação e punição decorrentes de 

faltas justificadas, principalmente por motivo de doença, pela concessão de 

benefícios provenientes das avaliações de desempenho profissional; 

 i) concurso público: asseverar as condições de sua realização para 

provimento dos cargos permanentes;  
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j) saúde: dar tratamento e provimento adequados à questão da saúde dos 

trabalhadores e estabelecer mecanismos que ofereçam condições apropriadas 

de trabalho, principalmente no que tange ao número de estudantes por 

profissional (docente e demais);  

l) aposentadoria: definir critérios à luz das legislações previdenciárias e 

absorver as regras previstas na Lei do piso do magistério (BRASIL, 1997a p. 

29 - 30). 

 

De acordo com o Relatório Preliminar das Novas Diretrizes da Carreira do Magistério 

(BRASIL, 2009c), será perseguida em consonância com os fundamentos de valorização da 

educação e de seus profissionais delineados na nova redação do art. 206 da Constituição de 

1988(BRASIL, 1988) e nas normativas em âmbito educacional, sobretudo na Lei nº 

11.494/07(BRASIL, 2007) e nas orientações da 1ª Conferência Nacional de Educação Básica, 

realizada em abril de 2008 (BRASIL, 2008i).Entre elas, uma política nacional de formação e 

valorização dos professores, pautada pela concepção de educação como processo construtivo 

e permanente. O documento final da Conferência Nacional da Educação Básica (BRASIL, 

2008i) é bastante esclarecedor quanto a essa política de formação e valorização do magistério, 

a saber: 

1. reconhecimento da especificidade do trabalho docente, que conduz à 

articulação entre teoria e prática (ação/reflexão/ação) e à exigência de que se leve em conta a 

realidade da escola, da sala de aula e da profissão e condição dos professores; 

2. integração e interdisciplinaridade curriculares, atribuindo significado e 

relevância aos conteúdos básicos, articulados com a realidade social e cultural, voltados tanto 

às exigências da educação básica, quanto à formação do cidadão; 

3. favorecimento da construção do conhecimento pelos profissionais da educação, 

valorizando sua vivência investigativa e o aperfeiçoamento da prática educativa, mediante a 

participação em projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos nas IES e em grupos de 

estudos na escola básica; 

4. garantia de implementação de processos de formação, valorização e de 

consolidação da identidade dos professores; 

5. fortalecimento e ampliação das Licenciaturas e implantação de políticas de 

formação continuadas de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu) em especial nas 

instituições de ensino superior públicas, tornando-as um espaço efetivo de formação e 

profissionalização qualificada da juventude e ampliação do universo social, cultural e político; 
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6. efetivação de processos de formação inicial e continuada dos docentes, em 

consonância com as atuais demandas educacionais e sociais e com as mudanças no campo do 

conhecimento;   

7. garantia do desenvolvimento de competência e habilidades para o uso das TICs 

(tecnologias e informação e comunicação) na formação inicial e continuada dos profissionais 

de educação na perspectiva de transformação da pratica pedagógica e ampliação do capital 

cultural dos professores e seus alunos; 

8. garantia de que, na formação inicial e continuada, haja espaço para a reflexão 

crítica sobre as diferentes linguagens midiáticas, objetivando que essa reflexão seja 

incorporada no processo pedagógico com a intenção de possibilitar o desenvolvimento da 

criticidade e criatividade; 

9.  garantia de que, na formação inicial e continuada, haja apropriação de 

competências para atuar com alunos com necessidades especiais visando a sua inclusão na 

rede regular de ensino. 

Considerando a concepção de educação adotada pelos documentos e postos em 

implementação no Estado brasileiro, cabe, no mínimo, cumprir dois objetivos de ordem geral.  

O primeiro refere-se à valorização do magistério e ao reconhecimento da função social 

dos educadores e a iminente necessidade de reversão da tendência de déficit de professores, 

especialmente em áreas das ciências exatas, biológicas e da educação infantil. Conforme 

Relatório Preliminar das Novas Diretrizes da Carreira do Magistério (BRASIL 200(c), a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES / MEC), apresenta 

dados que mostram que faltam 246 mil professores nas redes públicas de educação básica. 

Esse é um dos temas em discussão pelo Conselho Técnico Científico da Educação Básica, o 

qual propõe as novas diretrizes para a carreira do magistério, e estuda a elaboração de uma 

minuta de decreto, presidencial para instituir o Sistema Nacional Público de Formação dos 

Profissionais do Magistério. 

O Decreto nº 6.75 (BRASIL, 2009), aprovado em 29 de janeiro de 2000, instituiu a 

política nacional de formação de profissionais da educação básica e disciplina a atuação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no fomento a 

programas de formação. O instrumento legal possibilita, assim, criar uma rede de formação 

com base na oferta de instituições públicas de ensino superior - federais, estaduais e 

municipais.  

O segundo objetivo diz respeito à integração da carreira do magistério à política 

sistêmica de educação, visando construir mecanismos de inserção e responsabilização dos 
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atores educacionais em âmbito da oferta pública democrática e de qualidade da educação 

básica. Isso só será possível por meio de ações que priorizem a formação inicial e continuada 

dos profissionais, a remuneração condigna, as condições apropriadas de trabalho e a 

participação efetiva dos educadores nos processos de elaboração, execução e avaliação das 

políticas públicas educacionais. 

Na perspectiva de melhoria das condições de trabalho, destaca-se à saúde dos 

educadores. De acordo com pesquisa realizada pelo Departamento de Psicologia do Trabalho 

da Universidade de Brasília, em parceria com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE)26, os professores são as maiores vítimas da síndrome do burnout, que, em 

linguagem simples, significa perder o fogo, perder energia ou queimar para fora. A pesquisa 

indica que um, em cada dois professores, é afetado pela síndrome, que leva o trabalhador a 

perder o sentido da sua relação com o trabalho, de forma que as coisas já não importam mais, 

e qualquer esforço parece ser inútil (BRASIL, 2009c p.11). A pesquisa, realizada pelo 

DIEESE, em parceria com o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São 

Paulo (APEOESP)27, indica que: 

 

 
75% dos professores entrevistados dão aulas para classes com mais de 35 

estudantes, 45% lecionam em mais de uma escola ou complementam os 

salários com outras atividades. Dos 1.626 professores paulistas que 

responderam ao questionário, 80% queixaram-se de cansaço, 61% de 

nervosismo, 55% de ansiedade, 44% de angústia. Deste contexto, resulta o 

alto índice de 57% de professores que têm ou tiveram afastamentos por 

razões de saúde, sendo que, entre os diagnósticos confirmados, destacam 

doenças profissionais como: estresse (46%), problemas na voz (26%), 

depressão (25%), enxaqueca (21%), gastrite (21%), varizes (20%) e outras  

 

 

Os dados apresentados pela pesquisa demonstram uma situação de desgaste na saúde 

dos professores, causada pela falta de condições de trabalho e de valorização, submetendo-os 

a várias jornadas de trabalho para complementação do salário. 

A Lei nº 11.738/08(BRASIL, 2008b), que criou o Piso Salarial Profissional Nacional 

dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica Piso (PSPN), assegura 33% da 

jornada dos docentes para atividades complementares28. Trata de medida de grande avanço, a 

                                                 
26

 Educação, carinho e trabalho: CNTE; UnB, 1999. 
27

 Saúde dos Professores em Questão: APEOESP; DIEESE, 2004. 
28

 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 (Lei nº 11.738/2008, Artigo 2º, § 4º). 
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ser incorporada no presente debate sobre a reformulação das diretrizes nacionais de carreira, 

uma vez que concede ao professor mais tempo para o preparo das aulas, para correção de 

provas, para formação e atualização profissional e para o trabalho pedagógico coletivo, 

atividades fundamentais para a construção de um processo de ensino-aprendizagem eficiente e 

de qualidade. 

 Esse avanço, porém, foi interrompido pelo STF, em consequência da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI), promovida pelos governadores dos Estados do Rio Grande do 

Sul, Santa Cantarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Ceará, junto ao Supremo Tribunal 

Federal, em sessão no dia dezessete de dezembro de dois mil e oito, e trouxe mudanças na Lei 

n°. 11.738/08 que trata do PSPN. Entre elas, à derrubada do § 4° do artigo 2° da Lei, que trata 

da carga - horária. O parágrafo estabelece o limite máximo de 2/3 (dois terços) para o 

desempenho em sala de aula e 1/3 para atividades extraclasses. Com a decisão do STF, são os 

Municípios e Estados que definem a distribuição da carga horária (BRASIL, 2008e). 

 

2.2.3 O Piso Salarial Profissional Nacional: o Parecer 09/2009 e a Resolução 02/2009 - 

CNE 

 

A Resolução CNE/CEB nº 3/97(BRASIL, 1997a) tornou-se extemporânea, em 

dezembro de 2006, quando deixou de vigorar a Emenda Constitucional nº 14/96(BRASIL, 

1996a), bem como a da Lei nº 9.424/96(BRASIL, 1996b), que instituiu, em âmbito das 

unidades federadas, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF). E ainda, a aprovação da Lei nº 11.494/2007(BRASIL, 

2007), que regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), de que trata o art. 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. A mesma lei(BRASIL, 2007) alterou a Lei nº 

10.195/2001, e revogou dispositivos das Leis nºs 9.424/96, 10.880/2004 e 10.845/2004. E, 

posteriormente, a Lei nº 11.738(BRASIL, 2008b), visando de regulamentar a alínea “e” do 

inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo 

o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação 

Básica.  

Portanto, três razões foram fundamentais para que ocorresse reformulação da 

Resolução CNE/CEB nº 3/97(BRASIL, 1997a): a primeira, para substituir a mencionada 

Resolução, que se tornou sem efeito em dezembro de 2006; a segunda, para regulamentar a 

carreira do magistério da Educação Básica pública, conforme os dispositivos da Lei nº 
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11.738/2008 do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público(BRASIL, 2008b), 

em especial o art. 6º, e a terceira, para dar cumprimento aos novos dispositivos constitucionais 

e à Lei nº 11.494/2007 – FUNDEB (BRASIL, 2007), em particular no seu artigo 40. 

Tais legislações alteraram o conceito de organização da Educação Básica pública no 

país, especialmente no que se refere ao financiamento. No que concerne ao tema da 

Resolução CEB/CNE nº 3/97 de Diretrizes para as Carreiras dos Profissionais do Magistério 

Público (especialmente do Ensino Fundamental), as reformulações ocorrem tanto em nível 

estrutural quanto conceitual e operacional(BRASIL, 1997ª).  

De acordo com o Parecer 09/2009 (BRASIL, 2009f), os pressupostos educacionais, 

legais e sociais da nova Resolução sobre Diretrizes para a Carreira dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica Pública são: 

1. Aprendizagem como direito social e carreira do magistério 

A expansão do ensino público responde a uma demanda social básica da cidadania, 

mas não assegura necessariamente ensino de qualidade. Políticas de universalização foram 

focalizadas apenas em um nível ou modalidade de ensino, como foi o caso do FUNDEF, 

geraram resultados quantitativos, mas não responderam aos problemas centrais da escola 

pública. São medidas fragmentárias que não asseguram a permanência do aluno na escola e, 

sobretudo, não formam cidadãos plenos de direitos, preparados para enfrentar os desafios da 

nossa sociedade. O Parecer da Relatora – Conselheira Izabel Azevedo Noronha, (BRASIL, 

2009f) acrescenta que: 

 
Graças à luta persistente dos educadores e demais setores comprometidos 

com a escola pública e à disposição do atual governo para o diálogo, 

algumas medidas acertadas, embora ainda pontuais e insuficientes, foram 

tomadas, para que possamos continuar avançando na direção de assegurar 

um padrão de qualidade que se construa e perdure ao longo do tempo. 

Algumas condições básicas são fundamentais, entre elas parâmetros 

adequados para a composição das classes, jornada de trabalho compatível 

com as necessidades de formação e atualização do professor e a 

implementação do Custo-Aluno-Qualidade como medida para o suficiente 

aporte de verbas na educação.  

 

Para que possa cumprir, na plenitude, sua função social, a escola precisa dispor de um 

projeto político-pedagógico adequado à realidade social na qual se insere, democraticamente 

deliberado e gerido pela própria escola, e possuir as condições objetivas necessárias para o 

desenvolvimento do processo ensino aprendizagem. Entre elas, o número adequado de alunos 

em sala de aula, tempo de duração das aulas que confira dinamismo ao processo educativo e 
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permita a interação entre as diferentes disciplinas, e um plano de Carreira do Magistério que 

tenha, como premissa, o incentivo para que o professor nela permaneça, buscando sempre 

melhor qualidade para a escola pública.  

No que se refere à carreira do magistério, deve possibilitar aos docentes a evolução 

salarial sem que, para isso, tenham de deixar a sala de aula. Assim, os professores – no 

exercício da docência – podem alcançar o nível salarial de um diretor, por exemplo, na 

medida em que se eliminem os limites intermediários entre os cargos e funções, permitindo 

que todos tenham a possibilidade de atingir o mesmo padrão final do quadro do magistério. 

Isso poderá evitar, por um lado, que excelentes professores deixem a sala de aula para ocupar 

funções, por exemplo, de diretor de escola ou supervisor de ensino movido apenas pela 

necessidade de melhoria salarial; por outro lado, assegurará que tais funções sejam ocupadas 

por profissionais que possuam verdadeira aptidão para o seu exercício.  

2. O financiamento da educação e a implementação do Custo Aluno Qualidade. 

O FUNDEB, alicerçado numa concepção de educação básica como processo contínuo 

e articulado, que se inicia na educação infantil e conclui-se no ensino médio, foi um 

importantíssimo passo no sentido de se construir a superação da situação anterior, permitindo 

a destinação de recursos equânimes para todos os níveis e modalidades de ensino. Para além 

da ampliação do conceito de educação básica, também se adotou a compreensão da educação 

infantil como etapa inicial desse nível de ensino, assumindo caráter educativo e retirando o 

perfil meramente assistencialista como ocorria anteriormente - embora essa necessidade 

também tenha que ser atendida, dado o crescente número de mulheres trabalhadoras que não 

têm onde deixar seus filhos e precisam de creches e pré-escolas.  

No que se refere à implementação do Custo Aluno Qualidade (CAQ), foi definido com 

base no custo anual por aluno dos insumos educacionais necessários para que a educação 

pública adquira padrão mínimo de qualidade. A construção do CAQ exige amplo debate sobre 

todas as condições necessárias e o conjunto dos insumos exigidos para a adequada relação de 

ensino-aprendizagem nas escolas públicas brasileiras. Um importante passo, neste sentido, já 

foi dado por esse Conselho Nacional de Educação, ao adotar o estudo que definiu o Custo 

Aluno Qualidade inicial (CAQi) como referência para a definição do financiamento da 

educação por parte dos governos da União, dos estados e dos municípios.  

Nesse sentido, a realização da Conferência Nacional de Educação, precedida de 

conferências estaduais e municipais, será certamente, bastante importante para avançar nesse 

processo.  
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3. Piso Salarial Nacional e remuneração do magistério. 

Os termos que serão utilizados na Resolução que disciplinará as Diretrizes Nacionais 

para a carreira, são termos técnicos e precisos. Então, vencimento é o termo que corresponde 

à remuneração básica do servidor público ocupante de cargo público, ou, aquele assemelhado 

que mantém com a administração pública relação estatutária de trabalho. Vencimentos é a 

remuneração do servidor público acrescida das vantagens pessoais, gratificações, adicionais, 

bonificações, enfim, é a totalidade de rendimento auferida pelo servidor.  

Salário difere de vencimento porque, enquanto esse último se aplica ao servidor 

público ocupante de cargo público, o salário se aplica ao empregado público, aquele que se 

liga à administração através de contrato de trabalho, tendo sua relação de trabalho regida pela 

CLT.  

Por esses motivos, e pelo fato de representar uma norma jurídica voltada aos 

servidores da educação básica, as Diretrizes apresentadas para a carreira que apresentamos 

absorve todos os conceitos inerentes à Lei nº 11.738/2008(BRASIL, 2008b), para efeitos de 

fixação dos parâmetros remuneratórios do magistério, conforme trata o artigo 3º do projeto de 

Parecer nº 09/09 (BRASIL, 2009f). 

4. Sobre a decisão do STF quanto à nova composição da jornada de trabalho prevista na 

Lei nº 11.738/2008. 

O § 4º do artigo 2º da Lei nº 11.738/2008 (BRASIL, 2008b) vincula o Piso Salarial 

Profissional a uma jornada padrão, que não pode ultrapassar a 40 horas semanais. Desta, no 

máximo 2/3 (dois terços) são previstas para atividades de interação com os estudantes e, no 

mínimo 1/3 (um terço), para atividades extraclasses, mostrando-se consonante com o inciso V 

do art. 67 da Lei nº 9.394/96 (BRASIL,2001a).  

Entretanto, em julgamento realizado no dia dezessete de dezembro de 2008, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu liminar que atendeu, parcialmente, aos pedidos da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade impetrada pelos governos estaduais de Mato Grosso do 

Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará e Santa Catarina, apesar de afirmar a 

constitucionalidade da Lei nº 11.738/08(BRASIL, 2008b), e, assim, suspendeu, por ora, o 

dispositivo referente à composição da jornada de trabalho.  

A decisão do STF embasou-se na constatação de que o dispositivo suspenso, se 

aplicado imediatamente, resultaria em um incremento de despesa de pessoal, o que justificaria 

a concessão da liminar, posição da qual o CNE discorda. Por isso, foi incorporada à nossa 

proposta de Resolução o que vai disposto na Lei nº 11.738/08(BRASIL, 2008b), considerando 
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que cabe ao poder público assegurar as condições necessárias para que o professor possa 

desenvolver adequadamente o seu ofício. Além disso, a forma proposta para a redação sobre o 

assunto na Resolução anexa não afronta o julgamento do STF, justamente porque faculta ao 

ente federado a paulatina aplicação da proporção almejada pela lei, entre o trabalho do 

professor em sala de aula, preparação das aulas e principalmente, a formação continuada no 

local de trabalho.  

5. Abrangência das Diretrizes para a Carreira. 

O artigo 8º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 2001a), 

determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime 

de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 

Nesse sentido, faz-se imperioso correlacionar a carreira profissional dos integrantes do 

magistério, aos princípios do art. 206 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), assim como 

às políticas de gestão democrática, de financiamento, de formação profissional e de avaliação 

que o Ministério da Educação tem implementado em parceria com os demais sistemas de 

ensino.  

Esse entrelaçamento de políticas (carreira, gestão, financiamento, avaliação) é 

imprescindível para conferir coesão e qualidade às ações do Estado. Trata-se, portanto, de um 

conceito que associa todos os princípios eleitos pela Constituição para fazer avançar os 

objetivos da educação escolar pública: a emancipação do cidadão e o desenvolvimento social, 

cultural e econômico do país, de forma inclusiva e soberana. 

6. Organização dos tempos e espaços, currículo e Carreira do Magistério. 

O Brasil necessita de uma escola inclusiva, na qual todas as nossas crianças e jovens 

tenham acesso a um ensino de qualidade, assegurando condições para a sua permanência e 

propiciando-lhes um desenvolvimento cultural que lhes permita atender às exigências e 

enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Para tanto, devem ser criadas novas práticas 

pedagógicas, dotar as escolas de todos os materiais necessários e adotar formas de gestão que 

privilegiem as práticas coletivas e currículos interdisciplinares. Isso exige de todos nós, 

educadores e gestores da escola pública, uma compreensão abrangente da função da escola 

em sua missão de formar o aluno em suas mais diversas dimensões: educacional, intelectual, 

social e cultural, para que possa apreender a realidade que o cerca e com ela interagir de 

forma consciente. 

Mas, para que a escola possa ser prazerosa para seus alunos, é preciso que ela seja 

organizada para isto, desde as condições de trabalho de seus profissionais até a disposição do 
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tempo escolar e a organização de seu currículo, para que o processo educacional possa 

transcorrer de forma dinâmica, atrativa e, sobretudo, numa lógica que não se limite à simples 

transmissão do conhecimento, mas que propicie a produção coletiva do conhecimento e da 

busca da formação integral do aluno, em todos os seus aspectos. 

7. A Carreira do Magistério e a gestão democrática das escolas 

Reiteramos nossa concepção de escola como um espaço de formação da cidadania. 

Dessa forma, a gestão escolar precisa estar assentada em princípios humanistas, que não se 

coadunam com os frios mecanismos oriundos da administração empresarial, que não tem no 

ser humano seu sujeito e objetivo central.  

De fato, a especificidade e a grandeza do trabalho do professor consistem no fato de 

ele contribuir para formar indivíduos que terão papel preponderante na transformação da 

sociedade ou na manutenção do status quo. Dessa forma, não se pode conceber o espaço e o 

funcionamento de uma escola a partir de critérios empresariais, pois isto cria uma 

irracionalidade intransponível entre a natureza do trabalho ali desenvolvido e os resultados 

educacionais que se pretende alcançar.  

A avaliação da qualidade da educação é um trabalho coletivo, que só pode ser 

efetivado por um órgão colegiado, e deve considerar variáveis que vão além dos dados 

quantitativos. Do contrário, gera-se autoritarismo e não autoridade, a partir de um tipo de 

postura que leva muitos dirigentes a se referirem à unidade escolar como a minha escola e aos 

profissionais do magistério como os meus professores.  

O papel social da escola, a natureza do trabalho que ali é desenvolvido e sua 

significativa contribuição para o exercício da democracia fundamentam e exigem a gestão 

democrática da escola, através da democratização da escolha dos dirigentes, implementação e 

livre funcionamento dos conselhos de escola e demais instâncias de participação de toda a 

comunidade na concepção e implementação do projeto político-pedagógico coletivamente 

construído.  

O Parecer nº 09/09 (BRASIL, 2009f) sobre as diretrizes nacionais de carreira para os 

profissionais do magistério da educação básica pública, m seu art. 1º. define que os Planos de 

Carreira e Remuneração para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nas 

redes de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão observar 

as Diretrizes fixadas por essa Resolução com base no Parecer 09/2009 (BRASIL, 2009f) que 

determina que: 
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Art. 2º. Para os fins dispostos no art. 6º da Lei nº 11.738, de 2008, que 

determina aos entes federados a elaboração ou adequação de seus Planos de 

Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, a 

presente Resolução destina-se aos profissionais previstos no artigo 2º, § 2º 

da referida Lei, observados os preceitos dos artigos 61 até 67 da Lei nº 

9.394, de 1996, que dispõe sobre a formação docente.  

 

 

De acordo com a referida Lei (BRASIL, 2009f), são considerados profissionais do 

magistério aqueles que desempenham atividades de docência ou atividades 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 (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação 

Profissional, Educação Indígena) com a formação mínima determinada na Lei nº 9.394/06. 

 O Parecer nº 09/2009 (Art. 2º, parágrafo § 2º) (BRASIL, 2009f) abre um parêntese 

quando explicita que: “§ 2º. Os entes federados que julgarem indispensável a extensão dos 

dispositivos da presente Resolução aos demais profissionais da educação, poderão aplicá-los 

em planos de carreira unificados ou próprios, sem nenhum prejuízo aos profissionais do 

magistério”.  Em seu art. 3º (BRASIL, 2009f) define os critérios para a remuneração. 

 

Art. 3º. Os critérios para a remuneração dos profissionais do magistério 

devem pautar-se nos preceitos da Lei nº 11.738/2008, que estabelece o Piso 

Salarial Profissional Nacional, e no art. 22 da Lei nº 11.494, de 2007, que 

dispõe sobre a parcela da verba do Fundo Nacional de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério 

(FUNDEB) destinada ao pagamento dos profissionais do magistério, bem 

como no artigo 69 da Lei 9.394/96, que define os percentuais mínimos de 

investimento dos entes federados na educação (RESOLUÇÃO 09/09).  

Parágrafo único – As fontes de recursos para o pagamento da remuneração 

dos profissionais do magistério são aquelas descritas no artigo 212 da 

Constituição Federal e no artigo 60 do seu Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, além de recursos provenientes de outras fontes 

vinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

  

Porém, conforme a disposição transitória do referido Parecer (BRASIL, 2009f), no 

Artigo Único, define que: “enquanto viger a medida liminar concedida pelo Supremo Tribunal 

Federal nos autos da ADI nº 4167, os termos „vencimentos iniciais‟ e „salário inicial‟ tratados 

na presente resolução, ficam entendidos como remuneração total inicial”. Ou seja, 

transformando o Piso Salarial em Teto salarial. 

Conforme o art. 4º da Resolução 09/2009 (BRASIL, 2009f) as esferas da 

administração pública que oferecem alguma etapa da educação básica, em quaisquer de suas 
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modalidades, devem instituir Planos de Carreira para todos os seus profissionais do 

magistério, e, eventualmente, aos demais profissionais da educação, conforme disposto no § 

2º do art. 2º dessa Resolução, dentro dos seguintes princípios: 

 

 
I - reconhecimento da educação básica pública e gratuita como direito de 

todos e dever do Estado, que a deve prover de acordo com o padrão de 

qualidade estabelecido na Lei 9.394/96, LDB, sob os princípios da gestão 

democrática, de conteúdos que valorizem o trabalho, a diversidade cultural e 

a prática social, por meio de financiamento público, que leve em 

consideração o custo-aluno necessário para alcançar educação de qualidade, 

garantido em regime de cooperação entre os entes federados, com 

responsabilidade supletiva da União; 

II - acesso à carreira por concurso público de provas e títulos e orientado 

para assegurar a qualidade da ação educativa;  

III - remuneração condigna para todos e, no caso dos profissionais do 

magistério, com vencimento ou salários iniciais nunca inferiores aos valores 

correspondentes ao Piso Salarial Profissional Nacional, nos termos da Lei nº 

11.738, de 2008;  

IV- reconhecimento da importância da carreira dos profissionais do 

magistério público e o desenvolvimento de ações que visem à equiparação 

salarial com outras carreiras profissionais de formação semelhante;  

V - progressão salarial na carreira, por incentivos que contemplem titulação, 

experiência, desempenho, atualização e aperfeiçoamento profissional;  

VI – valorização do tempo de serviço prestado pelo servidor ao ente 

federado, que será utilizado como componente evolutivo;  

VII - jornada de trabalho preferencialmente em tempo integral de, no 

máximo, 40 (quarenta) horas semanais, tendo sempre presente a ampliação 

paulatina da parte da jornada destinada às atividades de preparação de aulas, 

avaliação da produção dos alunos, reuniões escolares, contatos com a 

comunidade e formação continuada, assegurando-se, no mínimo, os 

percentuais da jornada que já vêm sendo destinados para estas finalidades 

pelos diferentes sistemas de ensino, de acordo com os respectivos projetos 

político-pedagógicos;  

VIII - incentivo à dedicação exclusiva em uma única unidade escolar;  

IX - incentivo à integração dos sistemas de ensino às políticas nacionais e 

estaduais de formação para os profissionais da educação, nas modalidades 

presencial e a distância, com o objetivo de melhorar a qualificação e de 

suprir as carências de habilitação profissional na educação;  

X - apoio técnico e financeiro, por parte do ente federado, que vise melhorar 

as condições de trabalho dos educadores e erradicar e prevenir a incidência 

de doenças profissionais;  

XI – promoção da participação dos profissionais do magistério e demais 

segmentos na elaboração e no planejamento, execução e avaliação do projeto 

político-pedagógico da escola e da rede de ensino;  

XII – estabelecimento de critérios objetivos para a movimentação dos 

profissionais entre unidades escolares tendo como base os interesses da 

aprendizagem dos educandos;  

XIII - regulamentação entre as esferas de administração, quando operando 

em regime de colaboração, nos termos do artigo 241 da Constituição 

Federal, para a remoção e o aproveitamento dos profissionais, quando da 

mudança de residência e da existência de vagas nas redes de destino, sem 

prejuízos para os direitos dos servidores no respectivo quadro funcional.  
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É importante esclarecer que, segundo o Relatório preliminar, o Parecer da Relatora – 

Conselheira Maria Izabel Azevedo Noronha tomava, como referência a jornada de trabalho, 

conforme a Lei do Piso Salarial, porém na definição do Parecer final 09/09,(BRASIL, 2009f), 

deu uma recuada e basicamente acatou a proposta apresentada pela ADI nº 4167, como 

mostra o inciso VII. Para esclarecimentos, destaca-se formulação da proposta anterior. 

 
VI - jornada de trabalho preferencialmente em tempo integral de, no 

máximo, 40 (quarenta) horas semanais, tendo sempre presente a destinação 

de uma parte ao trabalho pedagógico e à formação continuada, devendo, 

ainda, aos profissionais do magistério, observar-se o limite máximo de dois 

terços da carga horária para o desempenho das atividades de interação com 

os educandos (BRASIL, 2009f, p. 34- 35). 

 

 

Portanto, existe uma diferença substancial entre o dito anteriormente e o aprovado 

pelas novas diretrizes, considerando o instrumento utilizado – Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) pelos cinco governadores contrários ao processo de valorização 

mínima para magistério, com a aprovação do PSPN. A Resolução nº 02/09(BRASIL, 2009b) 

que define as novas diretrizes da carreira do magistério avança em alguns aspectos, como por 

exemplo, a cobertura a toda a educação básica, Piso Salarial como definidor da política 

salarial, e ainda, na definição conceitual de vencimento e remuneração, porém recua na sua 

formulação final, como também na jornada de trabalho dos professores, tendo em vista a ADI.  

Fazendo um comparativo entre a Resolução nº 03/97(BRASIL, 1997a) e a Resolução 

nº 02/09(BRASIL, 2009b), conforme o que foi exposto, pode-se, assim, analisar a Resolução 

03/97(BRASIL, 1997a) que se destacou com instrumento de caráter prioritariamente técnico, 

focado mais diretamente nos aspectos econômicos relacionados ao piso e custo-aluno-

qualidade, com ênfase nos impactos da determinação legal do valor do piso sobre os planos de 

carreira e remuneração dos estados e municípios. Naquele contexto, as discussões 

privilegiavam a dimensão econômica colocando, em segundo plano, a dimensão política e 

educacional do que se poderia entender como diretrizes de carreira que indicassem a 

perspectiva de desenvolvimento profissional e valorização do trabalho docente na educação 

básica.  

No contexto de sua aprovação, pós-LDB, os educadores debatiam a construção do 

Plano Nacional de Educação – que somente viria a ser encaminhado ao Congresso Nacional, 

em 1998, como resultado de ampla mobilização nacional -, reivindicando a definição de uma 

Política Global de Valorização e Profissionalização do Magistério, ainda inexistente. Também 
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se confrontavam com a luta pelo Pacto de Valorização do Magistério firmado no quadro da 

Conferência Nacional Educação Para Todos, pacto rompido pelo então Ministro da Educação 

Paulo Renato. As Diretrizes de1997 não encontram meios de se materializar de forma 

massiva, na grande maioria dos municípios.  

As Diretrizes atuais resultam de um processo radicalmente diferente e seu conteúdo 

reveste-se de um caráter normatizador e também balizador, ambos necessários para o 

exercício do magistério nas condições concretas da escola pública atual. A Resolução atual 

supera a visão exclusiva e excessivamente econômica das Diretrizes anteriores, sugerindo no 

Parecer que a informa, parâmetros educacionais, pedagógicos, didáticos e econômicos, para o 

desenvolvimento do trabalho didático-pedagógico na escola pública. Sua aprovação se dá 

após a aprovação da Lei do Piso pelo Congresso Nacional, em 2008 (BRASIL, 2008b), e no 

contexto do Decreto nº 6.755 de janeiro de 2009 (BRASIL, 2009g), que instituiu a Política 

Nacional de Formação dos Profissionais do Magistério. Estabeleceu princípios e objetivos 

consoantes com as lutas históricas dos educadores pela definição de uma política global de 

formação e valorização dos profissionais da educação. Um ano após, é aprovada a realização 

da 1ª Conferência Nacional de Educação Básica que mobilizou milhares de trabalhadores da 

educação em todo o país na discussão dos princípios basilares para a construção do sistema 

nacional de educação e, em seu interior, do (sub) sistema nacional de formação de professores 

Do ponto de vista da escolha dos eixos estruturantes, esse é o grande mérito da 

Resolução, ao indicar, como eixos estruturadores de suas proposições para a carreira docente, 

a qualidade social da escola, a gestão democrática e o regime de colaboração e cooperação 

entre os entes federados. 

  Embora as políticas de valorização e profissionalização do magistério possam ter 

início em ações municipais e estaduais, em nível de cada sistema e de cada rede; mesmo com 

o processo de descentralização financeira dos recursos, exigem soluções nacionais para os 

problemas da educação. Nesse sentido, considera-se como bastante significativo o 

envolvimento dos profissionais do magistério em associações de classes ou sindicatos, de 

forma a promover o fortalecimento da categoria e do próprio sindicalismo docente, 

constituindo uma participação ativa e democrática nas decisões das políticas de valorização 

do magistério. 

 A atuação do sindicato docente não se concentrou, apenas, na defesa das condições de 

trabalho, na reivindicação salarial ou na crítica às políticas educativas, mas também na 

promoção da educação e dos modos de aprendizagem.  
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Nesse sentido, é pertinente que o movimento sindical assuma, também, a dimensão 

original, deslocando-se de ator para autor de processos educativos. O sindicalismo docente 

tem de ser propositivo e não somente denunciador, tampouco conciliador. 

O professor viveu/vive a contradição, a ambigüidade da definição sobre o caráter de 

sua profissão. Esse foi um dos fatores que gerou dificuldade na organização sindical desses 

profissionais. Nesse sentido, é importante a reflexão teórica acerca da profissionalização do 

magistério, em face da sua complexidade conceitual. Essa incerteza conceitual, porém, 

dificulta a definição de políticas de valorização do magistério, como também a formação de 

uma identidade profissional. 

Existem vários níveis de formação da identidade coletiva: profissão, comunidade de 

habitação, modo de vida e família. Porém, no tocante ao aspecto salarial, principalmente no 

industrial, o trabalho tem representado um papel indutor principal que atravessa todos esses 

níveis de formação. Portanto, parafraseando Castel (1998), é aceitável a sua ideia, de que o 

salário tornou-se um princípio, um paradigma, enfim, algo que se encontra nas diversas 

integrações sem fazer desaparecer as diferenças ou os conflitos. 
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Capítulo III 

 

Greve do Magistério Público da Rede Estadual do Rio Grande do Norte-2009 
Fonte: www.sinte.org.br 
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33  AA  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  DDOO  SSIINNTTEE  DDOO  RRIIOO  GGRRAANNDDEE  DDOO  NNOORRTTEE  EE  DDOO  GGOOVVEERRNNOO  

EESSTTAADDUUAALL  NNAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPIISSOO  SSAALLAARRIIAALL  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  

NNAACCIIOONNAALL  PPAARRAA  OOSS  PPRROOFFIISSSSIIOONNAAIISS  DDOO  MMAAGGIISSTTÉÉRRIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  DDAA  

EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  BBÁÁSSIICCAA    

 

 

 

A partir da década de 1980, com o processo de democratização do país, dá-se a 

participação institucional do movimento sindical, em espaços para negociação no interior do 

aparelho de Estado. A demanda de participação dos trabalhadores organizados nos processos 

de decisão relativos às Políticas Públicas esteve presente na agenda sindical como elemento 

fundamental do processo de democratização da gestão governamental e de realização efetiva 

da cidadania.  

Essa participação do movimento sindical em fóruns institucionais decorre, portanto, da 

compreensão de que o encaminhamento das questões relativas ao confronto e à negociação 

entre o capital e o trabalho não pode ser desvinculado da ação do Estado em suas diversas 

esferas. E, ainda, que as políticas públicas econômicas e sociais dizem respeito diretamente à 

ação das organizações sindicais, na medida em que condicionam e afetam as possibilidades de 

melhoria das condições de trabalho, remuneração e vida dos trabalhadores.  

Demo (2001) analisa a participação como uma conquista, significando o mesmo, um 

processo, no sentido legítimo do termo, como infindável, em constante vir-a-ser, sempre se 

fazendo. Assim, participação é, em essência, autopromoção e existe enquanto conquista 

processual. Não existe participação suficiente, nem acabada. 

A participação deve se apresentar como um mecanismo que insere os sujeitos no 

sistema social, político e econômico, possibilitando a inclusão de diversos atores sociais em 

processos decisórios que dizem respeito à coletividade. Partindo desse pressuposto é 

sumamente importante considerar o caráter educativo da participação defendida por Rousseau 

(1987) que, de modo geral, deve permitir aos envolvidos a construção de uma atuação mais 

responsável e crítica.  

Nesse sentido, no presente capítulo, discute-se a participação do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte- SINTE/RN e do o governo estadual no 

processo de implementação do Piso Salarial Profissional Nacional na rede pública. 
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3.1 O Sindicato dos Trabalhadores em Educação: o contexto político do Rio Grande do 

Norte 

 

 

De acordo com Duarte, J. (1985), a luta organizada dos profissionais da educação 

pública começou no Rio Grande do Norte, em 1920, com a Associação dos Professores do 

RN (APRN)29,  tornando-se em 1926, uma entidade de cunho social recreativo. Com o tempo, 

surgem outras instituições: CISPE – dos funcionários, UMES – dos estudantes, ASSOERN – 

dos orientadores e ASERN – dos supervisores (DUARTE, J., 1985). 

Nos anos de 1980, com a efervescência política vivida no Brasil motivado pelo fim da 

ditadura militar, os trabalhadores começaram a se organizar, politicamente, e reivindicar seus 

direitos, conforme a Constituição de 1988 - Art. 5º, LXX, alínea b (BRASIL, 1988, p. 19) 

“organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 

funcionamento há, pelo menos, um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 

associados”. Portanto, dá o direito de os trabalhadores se organizarem em sindicatos. Pouco 

depois, a Confederação dos Professores do Brasil (CPB) é transformada em Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). 

De acordo com Paro (2002, p. 103), a educação pode contribuir para a transformação 

“na medida em que for capaz de servir de instrumento em poder dos grupos sociais 

dominados em seu esforço de superação da atual sociedade de classes”. Com base na 

percepção crítica dos sujeitos e da formação de uma consciência política, o cidadão passa a 

dispor de subsídios para reivindicar condições de vida mais justas e igualitárias. Os 

movimentos sociais podem representar esse instrumento de mobilização coletiva. 

 O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte 

(SINTE-RN) foi fundado, em dois de setembro de 1989, como fruto da unificação das 

associações: Associação dos Professores do Rio Grande do Norte – APRN; Associação dos 

Professores de Mossoró - APM, Associação dos Supervisores Educacionais do Rio Grande do 

                                                 
29

 A 4 de dezembro de 1920 às dezenove horas, no salão nobre do Palácio do Governo, realizou-se a sessão 

solene para a instalação da Associação de Professores do Rio Grande do Norte. O então governador Dr. Antônio 

de Sousa assumiu a presidência da reunião, convidando o Professor Nestor Lima para a Conferência de abertura 

e instalação da Associação de Professores do Rio Grande do Norte – APRN. De acordo com o primeiro Estatuto 

da Associação, a primeira Diretoria (1920/1933) foi composta pelos seguintes membros – Presidente: Professor 

Anfilóquio Câmara; Vice-Presidente: professor Gonzaga Galvão; 1º Secretário: professora Júlia Alves; 2º 

Secretário professor Oscar Wanderley; Orador: professor Luís Soares; Tesoureiro: Francisco Ivo; Bibliotecário: 

professor Braz Caldas; Adjunto de Secretaria: professora Stella Gonçalves; Adjunto de Orador: professora 

Djanira Leite; Adjunto de Tesoureiro: professor Luís Antônio; Adjunto de Bibliotecário: professora Ana Araújo. 

Durante essa gestão, houve durante as reuniões semanais, de 1921 a 1922, seus primeiros planos de trabalho. Em 

1º de maio de 1923, a APRN fundava o Grupo Escolar „Antônio de Sousa em Natal‟.  Essa foi a primeira de 

várias escolas fundadas pela Associação. Em 12 de maio de 1930, foi inaugurado o Jardim de Infância Áurea 

Barros, hoje „Casa do Professor‟ (DUARTE, J., 1985). 
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Norte - ASSERN, entre outras. Assim, professores e demais funcionários da rede pública do 

Estado passaram a reivindicar melhorias trabalhistas de forma articulada. Desde então, 

consolidou-se como um dos mais importantes e respeitados sindicatos do Rio Grande do 

Norte. 

De acordo com o Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do 

Estado do Rio Grande do Norte de 2005, em seu art 1º (RIO GRANDE DO NORTE, 2005c, 

p. 4), com sede e foro na cidade do Natal, com base territorial em todo o Estado, assim define 

o sindicato: 

 
[...] é uma entidade de caráter classista, democrática, autônoma, 

independente perante o Estado, as religiões e partidos políticos, plural, sem 

fins lucrativos, com duração por prazo indeterminado que tem por objetivo a 

defesa dos interesses dos trabalhadores em educação do sistema público de 

ensino municipal e estadual que será regido pelo presente Estatuto.  

 

 

Ao considerar o movimento sindical uma organização da sociedade civil, entende-se 

essa sociedade como complexa e carregada de ideologias e uma diversidade de significados. 

Muitas vezes, tal diversidade se expressa em uma profunda contradição, acarretando 

consequências políticas das mais distintas nuanças.  

  A sociedade civil tem sido vista como uma esfera não-estatal, antiestatal, pós-estatal 

e até supra-estatal. Se já não bastasse tão variada gama de significados, vê-se, também, que, 

nos últimos anos, os entendimentos acerca da sociedade civil têm se complexificado de 

maneira homérica, dada a intensificação dos processos de globalização, haja vista as 

teorizações sobre a existência de uma sociedade civil internacional ou global. 

Marx (apud BOBBIO (1999a) define a sociedade civil como a arena da luta de classes. 

Seguindo a formulação hegeliana de sociedade civil como um sistema de necessidade, para 

Marx, a sociedade civil consiste de massas separadas cuja formação é fortuita e não remonta a 

uma organização. Essas massas separadas são definidas em relação à esfera produtiva. Assim, 

é evidente a preocupação de Marx em destacar a forma como as relações sociais de poder sob 

a sociedade civil são definidas pela emergência de duas classes antagônicas: burguesia e 

proletariado, cuja existência remonta a uma organização particular da produção. 

A sociedade civil é o espaço onde se articulam instituições privadas e interesses 

individuais e se expressam os interesses universais e contraditórios. Para o entendimento 

dessa categoria, Gramsci estabelece uma distinção entre a sociedade civil e a sociedade 

política, pois sociedade civil é uma das formas de natureza estatal. Ela é um diferencial 

analítico, pois, no momento em que se coloca o movimento social com toda a sua contradição, 
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percebe o real alcance ou o limite da sociedade civil como forma de articulação social. Assim, 

a sociedade civil não é uma esfera autônoma do real, como pretendem alguns teóricos da 

sociedade complexa, ela só ganha sentido se for pensada a partir da identidade de outras 

classes sociais (BOBBIO, 1999a). 

Na perspectiva de Gramsci (1995), sociedade civil e sociedade política são distinções 

analíticas do conceito de Estado e não distinção metodológica. É o Estado que organiza, 

representa, vigia e pune, em última instância, o individuo. A acentuação da forma privada de 

suas instituições, do seu caráter de regulação, não nega o seu caráter estatal, nem o seu caráter 

classista, como querem os liberais. O aspecto privado não se opõe ao aspecto público. A 

oposição entre sociedade civil-sociedade política, a primeira como manifestação da esfera do 

privado e a segunda como manifestação da pública, ou seja, como instancia do real, é, 

rigorosamente, uma formulação liberal.  

Essa distinção evidencia a racionalidade dessa sociedade capitalista e afirma a 

existência de esferas de intervenção dos indivíduos. Cada uma delas com sua forma específica 

e sua eficácia própria. Assim, por um lado, o econômico é visto como reino de necessidade e 

implica, necessariamente, a escassez, o sofrimento, a diferenciação. Por outro, o político é 

visto como sendo a possibilidade da conciliação dos interesses diferenciados que se 

constroem na esfera econômica. Essa cisão entre a economia-política é a forma pela qual se 

limita a intervenção estatal na economia.  

Gramsci (1995) pensa a sociedade civil politicamente. A unidade da sociedade civil 

está baseada na forma de luta dos movimentos sociais, e não na institucionalidade dos 

movimentos sociais que compõe a sociedade civil. A unidade na diversidade é que permite 

compreender como e por que o movimento social organizado, espaço contraditório de práticas 

e projetos sociais pode possibilitar ou inibir projetos, formas de individualidades históricas e 

de subjetividade das classes subalternas. 

Porém, a participação do movimento sindical e a sua relação política com o Governo 

são constituídas de contradições e interesses, na maioria das vezes, antagônicos. Toda 

categoria profissional é um grupo particular com relação ao Estado, mantém, nesse sentido, 

uma relação política com ele. Dependendo do momento histórico-político, apresenta um 

contexto de conflito, em maior ou menor proporção de desgaste e mesmo de violência 

humana. As relações políticas entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação e o governo 

do Estado do Rio Grande do Norte sempre foram marcadas por concentração de poder e forte 

presença de oligarquias, impactando as ações participativas do movimento.  
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Fazendo um breve resgate hisórico-político, observa-se nos anos de 1970, que o Brasil 

vivenciou um momento de extrema repressão política. Não fugindo a esse, sistema de 

governo, o Estado do Rio Grande do Norte se inseriu, também, nesse contexto de grande 

perseguição tendo em vista que o interior do estado encontrava-se nas mãos de uma grande 

parcela oligárquica que dava estabilidade política a uma nova classe política dominante que se 

estruturava no Estado com o fim do populismo. 

Para que se entenda como se formou uma nova oligarquia política estadual, é 

necessário procurar compreender as causas que favoreceram os partidos políticos 

restabelecidos no RN, bem como os fatos que levaram à permanência de alguns políticos na 

vida pública, enquanto que outros desapareceram entre tantos que atuaram nos gabinetes 

militares de decisão para a escolha de governadores.  

De acordo com Costa (1995), Ferreira, (1997) é, nesse momento, que se inicia o 

período dos governadores indicados pelo governo federal, de acordo com os atos 

institucionais. Cortez Pereira de Araújo foi indicado como primeiro governador biônico do 

estado pelo então presidente da República Garrastazu Médici em substituição ao governador 

do estado Walfredo Gurgel, inaugurando a nova fase política do RN. O governo Cortez 

Pereira foi um governo considerado criativo pelos seus projetos em vários setores da 

administração estadual.  

O governo viveu ainda, durante esse período, o momento do grande milagre 

econômico30, implantado pela ideologia do regime ditatorial, que elevava o índice de 

aceitação da política econômica dos militares, bem como a popularidade do governo do RN, à 

época. Porém, no final de seu mandato, sua popularidade caiu significativamente devido à 

participação excessiva de seus familiares no governo. Cortez Pereira governou o RN por 4 

anos (1971-1975), tendo sido cassado seus direitos políticos pelo Ato Institucional AI-5.  

Com o término do governo de Cortez Pereira, iniciou-se o período da Oligarquia Maia 

na história política do RN, com a escolha de Tarcísio Maia para o governo do estado por 

indicação do governo militar, na tentativa de se construir um consenso entre os políticos da 

Arena (Aliança Renovadora Nacional) local. Iniciado seu governo, Tarcísio Maia dava início 

                                                 

30
 O milagre econômico é a denominação dada à época de excepcional crescimento econômico ocorrido durante 

a ditadura militar, ou anos de chumbo, especialmente entre 1969 e 1973, no governo Médici. Nesse período 

áureo do desenvolvimento brasileiro em que, paradoxalmente, houve aumento da concentração de renda e da 

pobreza, instaurou-se um pensamento ufanista de Brasil potência, que se evidencia com a conquista da terceira 

Copa do Mundo de Futebol em 1970 no México, e a criação do mote de significado dúbio: Brasil ame-o ou 

deixe-o (SINGER, 1972). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_de_chumbo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1969
http://pt.wikipedia.org/wiki/1973
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emilio_Garrastaz%C3%BA_M%C3%A9dici
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concentra%C3%A7%C3%A3o_de_renda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_de_Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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a uma nova forma de governo que se caracterizaria dentro de uma ótica política como paz 

pública. Isso significa dizer que, a partir daquele momento, houve um período de extensa 

permanência da oligarquia Maia à frente do governo do RN, fazendo reformas administrativas 

sem se preocupar com os projetos deixados por seus antecessores ou até mesmo de alguns 

setores situacionistas que lhe causassem suspeita:  

 
[...] fez um governo [...] afastando-se do radicalismo e convivendo bem com 

a oposição, que foi praticamente anulada através de um acordo de „Paz 

Pública‟ com os Alves, cujo líder maior estava cassado, mas que era dono de 

meios de comunicação: jornal e rádio. Para atingir seus objetivos políticos, 

Tarcísio Maia, com habilidade incomum conseguiu atrair os possíveis rivais, 

reduzindo suas possibilidades e enfraquecendo-os. E assim, conseguiu impor 

como seu sucessor seu primo-irmão Lavoisier Maia Sobrinho, com apoio até 

do MDB (SÁ apud MARIZ; SUASSUNA, 2002, p. 112). 

 

Iniciado seu governo em 1979, Lavoisier Maia procurou dar continuidade às ideias 

políticas de seu antecessor Tarcísio Maia no que se refere à sua capitalização política no RN. 

Essa foi a razão da grande abertura no quadro do funcionalismo público, que, mais tarde, 

resultaria no aumento de seu prestígio político frente às classes populares. Lavoisier Maia, 

além de tentar manter os Maias no governo do Estado, tinha missão maior: preparar o 

caminho político e a viabilização da candidatura de seu sobrinho José Agripino Maia.  

Apesar da aparente tranquilidade de seu governo, enfrentou a abertura política e, com 

ela, a greve dos professores da rede estadual de ensino, bem como uma forte resistência da 

oposição uma vez que se tinha rompido o pacto de amizade entre os Alves e Maia, como 

também as disputas das eleições diretas para governador em 1982, tendo seu sobrinho, José 

Agripino Maia, derrotado o principal líder na política estadual Aluízio Alves.  

Durante seu governo, viabilizou a construção de casas populares, fundou escolas e 

construiu postos de saúde em todas as cidades do interior. Possibilitou a chegada aos cofres da 

Prefeitura de Natal de grandes verbas, oferecendo, assim, condições para que o prefeito José 

Agripino Maia realizasse uma administração que o conduziria à vitória eleitoral na campanha 

para o Governo Estadual.  

Para dar continuidade à oligarquia Maia no governo do RN, José Agripino Maia 

elegeu-se governador, em 1982, enfrentando uma campanha eleitoral de grande agitação no 

meio político, tendo em vista a grande importância do líder populista e ex-governador do 

estado Aluízio Alves, que retornava à vida pública.  

Observa-se que o RN viveu um momento de ascensão contínua da Oligarquia Maia 

frente ao quadro político do Estado. As eleições de 1986 traziam como candidato apoiado pela 
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oligarquia Maia, João Faustino e, como candidato oposicionista, Geraldo José de Melo, 

apoiado pela oligarquia Alves. Este último elegeu-se governador do RN, pondo fim à 

continuidade da oligarquia Maia no governo do estado. Portanto, pela primeira vez em 12 

anos seguidos, elegia-se um governador que não pertencia ao grupo da oligarquia Maia.  

Porém, após o governo de Geraldo Melo, a oligarquia Alves retoma o poder pelas 

mãos de Garibaldi Alves Filho que governa o RN por oito anos. Não conseguindo, 

posteriormente, fazer o seu sucessor, passando em 2002 o governo para Wilma Maria de 

Faria, que, mesmo não integrando nenhuma das famílias oligárquicas, Alves e Maia, todo o 

seu aprendizado político começa enquanto esposa do ex-governador Lavosier Maia e 

participante dos mesmos partidos políticos conservadores. 

 O problema, no entanto, é que essas famílias têm que se fazer de amigas, porque cada 

um precisa do outro para sobreviver politicamente. Na verdade, todos andam abraçados pelos 

mesmos motivos: precisam do erário público para satisfazer suas ambições pessoais. De 

acordo com (COSTA, 1995; FERREIRA, 1997) a política potiguar é como uma jabuticaba, só 

existe aqui mesmo. Rosado, Alves e Maia, cada um é refém do outro na política norte-rio-

grandense. Vivem como aquelas árvores imensas da Amazônia, com dezenas de metros de 

altura, que precisam estar escoradas umas nas outras para não serem derrubadas pelo vento. 

Tudo isso cobre o Estado de vergonha e transforma a política em disputa de poder entre um 

pequeno grupo de famílias, enquanto os demais da sociedade ficam a excluídos dos bens 

políticos, econômicos e sociais produzidos pelo estado. 

Considerando o quadro político apresentado, as relações políticas entre esses 

diferentes governos e o movimento sindical dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande 

do Norte ocorrem de forma conflituosa, trazendo reflexos negativos, principalmente, para a 

participação qualitativa do movimento no processo de definição, implementação e avaliação 

das políticas educacionais do Estado. 

Atualmente, ele é o maior Sindicato em número de filiados no Rio Grande do Norte, 

com mais de 20 mil associados. A filiação à Central Única dos Trabalhadores - CUT, à 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE e ao Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIEESE assume um efetivo papel de 

combate às desigualdades e às injustiças contra a categoria. 
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A Base Territorial do SINTE/RN abrange todo o Estado do Rio Grande do Norte, que 

é subdividido geográfica e politicamente, para efeitos administrativos e organizativos em 

Regionais e Núcleos Municipais. Conforme o Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação pública do Estado do Rio Grande do Norte (RIO GRANDE DO NORTE, 2005c), § 

1º - A capital, para efeito de organização política, é dividida em 4 (quatro) setores, 

observando-se o zoneamento geográfico da cidade da seguinte forma: a) Setor sindical Zona 

Norte; b) Setor sindical Zona Sul; c) Setor sindical Zona Oeste; d) Setor sindical Zonas Leste 

e Centro. A divisão no Estado é feita por regiões31.  

De acordo com o Estatuto de 2005, Art. 4º (RIO GRANDE DO NORTE, 2005c, p. 5-

6), o SINTE-RN tem como finalidades:  

 
a) Organizar, representar, defender, politicamente, socialmente e 

judicialmente os trabalhadores em educação pública a nível estadual, 

regional e municipal, inclusive como substituto processual, independente de 

autorização em assembléia, dos associados;  

b) lutar pela garantia de condições dignas de trabalho e justa remuneração da 

categoria, permitindo-lhe dedicar-se exclusivamente à suas funções sem 

prejuízo, do satisfatório atendimento das suas necessidades;  

c) lutar pela garantia de qualificação, atualização, aperfeiçoamento e 

especialização profissional, científica e cultural da categoria;  

d) promover a formação político-sindical dos seus associados; 

e) instalar Coordenações Regionais e/ou Núcleos Municipais nas regiões ou 

municípios abrangidos pelo Sindicato, de acordo com as suas necessidades;  

                                                 
31

a) REGIONAL DE CEARÁ MIRIM: Extremoz, Ielmo Marinho, Maxaranguape, Pureza; b) REGIONAL DE 

JOÃO CÂMARA: Bento Fernandes, Jandaíra, Jardim de Angicos, Parazinho, Pedra Grande, Poço Branco, São 

Bento do Norte, Caiçara do Norte e Taipu; c) REGIONAL DE MACAU: Pendências, Guamaré, Galinhos e Alto 

do Rodrigues; d) REGIONAL DE UMARIZAL: Almino Afonso, Antônio Martins, Messias Targino, Olho 

D‟água dos Borges, Patu, Portalegre, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Viçosa, Lucrécia e Serrinha dos Pintos; 

Frutuoso Gomes; João Dias; Martins; e) REGIONAL DE SANTA CRUZ: São Bento do Trairi, Japi, Jaçanã, 

Coronel Ezequiel, Campo Redondo, Presidente Juscelino, Tangará, Sítio Novo, Bom Jesus, Senador Eloi de 

Souza e Lajes Pintadas; f) REGIONAL DE APODI: Felipe Guerra, Itaú, Rodolfo Fernandes, Severiano Melo e 

Tabuleiro Grande; g) REGIONAL DE NOVA CRUZ: Passa e Fica, Serra de São Bento, Montanhas, São José de 

Campestre, Várzea, Serrinha, Espírito Santo, Januário Cicco, Passagem, Santo Antônio, Lagoa D‟anta, Jundiá, 

Monte das Gameleiras, Lagoa de Pedras e Lagoa Salgada; h) REGIONAL DE ASSU: Augusto Severo, 

Carnaubais, Ipanguaçú, Itajá, Paraú, Triunfo Potiguar, Porto do Mangue e São Rafael; i) REGIONAL DE 

MOSSORÓ: Areia Branca, Caraúbas, Governador Dix Sept Rosado, Grossos, Janduís, Upanema, Serra do Mel e 

Baraúnas; Tibau; j) REGIONAL DE CURRAIS NOVOS: Acari, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, 

Florânia, Lagoa Nova, Tenente Laurentino e São Vicente; Bodó; k) REGIONAL DE CAICÓ: Ipueira, Jardim de 

Piranhas, Jucurutú, São Fernando, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, São João do Sabugi, São José 

do Seridó Parelhas, Equador, Jardim do Seridó, Ouro Branco e Santana; l) REGIONAL DE PAU DOS 

FERROS: Água Nova, Coronel João Pessoa, Dr. Severiano, Encanto, Francisco Dantas, Rafael Fernandes, 

Riacho de Santana, São Francisco do Oeste e São Miguel, Alexandria, José da Penha, Luís Gomes, Marcelino 

Vieira, Paraná, Pilões,Tenente Ananias e Major Sales; Venha-Ver. m) REGIONAL DE ANGICOS: Lajes, Pedra 

Preta, Pedro Avelino, Santana do Mato, Caiçara do Rio dos Ventos e Afonso Bezerra e Fernanado Pedrosa;  n) 

REGIONAL DE PARNAMIRIM: São José de Mipibu, Nízia Floresta, Monte Alegre e Vera Cruz; o) 

REGIONAL DE SÃO TOMÉ: Rui Barbosa, Barcelona, São Pedro, São Paulo do Potengi, Riachuelo, Santa 

Maria, Caiçara do Rio dos Ventos e Lagoa de Velhos; p) REGIONAL DE TOUROS: São Miguel de Touro e Rio 

do Fogo; q) REGIONAL DE CANGUARETAMA: Goianinha, Georgino Avelino, Ares, Baia Formosa, Tibau 

do Sul e Pedro Velho.  
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f) manter intercâmbio com as demais entidades de organização da classe 

trabalhadora, para concretização da luta em defesa dos seus interesses 

imediatos e históricos;  

g) lutar em defesa de uma educação democrática e libertadora, de uma 

política educacional de interesse da classe trabalhadora, assim como, pelo 

ensino público, gratuito e de boa qualidade para todos e em todos os níveis;  

h) promover a organização da categoria por local de trabalho;  

i) oportunizar o aperfeiçoamento e atualização científica, cultural e técnica 

dos seus sindicalizados;  

j) propor e contribuir na discussão e elaboração de políticas que abranjam a 

saúde dos trabalhadores em educação e condições educacionais para a 

criança, o adolescente e o adulto.  

 

Nos dois mandatos do governo Wilma Maria de Faria (2003-2006 e 2007-2010), 

acontece uma sucessão de Secretário de Educação, impedindo a definição de uma política 

educacional mais consistente e com características de continuidade, sendo interrompida, 

sempre que os destinos e os ventos políticos sopram contrários aos desejos de quem determina 

e detém o poder. Esse fato dificulta a atuação do Sindicato. A cada novo secretário é um 

recomeço no processo de negociação, sendo sempre necessária a retomada de pontos, 

anteriormente, discutidos e negociados, na tentativa de sua implementação. 

O movimento sindical vive, hoje, sua maior crise, tanto no âmbito internacional 

quanto nacional. Independente da abrangência dessa crise, ela reflete nos aspectos objetivos e 

subjetivos das organizações de trabalhadores. As transformações ocorridas na estrutura e 

organização do trabalho acarretaram, para os sindicatos dos trabalhadores, dificuldades quase 

intransponíveis para assimilar e incorporar essa classe trabalhadora mais segmentada e 

fracionada. Deve-se, também, acrescer a esse fenômeno a relação direta existente entre o 

elevado contingente de desempregados e o retrocesso da ação sindical, que passa de um 

sindicalismo combativo para uma modalidade mais subserviente aos interesses do capital. 

Para Antunes (1981), essas questões também podem ser direcionadas para o campo de 

debate do sindicalismo do magistério, principalmente pela proximidade da desestruturação do 

trabalho que vem ocorrendo com os professores. Especificamente no tocante ao movimento 

sindical do magistério – é o ramo do setor público que apresenta as maiores taxas de 

sindicalização e, ainda que, em menor grau, na década de 1990, como o sindicato que 

promoveu as maiores mobilizações – o seu ingresso na CUT foi fundamental, pois pode tomar 

contato com um debate mais intenso sobre o sindicalismo de outras categorias. Muito 

provavelmente, o ingresso dos sindicatos do magistério na CUT está relacionado a uma maior 

identidade com o sindicalismo reivindicativo e de luta, em função das suas condições 

econômicas e salariais muito próximas das demais categorias de trabalhadores. 
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Nessa conjuntura, destaca-se a importância da participação do SINTE/RN, na 

definição das diretrizes políticas de valorização do magistério, principalmente, na 

implementação do Piso Salarial Profissional Nacional. Percebe-se também a relação de poder 

no enfrentamento por uma política de valorização para o magistério público estadual do Rio 

Grande do Norte. 

 

3.2 Diretrizes políticas da valorização do magistério público estadual do RN: o Plano 

Estadual de Educação e o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração  

 

 

No Rio Grande do Norte32, são grandes os desafios a serem enfrentados para se 

oferecer uma educação33 que atenda às diferentes demandas e, principalmente ao acesso, à 

permanência e ao sucesso do aluno com a qualidade social. A primeira iniciativa deve ser o 

cumprimento dos preceitos legais, há algum tempo determinado, como a Constituição Federal 

(BRASIL,1988), a LDB, Lei nº 9.394/96(BRASIL, 2001a), o Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 2001b) e, principalmente, os ordenamentos jurídicos locais. De acordo com a 

Constituição Federal - 1989, art. 205 (BRASIL, 1988, p. 121) preconiza que:  

 

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, é promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

 

 

                                                 
32

 O estado do Rio Grande do Norte está localizado na região Nordeste e tem como limites: a norte e a leste, o 

Oceano Atlântico; ao sul, com a Paraíba; e a oeste, com o Ceará. É dividido em 167 municípios e ocupa uma 

área de 52.796,791 km², sendo um pouco maior que a Costa Rica. Sua capital é a cidade do Natal e a atual 

governadora é Wilma Maria de Faria. O Estado apresenta o melhor Índice de Desenvolvimento Humano da 

região Nordeste -  0,705, empatado com Pernambuco. Possui uma população estimada em 3.013.740 habitantes; 

as cidades mais populosas, além da capital, são: Mossoró, Parnamirim, Assu, São Gonçalo do Amarante, Ceará-

Mirim, Macaíba e Caicó. O território apresenta um relevo, com mais de 80% de sua área possuindo menos de 

300m de altura. Potengi, Moçoró, Apodi, Açu, Piranhas, Trairi, Jundiaí, Jacu, Seridó e Curimataú são os rios 

principais. O clima é tropical e sua economia está em expansão. Na extração mineral, a produção é 

principalmente de petróleo (maior produtor do país em solo continental) e sal marinho. No setor agropecuário, 

destaca-se a carcinocultura, a fruticultura irrigada (abacaxi, banana, melão e coco-da-baía, dentre outros) e a 

tradicional pecuária. Na indústria, são relevantes o parque têxtil e as instalações de processamento de petróleo e 

gás natural da Petrobrás em Guamaré. Disponível em: www.pt.wikipedia.org.br.  
33

 Atualmente, no que se refere à educação do Rio Grande do Norte, conforme dados preliminares do Censo 

Escolar 2009, (Disponível em www.educacao.rn.gov.br.) é composta por quatro mil cento e noventa e nove 

(4.199) escolas, distribuídas em todas as redes. Desse total, setecentos e setenta e cinco (775) escolas são da rede 

pública estadual. A matrícula para a rede estadual corresponde à cerca de 35 mil professores e 12 mil 

funcionários, distribuídos para esse total de professores, no ano de 2009,  9.574 40   (nove milhões, quinhentos e 

setenta e quatro mil e quarenta alunos), sendo, 342.552 (trezentos e quarenta e dois mil e quinhentos e cinquenta 

e dois alunos) da rede pública estadual. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_do_estado_do_Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_%28Rio_Grande_do_Norte%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wilma_de_Faria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_estados_do_Brasil_por_IDH
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_estados_do_Brasil_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mossor%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parnamirim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assu
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo_do_Amarante_%28Rio_Grande_do_Norte%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1-Mirim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1-Mirim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maca%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caic%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Potenji
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Mo%C3%A7or%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Apodi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_A%C3%A7u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Piranhas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Trairi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Jundia%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Jacu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Serid%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Curimata%C3%BA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_rios_do_Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_rios_do_Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sal_marinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carcinicultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fruticultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abacaxi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coco-da-ba%C3%ADa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrobr%C3%A1s
http://www.pt.wikipedia.org.br/
http://www.educacao.rn.gov.br/
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 A proposição desse artigo da Constituição Federal encontra-se em consonância 

com a Constituição Estadual. De acordo com o art. 135 (RIO GRANDE DO NORTE, 1989), 

o ensino será ministrado baseado 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; 

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. 

 

 

 

Os princípios da educação na Constituição do RN (RIO GRANDE DO NORTE, 1989) 

garantem, legalmente, entre outras questões, a valorização dos profissionais do ensino 

(magistério), indicando a necessidade de outras regulamentações legais. Nesse sentido, a 

participação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte tem sido 

decisivo na conquista de direitos dos profissionais da educação. A definição das diretrizes 

políticas deve se pautar pela participação da sociedade, tendo em vista o processo de 

construção de uma sociedade democrática.  

Dentre as diretrizes políticas de valorização do magistério, destacam-se o Plano 

Estadual de Educação e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração e, por último, a 

implementação do Piso Salarial Profissional Nacional. 

 

 

3.2.1 O Plano Estadual de Educação (1994-2003): as diretrizes para a valorização do 

magistério público estadual. 

 

 

As diretrizes políticas em âmbito federal condicionam Estados, Municípios e o Distrito 

Federal a repensarem, também, as suas orientações legais e técnicas de encaminhamento da 

educação pública, em âmbito local.  

Após a aprovação do Plano Nacional de Educação, em 2001(BRASIL, 2001b), O 

Estado do Rio Grande do Norte deveria ter elaborado e aprovado o Plano Estadual de 

Educação. Porém, isso não ocorreu, satisfatoriamente, visto que a Secretaria de Estado, da 

Educação e da Cultura, ainda não o encaminhou à Assembléia Legislativa, permanecendo o 

documento na sua versão preliminar. Oficialmente, as diretrizes da educação do Estado do RN 
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continuam sendo respaldadas pelo Plano Estadual de Educação Básica (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1994). No item referente à valorização dos profissionais da educação, constata-se a 

necessidade de implementação de uma política de valorização para o magistério, como 

condição básica de efetivação da melhoria dos padrões de qualidade da educação requerida 

pela sociedade. Acrescenta ainda o Plano Estadual de Educação Básica (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1994, p.18):  

 

Dessa forma, devem ser adotadas medidas quanto a planos de carreira, 

capazes de promover a efetiva profissionalização do magistério. Definindo 

os padrões de remuneração e qualificação, estabelecendo também a 

reestruturação dos processos de formação inicial e continuada, abrangendo a 

revisão dos currículos dos cursos médios e superiores de magistério e de 

programas de capacitação dos profissionais da educação.  

 

 

 Para concretização dessa política, são apresentados quatro objetivos: 1) definir 

e implementar padrões de qualidade na carreira do magistério; 2) incentivar programas 

sistemáticos de formação e de treinamentos de docentes, prioritariamente para as séries 

iniciais do ensino fundamental com abrangência ao ensino de jovens e adultos; 3) reforçar a 

formação dos professores nas disciplinas das séries finais do ensino fundamental; 4) formar e 

treinar pessoal para atuar em programas de oferta de serviços sociais integrados (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1994). 

 A definição dos objetivos não foi claro em relação à proposição real de uma 

política de valorização para o magistério, principalmente no que se refere à questão salarial, 

não apresentando nenhum objetivo em relação a esse ponto. Mas apresenta nas metas, de 

forma frágil, a intencionalidade de implementar o Plano de Carreira, como também a questão 

salarial: 

 

 
Estabelecimento de um plano de carreira, cargos, salários e revisão de 

Estatuto do Magistério em articulação com as entidades da área de educação; 

garantia de concurso público para ingresso no magistério; garantia do 

cumprimento do preceito constitucional de que nenhum trabalhador 

perceberá remuneração inferior ao salário mínimo vigente no País [...] (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1994, p. 18). 

 

 

 A proposição de valorização salarial de acordo com esse documento restringiu-

se à garantia constitucional de que nenhum trabalhador deveria receber remuneração inferior 

ao salário mínimo. E a proposição de uma política de valorização do magistério, como seria 



148 

possível, apenas com essa indicação? No entanto, apesar da indicação do estabelecimento de 

um Plano de Cargos, Carreira e Salário e revisão do Estatuto do Magistério, isso somente 

aconteceu em 2006.  

 A Versão Preliminar do Plano Estadual de Educação do RN, de 2005(RIO 

GRANDE DO NORTE, 2005b) objetiva estabelecer as diretrizes globais e estratégias, no 

âmbito da educação básica e suas modalidades de ensino, da educação profissional e de 

educação superior. A proposição do Plano Estadual de Educação é a sistematização da 

política educacional da Secretaria de Estado, da Educação e da Cultura do Rio Grande do 

Norte para o período de 2005 a 2011.  

O Plano Estadual de Educação (RIO GRANDE DO NORTE, 2005b) tem como 

princípio norteador – educação de qualidade, direito de todos, que deverá nortear as ações 

educacionais do RN. Foram definidas algumas diretrizes político-pedagógicas que foram 

resultantes dos debates nacionais em educação: universalização do ensino fundamental, 

erradicação do analfabetismo, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino 

médio, qualificação e valorização do magistério e democratização da gestão educacional. 

Algumas diretrizes complementares, também, foram agregadas no intuito de ampliar a 

abrangência das áreas prioritárias da SEEC/RN, tais como: qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem, integração escola comunidade, construção da cidadania, trabalho e cultura.  

No desenvolvimento do princípio da valorização profissional do magistério o Plano 

Estadual (RIO GRANDE DO NORTE, 2005b) destaca que a Década da Educação (1997-

2007), instituída pela LDB, almeja em seu término, estar com todos os professores 

qualificados em nível superior. “O esforço pela qualificação há que ser encarado com 

seriedade e firmeza, pois ele é pré-condição para a educação de qualidade pretendida”. “Não 

se pode, contudo, falar em qualificação do magistério sem se levar em conta a necessidade 

urgente de se valorizar e resgatar a dignidade desses profissionais da educação através de um 

reconhecimento salarial justo” (RIO GRANDE DO NORTE, 2005b, p. 22). 

O Plano (RIO GRANDE DO NORTE, 2005b) apresenta a qualificação e a valorização 

dos professores, como dois eixos básicos, centrais e indissociáveis, que precisam ser 

equacionados. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente que não haverá qualidade na 

educação se não houver uma boa formação e que de nada adiantará essa boa formação se não 

houver continuidade de estudos e de treinamento em serviço. Em segundo lugar, condições 

adequadas de trabalho ao professor, tais como: ambientes estimulantes, como amplos recursos 

didáticos e tecnológicos, laboratórios, bibliotecas, videotecas, acesso à Internet. E em terceiro 

lugar será necessária a construção de um Plano de Carreira que assegure ao professor as 
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condições adequadas para que ele, por si próprio prossiga a busca contínua dos meios para 

aprimorar o seu ofício. Esse documento (RIO GRANDE DO NORTE, 2005b, p. 23) destaca, 

ainda, que: 

 

 
[...] salário digno, formação inicial e continuada de qualidade, condições de 

trabalho adequadas e gestão democrática em todos os níveis, são caminhos 

para se resgatar a auto-estima do professor, pois significam reconhecimento 

profissional concreto e reverterão, certamente, em melhor qualidade da 

educação pública que se quer para todos.     

 

 

 

Em relação ao plano anterior, a proposição desse documento (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2005b) avança no que concerne à valorização do magistério. Primeiro porque 

constitui um princípio norteador de uma educação de qualidade; e segundo, porque é uma área 

prioritária das políticas educacionais do Estado do Rio Grande do Norte. Referente à 

proposição, o Plano avança, porém recua por não apresentar nenhuma meta relacionada à 

implementação dessa política. Contudo, o mais grave, no que se refere ao Plano Estadual, 

consiste na falta de vontade política de aprová-lo e implementá-lo, para torná-lo política de 

Estado, continuando, apenas, com proposições bem intencionadas – em versão preliminar.  

Conforme entrevistado nº 1 (E1), quanto à participação do sindicato na definição das 

políticas educacionais para o Estado do RN, enfatiza a ausência de um Plano Estadual de 

Educação.  

 

 
O sindicato tem tido uma participação grande quando se trata de concepção 

de política de educação, temos feito duras críticas, aos programas e projetos 

desvinculados de uma proposta, de um plano estadual de educação. Aliás, o 

RN não tem um plano estadual de educação e isso mostra o compromisso do 

governo com a educação pública [...]. Nós temos trazido este cenário para 

dialogar com a sociedade, tanto é que o nosso sindicato em seus movimentos 

grevistas tem recebido um apoio muito grande porque ele hoje incorpora a 

luta em defesa e promoção da escola pública social e emancipatória. Isso 

significa dizer que nós não queremos apenas salários, nós queremos uma 

escola que os alunos se sintam sujeitos de sua história, construtores de sua 

história, que eles possam estar recriando a estrutura social, porque nós temos 

uma estrutura capitalista e sobre a égide dessa estrutura capitalista, se não 

fossem as lutas sociais, a educação tinha se tornado uma educação 

mercantilista. 
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A representante do Sindicato (E1) aponta a falta de compromisso do governo do 

Estado em não existir um Plano Estadual de Educação e a necessidade do movimento em 

torno da luta por uma educação de qualidade social, e não, apenas a luta por salários. 

 

 

3.2.2 Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público 

Estadual do Rio Grande do Norte: proposta do governo e emendas do SINTE/RN 

 

 

Ao analisar as diretrizes da política de valorização salarial do magistério no Estado, 

percebe-se a importância da participação do SINTE/RN nesse processo, e de suas relações 

construídas com o governo. Conforme Poulantzas (1984), o processo de produção é 

constituído por uma dupla relação que engloba as relações dos homens com a natureza na 

produção material: são relações dos agentes da produção, os homens, com o objeto e com os 

meios do trabalho, as forças produtivas, e, dessa forma, são relações dos homens entre si, 

relações de classe. Nesse processo, portanto, constroem relação de poder. Poulantzas (1984, p. 

92) destaca que  

 

 
O Estado intervém por sua ação e por seus efeitos em todas as relações de 

poder, a fim de lhes consignar uma pertinência de classe e de investi-las na 

trama dos poderes de classe. Assim, o Estado encarrega-se dos poderes 

heterogêneos que se tornam relés e complemento do poder (econômico, 

político, ideológico) da classe dominante. O Estado não é um Estado de 

classe apenas no sentido de concentrar o poder fundado nas relações de 

classe, mas também no sentido de difundir-se tendencialmente em todo o 

poder [...]  

 

 

 

 A aprovação do PCCR do magistério público estadual do RN foi fruto da luta 

política do SINTE/RN. “Após 11 anos trouxemos para o cenário de disputa uma proposta de 

Plano de Carreira e Cargos Único construído em todo o Estado com a realização de Fóruns 

Regionais, culminando com o congresso realizado em 18/05/04 e pelos delegados eleitos nos 

locais de trabalho” (RIO GRANDE DO NORTE, 2005a, p. 4). O resultado desse congresso 

foi uma proposta de Plano de Carreira Único, protocolado em diversas áreas do governo. A 

partir desse fato, foi construída uma permanente mobilização que culminou com a Campanha 

Salarial de 2004, ocasião em que foi formada uma comissão incumbida de apresentar uma 

proposta até dezembro de 2004, quando, então, o Plano seria dos servidores.  
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 A governadora Wilma de Faria não cumpriu o compromisso assinado, durante 

o período de maio de 2004 a junho de 2005; o SINTE/RN ocupou todos os espaços de luta 

para o cumprimento do protocolo assinado pelo chefe do executivo estadual da época. Com a 

greve de 2005, a luta foi fortalecida e o executivo estadual foi obrigado a apresentar um 

calendário incluindo o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração. O documento apresentado 

em 15/06/05 ao SINTE/RN tratava de um Plano somente para o magistério, diferentemente do 

proposto. 

 A proposta apresentada pelo governo teve várias contribuições do sindicato através de 

emendas aditivas e supressivas. Para que as proposições do sindicato fossem qualitativas, 

contou com a consultoria de um representante da CNTE, que acompanhou o processo de 

elaboração dos PCCR em todo o país. 

 PCCR: proposições do SINTE/RN 

  Aqui, a pretensão não é levantar todas as propostas do governo e emendas do 

Sindicato, ao documento do PCCR, porém foram discutidas aquelas relacionadas à promoção 

da valorização salarial, no Plano. 

Com relação ao capítulo que trata da estrutura da carreira, o art. 5º, (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2005a), o governo propõe que a carreira seja estruturada em quatro níveis e dez 

classes. O sindicato propõe que seja estruturada em seis níveis e dez classes. A pressão do 

sindicato fez com que o governo compreendesse a importância de considerar mestres e 

doutores como Níveis da Carreira e recuar da  proposta inicial de gratificação.  

Outra conquista foi a inclusão dos professores com formação em magistério no Nível 

I, como também a criação do Nível II para os educadores com Licenciatura Curta. 

Diferentemente do que o sindicato amejava, o governo recua da ideia de Cargo Único (com 

função de docência e de suporte pedagógico) e cria um cargo de especialista em educação 

dividido em cinco Níveis (I - V) e dez Classes (A - J) com os mesmos direitos e vantagens 

percebidos pelos integrantes do Cargo de Professor. 

Quanto à jornada de trabalho, eis a proposta do governo (Art.28, § 2º e §3º), §2º (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2005a): A jornada do professor de trinta horas semanais inclui vinte 

e quatro horas de aula, correspondentes a horas letivas e seis horas de atividades, das quais, o 

mínimo de três horas, será destinado a trabalho coletivo na escola. Eis a proposição do 

sindicato: A jornada de trinta horas semanais do professor em função docente inclui 2/3, 

correspondentes a horas letivas e um 1/3 horas atividades, das quais, o mínimo de cinco horas, 

será destinado a trabalho coletivo na escola. No §3º: A jornada de quarenta horas do professor 
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em função docente inclui trinta e duas horas aula, correspondente a horas letivas e oito horas 

de atividades, das quais, o mínimo de quatro horas será destinado a trabalho coletivo na 

escola.  

O governo manteve a mesma jornada semanal de trabalho, já praticada. A jornada de 

30 horas foi caracterizada de parcial; de 40 horas, de integral. Para a jornada de 30 horas, 

reduziu-se uma hora aula (de 25h para 24h em sala de aula, na prática já funcionava assim) e 

6 horas/atividade. A proposta do SINTE/RN era manter as 30h semanais, mas com 20h/aulas 

e 10h/atividades. Porém, o que o sindicato considera mais grave na definição da jornada foi o 

fato de o governo haver criado, sem definição de critérios, o expediente de dedicação 

exclusiva. É importante destacar que essa dedicação exclusiva, proposta e aprovada pelo 

Governo não exige concurso, nem garante estabilidade, deixando a critério do gestor a 

implantação ou extinção dessa prática (RIO GRANDE DO NORTE, 2005a). 

Referente à remuneração, o governo propõe art.33 fixar em R$ 478,28 o valor do 

vencimento básico da carreira. O sindicato apresenta uma nova redação para o art. 33, 

propondo um vencimento básico da carreira de R$ 621,00. Sugere, ainda, um Parágrafo Único 

– O vencimento base, instituído no caput desse artigo, será corrigido anualmente, sendo 

garantida a previsão orçamentária e tendo, como referência o mês de maio. 

 O governo cedeu às pressões do SINTE/RN e acatou a proposta salarial construída 

nos Fóruns realizados pela categoria em todo o estado do RN. O sindicato mostrou que, se a 

proposta apresentada pelo governo fosse implementada, mais de 10 mil professores teriam 

prejuízos de até 1 mil reais. O governo acatou a proposição do sindicato de um Piso de 

620,00. 

 Lei Complementar nº 322/2006 do Estado do RN (RIO GRANDE DO NORTE, 

2006a) 

Considerando as definições da Constituição Federal (1988), e, ainda, como também a 

Constituição Estadual do Rio Grande do Norte (RIO GRANDE DO NORTE, 1989) e com 

base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96(BRASIL, 2001a), 

A Lei Complementar nº 322/06(RIO GRANDE DO NORTE, 2006a) dispõe sobre o Estatuto 

e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Estadual, referente à 

Educação Básica e à Educação Profissional. Em seu art. 2º, inciso I (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2006a, p.9) define o conceito de Magistério Público Estadual como: 
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O conjunto de servidores públicos efetivos, legalmente investidos no cargo 

público de Professor e no cargo público de Especialista de Educação, que 

exercem funções de magistério nas Unidades Escolares vinculados à 

Secretaria de Estado, da Educação e dos Desportos – SEECD, bem como nas 

entidades privadas sem fins lucrativos, conveniadas com a SECD que 

ofereçam educação especial.  

 

  

A referida Lei (RIO GRANDE DO NORTE, 2006a, p. 9) define os conceitos 

referentes às funções do magistério, a hora-docência, hora-atividade, jornada de trabalho e 

cargo público no art. 2º, incisos II, III, IV, V, VI e VII. 

 

 
II – funções do magistério: as funções de docência e de suporte pedagógico 

desempenhadas, respectivamente, pelos Professores e Especialistas de 

Educação; 

III – funções de suporte pedagógico: as atribuições de administração, 

planejamento, inspeção e direção escolar, supervisão pedagógica, orientação 

e pesquisa educacional; 

IV – funções de docência: as atividades de ensino exercidas pelos 

professores em sala de aula e outros ambientes de aprendizagem; 

V – hora-docência ou módulo-aula: o tempo reservado à regência de aula, 

com a participação efetiva do aluno e do professor, realizada em sala de aula 

ou em outros locais adequados ao processo de ensino-aprendizagem;  

VI – hora-atividade: o tempo reservado ao Professor para estudos, 

planejamento, avaliação, reunião, articulação com a comunidade escolar e 

outras atividades de caráter pedagógico; 

VII – jornada de trabalho: o número de horas que compõem o horário de 

trabalho semanal dos Professores e Especialistas da Educação.  

 

 

 

 Essas definições são importantes para a organização da carreira do magistério e 

estão garantidas legalmente. Elas compõem parte das condições de valorização do Magistério. 

O PCCR definiu os princípios básicos do Magistério Público Estadual, no (artigo 4º e incisos 

de III à VI) que garantem a valorização do magistério, tais como: 

 

III – valorização dos Professores e Especialistas de Educação, o que inclui a 

garantia de uma remuneração digna; 

IV – profissionalização, que pressupõe vocação e dedicação ao magistério, 

habilitação profissional e condições adequadas de trabalho; 

V – estímulo ao aperfeiçoamento profissional e à atualização dos 

conhecimentos; 

VI – evolução funcional baseada na avaliação do desempenho e na aquisição 

de titulação (RIO GRANDE DO NORTE, 2006a, p.11) 

 

 

A proposição desses princípios refere-se a valorização dos professores e especialistas 

em educação, com a garantia de uma remuneração digna, mas não esclarece quais os 
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mecanismos utilizados para dignificar essa remuneração, ou seja, é bastante complexa a 

mensuração da dignidade. Porém, essa definição pressupõe um salário que possibilite as 

condições de vida com qualidade para as pessoas no exercício do magistério. 

De acordo com as definições do PCCR, art 5º, o quadro funcional do Magistério 

Público é formado pelos cargos públicos de provimento efetivo de professores e especialistas 

de educação, referentes à educação básica e à educação profissional. A carreira do professor 

está estruturada em seis Níveis e dez Classes e a de especialista de educação estruturada em 

cinco Níveis e dez classes, no art. 6º do PCCR, conforme os quadros abaixo (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2006a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 3 – Professor – Parte Permanente  

Fonte: Lei Complementar nº 322/06(RIO GRANDE DO NORTE, 2006a). 

 

 

O Nível é a posição na estrutura da carreira correspondente à formação e/ou titulação 

do cargo de professor e especialista da educação, conforme os quadros explicativos. O cargo 

de professor é cada Nível componente da carreira, é dividido em dez classes de vencimentos, 

representados pelas letras A a J. O quadro 3 apresenta a organização da carreira do professor – 

parte permanente, ou seja, professores efetivos do quadro de servidores da rede pública 

estadual do RN, conforme a progressão e promoção34. 

 

 

 

                                                 
34

 A progressão é a elevação da Classe de Vencimento do Cargo público ocupado pelo Professor ou Especialista 

da Educação, por meio da avaliação de desempenho dos servidores. Promoção é a elevação do servidor público 

para cargo de um nível superior, dentro da respectiva Carreira, em decorrência da aquisição de titulação-Lei 

Complementar, nº 322/06(RIO GRANDE DO NORTE, 2006a, p.22).  

Categoria 

Funcional 

Níveis Classes  

Habilitação 

 

 

 

 

 

 

Professor 

N-I  

 

 

 

 

 

A a J 

Nível Médio na modalidade Normal 

 

N-II 

Licenciatura Curta e Licenciatura Curta + 1 ano de 

estudos adicionais. 

 

N-III 

Licenciatura Plena ou outra Graduação correspondente às 

áreas de conhecimento específicas do currículo, com 

formação pedagógica. 

 

N-IV 

Licenciatura Plena ou outra Graduação correspondente às 

áreas de conhecimento específicas do currículo, com 

formação pedagógica e título de Especialista. 

N-V Licenciatura Plena ou outra Graduação correspondente às 

áreas de conhecimento específicas do currículo, com 

formação pedagógica e título de Mestre. 

N-VI Licenciatura Plena ou outra Graduação correspondente às 

áreas de conhecimento específicas do currículo, com 

formação pedagógica e título de Doutor. 
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Categoria 

Funcional 

 

Níveis 

 

Classes 

 

Habilitações 

 

 

 

ESPECIALIST

A DE 

EDUCAÇÃO 

 

I*  

 

 

A a J 

Licenciatura Curta e Licenciatura Curta + 1 ano de 

estudos adicionais 

II Licenciatura Plena com habilitação em Pedagogia 

III Licenciatura Plena em Pedagogia e título de 

Especialização 

IV Licenciatura Plena em Pedagogia e título de Pós 

Graduação em nível de Mestrado 

V Licenciatura Plena em Pedagogia e título de Pós 

Graduação em nível de Doutor  

   Quadro 4 - Especialista de Educação – Parte Permanente. 

   Fonte: Lei Complementar nº 322/06(RIO GRANDE DO NORTE, 2006a). 

  *Nível especial em educação. 

 

 

O quadro 4 representa a carreira de Especialista de Educação, dividido em cinco níveis 

e dez classes. Cada nível integrante da carreira de Especialista será dividido em dez classes de 

vencimento, representadas pelas letras de A a J.  

De acordo com a Lei Complementar nº 322/06 (RIO GRANDE DO NORTE, 2006a, 

p. 23) que regulamenta o Plano de Cargo, Carreira e remuneração do magistério público 

Estadual da Educação Básica, em seu art. 39, define que: “[a] progressão decorrerá da 

avaliação do desempenho do Professor e Especialista da Educação, com base nas normas 

elaboradas pela Comissão de Gestão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 

Magistério Público Estadual”. A referida Lei foi aprovada em 2006, até o momento (2009), 

ainda não foi formada essa comissão35, ou seja, a definição desse artigo, ainda não foi 

efetivada de fato pela Secretaria de Estado, da Educação e da Cultura do RN.  

 A promoção da carreira do professor e especialista de educação acontece da 

seguinte forma: “[...] ocorrerá mediante elevação do servidor de um Nível para o outro 

subsequente ao que se encontra na Carreira, em decorrência da aquisição de titulação” art. 45 

da Lei nº 322/06 (RIO GRANDE DO NORTE, 2006a, p. 25). Essa lei (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2006a, p. 25-26) define ainda, no mesmo artigo, que: 

 

 
§ 1º. A promoção ocorrerá nas Carreiras de Professor e de Especialista de 

Educação. § 2º. A mudança de Nível de que trata o caput deste artigo será 

                                                 
35

 De acordo com a Lei nº 322/06 (Art. 27, parágrafo §, incisos de I a V) a Comissão será integrada por nove 

membros, sendo: I – o Secretário de Estado da Educação, da Cultura e dos Desportos ou, seu representante legal; 

II – dois representantes da Secretaria de Estado, da Educação, da Cultura e dos desportos; III – um representante 

da Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças; IV – um representante da Secretaria de Estado da 

Administração e dos Recursos Humanos; V – quatro representantes do Sindicato dos Trabalhadores em educação 

Pública do rio Grande do Norte – SINTE/RN (RIO GRANDE DO NORTE, 2006a). 
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efetivada no ano seguinte àquela em que o Professor ou Especialista de 

Educação encaminhar o respectivo requerimento, instituído com os 

documentos necessários à comprovação da nova titulação. Para a realização 

da promoção serão dispensados quaisquer interstícios, ressalvado o período 

referente ao estágio probatório e o tempo entre a data do requerimento e data 

da efetivação da respectiva alteração de Nível, conforme disposto no § deste 

artigo. § 4º. A Promoção nos Níveis da Carreira dar-se-á para a Classe, cujo 

vencimento básico seja imediatamente superior ao percebido pelo Professor 

ou Especialista de Educação, no Nível e Classe anteriormente ocupados. 

 

 

 O PCCR garante, legalmente, a chamada promoção vertical dos professores e 

especialistas, entretanto, a rede pública estadual do Rio Grande do Norte há 

aproximadamente, doze anos, não vem efetuando esse direito. 

 No quadro do magistério da rede pública estadual do Rio Grande do Norte, 

existem também, os professores e especialistas do quadro suplementar. Cargos representados 

pelos quadros, sete, oito e nove. Os titulares dos cargos públicos de Professor pertencentes às 

Classes P7-C, P8-C, P8-E, P9-E, P9-C, P10-C, P10-E, P11-E, P11-C, P12-E, P13-E, cujas 

habilitações constam nos referidos quadros, terão assegurado o direito à promoção, desde que 

tenham concluído ou venham a concluir curso específico de licenciatura plena, bem como 

pós-graduação em nível de especialização, mestrado, doutorado, ou permanecerão nas 

respectivas Classes, em extinção, e continuarão integrando a Parte Suplementar do Quadro 

Funcional do Magistério Público Estadual. 

 

 

Categoria Funcional 

 

Classes 

 

Habilitações 

 

 

PROFESSOR 

 

P7-C 

Nível Superior inespecífico 

ou portador de registro “S” ou 

“D”, no MEC  

P8-C Matrícula em Curso Superior 

 

P9-C Nível de 2º grau inespecífico 

 

P10-C Nível de 1º grau inespecífico 

 

P11-C Não titulado 

 

  Quadro 5 - Professor – Parte Suplementar 

  Fonte: Lei Complementar nº 322/06(RIO GRANDE DO NORTE, 2006a) 
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CATEGORIA 

FUNCIONAL 

CLASSES HABILITAÇÕES 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

 

P8-E Nível de 2º grau com duração de 3 a 4 anos e 

especialização para o Ensino Normal  

P9-E Portador de registro de “S” ou “D”, no MEC ou 

título de formação pedagógica do 2º grau e nível 

Superior inespecífico. 

P10-E Nível de 2º grau específico, com duração 

correspondente a 3 ou 4 anos de estudos 

P11-E Remanescentes estável da Tabela Numérica de 

Mensalistas 

P12-E Nível de 1º grau específico 

P13-E Não titulado 

   Quadro 6 - Professor – Parte Suplementar 

   Fonte: Lei Complementar nº 322/06(RIO GRANDE DO NORTE, 2006a). 

  

 

 

 

CATEGORIA FUNCIONAL CLASSES HABILITAÇÕES 

 IE-1 Licenciatura Plena inespecífica 

 IE-2 Licenciatura inespecífica de curta duração 

ESPECIALISTA DE 

EDUCAÇÃO 

AE-1 Licenciatura Plena inespecífica 

 AE-2 Licenciatura inespecífica  

 SP-1 Licenciatura inespecífica de curta duração 

 SP-2 Licenciatura inespecífica de curta duração 

   Quadro 7 - Especialista de educação – Parte Suplementar 

  Fonte: Lei Complementar nº 322/06(RIO GRANDE DO NORTE, 2006a). 

. 

 

 

 Conforme orientação da Lei nº 322/06 (RIO GRANDE DO NORTE, 2006a), 

para os cargos anteriores, representados nos quadros de números 5, 6 e 7, os titulares dos 

cargos públicos de Especialistas de Educação, pertencentes às Classes IE-1, IE-2, AE-1, AE-

2, SP-1, SP-2 terão assegurado o direito à promoção. Desde que tenham concluído ou venham 

a concluir curso específico de licenciatura plena, bem como pós-graduação ao nível de 

especialização, mestrado ou doutorado, ou permanecerão nas respectivas Classes, em 

extinção, ou continuarão integrando a Parte Suplementar do Quadro Funcional do Magistério 

Público.   

A garantia da carreira para os profissionais do quadro suplementar do magistério 

configura-se como bastante relevante no que se refere a um grupo, anterior, sem nenhuma 

possibilidade de avanço na carreira, por falta do amparo legal. Algo que não foi dado foi 

arduamente conquistado pelo Sindicato, por meio da luta e da participação efetiva dos 

profissionais da educação para garantia de um Plano de cargo que minimizasse o processo de 

desvalorização do magistério. 
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A proposta aprovada não foi a apresentada pelo movimento. Muitos dos 

encaminhamentos feitos pelos educadores foram modificados, dentre eles a avaliação de 

desempenho, enquanto elemento decisivo para a progressão e não mais o tempo de serviço.  

O Sindicato; enquanto Instituição representativa - precisa se pautar pelo sentimento 

coletivo na busca pela valorização dos seus sindicalizados. O movimento dos profissionais da 

educação, por melhores salários que teve início em 1979 - tem sido uma luta constante. 

Porém, foi na década de oitenta que essa luta adquiriu notoriedade e força. Já, naquela época, 

o objetivo não era, apenas a recuperação dos salários, mas o estabelecimento de uma política 

salarial.  

De acordo com Cardoso, F. (2009), na época esses profissionais obtiveram várias 

conquistas salariais. No entanto, a falta de uma política salarial impediu, por exemplo, que 

essas conquistas tivessem resultados no presente. Considerando o atual governo do Estado do 

Rio Grande do Norte, a governadora Wilma de Faria, encontra-se no terceiro ano do seu 

segundo mandato consecutivo, sem fazer a correção dos salários do magistério. 

Conforme o Jornal Extra Classe em (2009), 24 mil processos de pagamentos atrasados 

deixaram de ser feitos. O Extraclasse TV fez a denúncia, exibindo os processos espalhados 

pelo chão. Essa denúncia fez com que a Secretaria somente encaixotasse os processos. A 

Campanha Salarial de 2007 destacava a situação dos professores concursados de 2000; 

pagamento da gratificação de diretores e vice-diretores que deixaram de receber o direito de 

janeiro a setembro de 2007. Os novos diretores nomeados também estavam sem gratificação. 

Com a greve de 2007, a governadora Wilma de Farias se comprometeu a regularizar a 

situação, mas não o fez de forma integral. 

A Campanha Salarial de 2008, na gestão da professora Ana Cristina, como Secretaria 

de Estado, da Educação e da Cultura do segundo mandato do governo Wilma de Farias, o 

Sindicato viveu um dos momentos mais delicados. Em quarenta dias de greve, os 

Trabalhadores em Educação construíram mais um capítulo na história da luta pela valorização 

do magistério, contra toda a intimidação do governo. Dentre outras questões, a Campanha 

Salarial de 2008 apontou necessidades de mudanças na política educacional (JORNAL 

EXTRACLASSE, 2009, p. 5), tais como: 

 

 

 

 FORMAÇÃO DE GESTORES - A gestão democrática trouxe grandes 

conquistas para a educação pública. Mas é preciso evoluir sempre. O 

SINTE/RN lutou por uma política de formação para gestores eleitos e 

conselhos escolares. 
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 FILOSOFIA E SOCIOLOGIA - Por recomendação do governo 

federal, as disciplinas de filosofia e Sociologia deveriam fazer parte do 

currículo escolar do Rio Grande do Norte, mas o governo Wilma não deu 

prioridade ao tema. 

 REVISÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA - O governo atual adota uma 

linha de educação que se aproxima da mercantilização. Os programas e 

projetos são pontuais, circunstanciais. Essa visão mercantilista pode ser vista 

em programas como „Adote Uma Escola‟, „Educação: responsabilidade de 

todos‟ e „Escola Aberta‟. Todos desvinculados da pedagogia em si e 

dissociados do contexto mais geral da escola. O SINTE/RN lutou por uma 

revisão didático-pedagógica que trouxesse novas diretrizes de currículo, que 

estimulasse a consciência e a cidadania no aluno e o seu desenvolvimento 

pleno. 

 

 

Considerando esses pontos e os demais da campanha salarial, os trabalhadores em 

educação travaram um embate com o governo para conquista de alguns direitos. No segundo 

dia de greve o governo, convocou a direção do Sindicato a se apresentar na SEEC/RN, sob 

pena de responder, administrativamente, pela desobediência. Atitude bastante antidemocrática 

por parte do governo, porém, a ameaça não funcionou e a greve continuou. No décimo sétimo 

dia, o governo cortou os salários da categoria. No trigésimo dia, a Secretaria anunciou que 

abriria inquérito administrativo. Mesmo sem negociação e sob pressão, a greve continuou. 

Porém diante do autoritarismo do governo Wilma, para a continuidade do movimento foi 

preciso formar uma comissão de autoridades, composta por Dr. José Augusto (Procurador de 

Justiça), Mandatos de Fátima Bezerra e Fernando Mineiro, Assembleia Legislativa, 

representantes de base e a Direção do SINTE/RN. Com o final da greve o SINTE/RN 

conquistou pagamento de dívidas esquecidas pelo Estado (JORNAL EXTRACLASSE, 2009, 

p.3), dentre elas: 

 
Pagamento dos professores concursados de 2000 que não tinham recebido o 

retroativo a junho de 2007; pagamento dos Abonos de Permanência que 

haviam sido calculados e não pago; pagamento de quinquênios, horas extras, 

horas suplementares; pagamentos a estagiários, função gratificada de 

diretores e vice-diretores. 

 

 

 Apesar das conquistas apresentadas pelo SINTE/RN, observa-se que não 

apareceu nenhuma proposta de reajuste ou aumento significativo de salários para o 

magistério. Porém, diante do embate apresentado entre governo e sindicato e o percurso difícil 

da Campanha de 2008, o resultado foi considerado positivo. Demonstra que a participação 

efetiva e qualitativa é capaz de promover mudanças significativas não apenas na definição das 

diretrizes educacionais, mas, principalmente, na sociedade. 
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Para superar a alienação e entender a historicidade das relações sociais, se faz 

necessário ampliar os estudos sobre participação, compreendendo-a como mecanismo de 

ampliação dos espaços democráticos em que o cidadão se percebe como peça fundamental 

para a mudança do status quo. Nessa perspectiva o embate do Governo do RN e SINTE/RN, 

por meio da participação, conduz o indivíduo a se envolver nos problemas mais próximos de 

sua realidade, mostrando que é, sobretudo, em nível local que se cumpre, efetivamente, a 

função educativa da participação (MORAIS, 2006). 

 

3.2.3 A remuneração dos professores no PCCR, até 2008  

 

 

Considerando o estudo acerca da valorização salarial do magistério e, de acordo com o 

Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Magistério Estadual da Educação Básica, Lei nº 

322/06 - Art. 47 (RIO GRANDE DO NORTE, 2006a), a remuneração mensal corresponde 

para os Professores e Especialistas de Educação, ao vencimento básico da Classe da Carreira 

em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias. O art. 48 define como vencimento 

básico dos cargos públicos efetivos de professores e especialistas de educação os valores 

constantes abaixo. Os vencimentos básicos serão fixados com diferença de cinco por cento 

entre as respectivas Classes de Vencimento (parágrafo único). O art. 49 define que, além do 

vencimento básico, poderão ser atribuídas aos professores e especialista de educação as 

vantagens: I – gratificação pelo desempenho do cargo público em regime dedicação 

exclusiva; II – adicional por tempo de serviço. 

Com base nas definições dos Níveis e Classes
36

, apresenta-se o vencimento do 

Magistério Público Estadual do Rio Grande do Norte para os professores do quadro 

permanente com uma carga-horária de 30 horas. 

Essa definição salarial dos professores do quadro permanente e dos demais, constante 

nos quadros abaixo, foram aprovados, conforme a Lei nº 322 em 2006 (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2006a), permanecendo sem alteração até 2009, antes da greve, mesmo com a 

implementação do FUNDEB. As campanhas salariais de 2007 e 2008 não alteraram os 

                                                 
36

 Percentual entre as classes = 5 %, percentual entre os Níveis I e II = 15 %; o percentual entre os Níveis I e III 

= 40 %; o percentual entre os Níveis I e IV = 50 %; o percentual entre os Níveis I e V = 70 % e o percentual 

entre os Níveis I e VI = 130 % (RIO GRANDE DO NORTE, 2006a). 
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-

500,00 

1.000,00 

1.500,00 

2.000,00 

2.500,00 

A B C D E F G H I J

Progressão salarial entre os níveis I e VI

Nível I

Nível VI

Vencimentos Básicos, (dados apresentados no quadro 12) mas a remuneração, que não 

contemplou todos do magistério, mas, apenas aqueles que acumularam vantagens pecuniárias. 

Quadro 8 - Remuneração do Professor - Permanente 

 Fonte: Lei Complementar nº 322/06 (RIO GRANDE DO NORTE, 2006a) 

. 

 

 O quadro 8 apresenta a remuneração do professor permanente desde o Nível I, 

correspondente à formação em Nível Médio até o Nível VI que corresponde à formação em 

Doutorado. O quadro apresenta, também, a carreira de todos os Níveis (Médio, Licenciatura 

Curta, Licenciatura Plena, Especialista, Mestrado e Doutorado) em Classes de A a J, que 

corresponde à progressão, também conhecida de Promoção Horizontal, ou mudança de letras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Comparação entre a os valores da evolução salarial do professor permanente em Nível Médio e Nível 

de Doutorado das Classes de A à J no período de 2006-2008. 

 

 Procedendo-se a uma análise comparativa dos dados salariais da carreira do 

professor permanente, com 30 horas, de Nível Médio (gráfico vermelho), com o de Nível de 

Doutorado (gráfico azul), observa-se uma diferença considerável de um para o outro, em 

todas as Classes (A a J). Essa diferença correspondente a 130%. O vencimento do professor 

 

Categ
oria 

Funcio

nal 

 

Class
es 

 

A  

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

J 

Nívei

s 

 
 

 

 
 

Profes

sor 

  
  I 

620,00 651,00 683,55 717,73 753,62 791,30 830,87. 872,41 916,03 961,83 

  

  II 

713,00 748,65 786,08 825,38 866,65 909,98 955,48 1.003,25 1053,41 1.106,08 

   
 III 

868,00 911,40 956,97 1.004,82 1.055,06 1.107,81 1.163,20 1.221,36 1.282,43 1.346,55 

  

 IV 

930,00 976,50 1.025,33 1.076,60 1.130,43 1.186,95 1.246,30 1.308,62 1.374,05 1.442,75 

   
 V 

1054,00 1.106,70 1.162,04 1.220,14 1.281,15 1.345,21 1.412,47 1.483,09 1.557,24 1.635,10 

    

VI 

1.426,00 1.497,30 1.572,17 1.650,78 1.733.32 1.819,99 1.910,99 2.006,54 2.106,87 2.212,21 
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em Nível Médio, em final de carreira, corresponde à R$ 961,83, entretanto não corresponde 

ao vencimento do professor em Nível de Doutorado em início de carreira, que é R$ 1.426,00. 

Fazendo uma análise superficial, é possível cometermos o equívoco de considerar essa 

distorção como negativa e injusta. Porém, a importância da formação e o seu reconhecimento 

fazem com que seja positiva entre os Níveis I e IV.  

 O quadro 9 abaixo se refere à categoria de especialista da educação que 

também faz parte do quadro do magistério da rede pública estadual. Os Níveis são os mesmos 

do quadro anterior (professor permanente). A única diferença desse quadro para o anterior é 

que não existe especialista em Nível Médio. Assim sendo, há somente, 5 níveis, começando 

pelo nível I - Especialista com Licenciatura curta (cargo em extinção), II - Especialista com 

Licenciatura Plena, III - Especialista IV - Mestrado e V- Doutorado. Os vencimentos não 

diferem do quadro de professor permanente.  

 

 

Quadro 9 - Especialista em Educação – Parte Permanente- Salários 2006-2008 

Fonte: Lei Complementar nº 322/06 (RIO GRANDE DO NORTE, 2006a) 

*Nível Especial, em extinção.  

 

 

Os quadros 10 e 11 abaixo apresentam os vencimentos de professor permanente e 

especialista em educação com 40 horas. 

 

                                                 
37

  Percentual entre as classes = 5%; percentual entre os níveis i e ii = 15%; percentual entre os níveis i e iii = 

40%; percentual entre os níveis i e iv = 50%; percentual entre os níveis i e v = 70%; percentual entre os níveis i e 

vi = 130%.  As tabelas resultantes de incorporação da gesa, gefe, ges + R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais), 

(BRASIL, 2006a). 
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E37 
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F 
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H 
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Níve
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Especi
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em 

educa

ção 

I* 713,00 748,65 786,08 825,38 866,65 909,98 955,48 1.003,25 1.053,41 1.106,08 

II 868,00 911,40 956,97 1004.82 1.055,06 1.107,81 1.163,20 1.221,36 1.282,43 1.346,55 

III 930,00 976,50 1.025,33 1.076,60 1.130,43 1.186,95 1.246,30 1.308,62 1.374,05 1.442,75 

IV 1.054,00 1.106,70 1.162,04 1.220,14 1.281,15 1.345,21 1.412,47 1.483,09 1.557,24 1.635,10 

V 1.426,00 1.497,30 1.572,17 1.650,78 1.733,32 1.819,99 1.910,99 2.006,54 2.106,87 2.12,21 
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Quadro 10 - Professor – Parte Permanente- 40 horas- Salários 2006-2008 

Fonte: Lei Complementar nº 322/06 (RIO GRANDE DO NORTE, 2006a). 

 

 

 

Quadro 11 - Especialista em Educação – Parte Permanente - 40 horas- Salários 2006-2008 

Fonte: Lei Complementar nº 322/06 (RIO GRANDE DO NORTE, 2006a). 

*Nível Especial, em extinção. 

 

 

Os valores do vencimento básico dos cargos de Professor e Especialista de Educação 

de 30 horas e 40 horas, constante dos quadros apresentados passaram a vigorar, em 2006, 

sofrendo alterações, somente em 2009, após o movimento grevista pela implementação do 

Piso Nacional Salarial.  

O Quadro 12 apresenta os dados comparativos em relação ao salário do Professor em 

Nível Médio antes e depois da implementação do PCCR. 

Quadro 12 - Vencimento do professor de Nível Médio- antes e depois do PCCR. Fonte:SINTE/RN, 2006. 

 

 

Categ

oria 

Funci

onal 

Classe A B C D E F G H I J 

NÍVEI

S 

 

 

 

Profes

sor 

I 826,00 867,30 910,67 956,20 1.004,01 1.054,21 1.106,92 1.162,27 1.220,38 1.281,40 

III 1.156,40 1.214,22 1.274,93 1.338,68 1.405,61 1.475,89 1.549,68 1.627,16 1.708,52 1.793,95 

IV 1.239,00 1.300,95 1.366,00 1.434,30 1.506,02 1.581,32 1.660,39 1.743,41 1.830,58 1.922,11 

V 1.404,20 1.474,41 1.548,13 1.625,54 1.706,82 1.792,16 1.881,77 1.975,86 2.074,65 2.1178,38 

VI 1.899,80 1.994,79 2.094,53 2.199,26 2.309,22 2.424,68 2.545,91 2.673,21 2.806,87 2.947,21 

CATEG

ORIA 

FUNCI

ONAL 

CLAS

SES 

A B C D E F G H I J 

NÍVEI

S 

 

ESPECI

ALIST

A DE 

EDUC

AÇÃO 

I 1.156,40 1.214,22 1.274,93 1.338,68 1.405,61 1.475,89 1.549,68 1.627,16 1.708,52 1.793,

95 

III 1.239,00 1.300,95 1.366,00 1.434,30 1.506,02 1.581,32 1.660,39 1.743,41 1.830,58 1.922,

11 

IV 1.404,20 1.474,41 1.548,13 1.625,54 1.706,82 1.792,16 1.881,77 1.975,86 2.074,65 2.178,

38 

V 1.899,80 1.994,79 2.094,53 2.199,26 2.309,22 2.424,68 2.545,91 2.673,21 2.806,87 2.947,

21 

 

 

Classes 

 

NÍVEL I-

MAGISTÉRIO 

REMUNERAÇÃO 

Antes do PCCR 

 

 

 

A  partir do PCCR 

 

 

 

Acresc. % 

 

 

Quantidade de 

Professor 

A 533,28 620,00 16,26 2.587 

B 536,79 651,00 21,28 2.300 

C 540,48 683,55 26,47 894 

D 544,48 717,73 31,82 1.014 

E 548,43 763,61 37,41 1.100 

F 552,70 791,29 43,17 2.226 

G 557,18 830,86 49,12 992 

H 561,89 872,40 55,26 817 

I 572,78 916,02 59,93 526 

J 591,27 961,82 62,67 737 
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Conforme os dados do quadro16 os professores em Nível Médio tiveram um 

acréscimo com a implantação do PCCR que variou entre 16,26% a 62,67%. O gráfico abaixo 

mostra a variação salarial antes e depois da implantação do PCCR. O salário anterior variava 

entre R$ 533,28 a R$ 591, 27. Após a implantação do PCCR, variou entre R$ 620,00 e 

961,82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Variação salarial do professor de Nível I, antes e depois do PCCR. 

 

O quadro 14 apresenta os dados comparativos em relação ao salário do Professor em 

Nível Superior antes e depois da implementação do PCCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 13 - Vencimento do professor de Nível Superior- Licenciatura - Antes e depois do PCCR. 

Fonte: (RIO GRANDE DO NORTE, 2006b) 

 

Para o SINTE/ RN (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2009), a remuneração concentra o maior avanço do Plano, 

 

 

Classes 

 

NÍVEL III- 

LICENCIATURA 

REMUNERAÇÃO 

Antes do PCCR 

 

 

 

A partir do PCCR 

 

 

 

Acresc. % 

 

Quantidade de 

Professor 

A 663,24 868,00 30,87 2.106 

B 686,25 911,40 32,81 981 

C 710,41 956,97 34,71 727 

D 735,79 1.004,82 36,56 712 

E 762,42 1.055,06 38,38 817 

F 790,40 1.107,81 40,16 1.003 

G 819,77 1.163,20 41,89 849 

H 850,60 1.221,36 43,59 635 

I 882,98 1.282,43 45,24 526 

J 916,98 1.346,55 46,85 890 
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considerando que foram incorporadas às gratificações GME, R$ 148,00 e abono R$ 55,00 e 

Regência de Classe. Essa incorporação qualifica o salário, evitando perdas por ocasião das 

licenças, aposentadorias e readaptações. A remuneração garante, também, a paridade entre 

ativos e aposentados, além da integralidade para os futuros aposentados. Com a paridade, 

ficou assegurado um acréscimo na remuneração de 108,98% para mais de 3.200 aposentados 

que se encontravam na letra J do Nível I. Garantiu, também, um acréscimo de 70,89% para 

mais de 1.800 aposentados que se encontravam na letra J – Nível III. A incorporação da GME 

(Gratificação por Mérito Educacional), para os ativos, possibilitou um acréscimo de 16,26% a 

62,67% para os professores que integram o Nível I. Para os professores integrantes do Nível 

III, esse acréscimo variou de 30,87% a 46,85%. O quinquênio que incidia sobre os R$ 128,57 

passou a incidir sobre o valor de R$ 620,00, garantindo mais um ganho para os educadores. 

Os educadores em Nível Superior que recebiam R$ 235,20 passaram a receber 868,00, tendo 

o mesmo ganho em relação aos quinquênios. 

A participação dos educadores na sua instituição representativa, ou seja, no sindicato, 

apesar das fragilidades apresentadas em relação à definição das diretrizes da política de 

valorização salarial, mostra-se como relevante, no sentido de promover a luta coletiva e 

desobstruir as determinações prescritas pelo poder público, aqui representado pelo governo do 

estado do RN. 

  A participação pode ser percebida, conforme (AMMAN, 1977 apud MORAIS, 

2006, p. 86) da seguinte maneira: 

 

 
[...] na reivindicação do homem de seus direitos, na assunção de 

responsabilidades, no aperfeiçoamento de sua profissão, na geração de mais 

saber, na prática associativista, na elaboração e execução de planos, no 

desempenho de funções políticas, no posicionamento consciente face às 

opções no exercício do voto e da representatividade. 

 

 

 

É ponto pacífico que tudo esta em contínuo movimento e esse movimento é concebido 

pelos contrários, como um processo natural da vida. Com isso, “[...] não é a consciência que 

determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência” (MARX; ENGLES, 1980, p. 

26). Significa dizer que os homens são produtores de sua própria existência, podendo definir e 

transformar o seu pensamento e os produtos desse pensamento.  

O processo de aprovação do PCCR, conforme avaliação do (E1): 
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[...] tivemos uma greve de 45 dias, mas nós terminamos com a aprovação do 

plano, não foi aquele plano que nós desejávamos, porque uma das coisas que 

nós desejávamos que ele colocava no plano era que o profissional que estava 

em carreira, ele pudesse ter o seu enquadramento. Isso demorou e não veio 

na sua totalidade. Segundo ponto era que o profissional que estava, por 

exemplo, na letra H e se ele teve uma nova titulação que ele permanecesse.  

Porém, na aprovação o governo tirou e disse que não ia permanecer na 

mesma letra e disse que não ia ter prejuízo salarial [...] a gente considerou 

negativa. [...] são coisas que a gente já vai precisar trabalhar, uma 

reformulação do plano na perspectiva de atendimento que viabilize em datas 

aquilo que a categoria quer tanto da carreira como a questão salarial  

 

 

O sindicato tem um papel fundamental em todo o processo de discussão, elaboração e 

aprovação do PCCR. Existe o argumento de que o papel de um sindicato consiste na defesa 

intransigente da sua categoria. Essa defesa compreende a denúncia de suas perdas, mas 

também o registro de suas conquistas. Se existem, apenas, vitórias há uma categoria alienada, 

satisfeita com sua condição de explorada, paralisada. Se existem, apenas, derrotas, se está 

contribuindo para a desmotivação e desmobilização. Isso levaria a um círculo vicioso 

derrotista, e, consequentemente, à paralisação. 

 

3.3 A implantação do Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica na rede pública estadual do Rio Grande do Norte 

 

 

Höfling (2001) compreende que políticas sociais se referem a ações que determinam o 

padrão de proteção social implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a 

redistribuição dos benefícios sociais visando à diminuição das desigualdades estruturais 

produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico. As políticas sociais têm suas raízes, nos 

movimentos populares do século XIX, voltadas aos conflitos surgidos entre capital e trabalho, 

no desenvolvimento das primeiras revoluções industriais. 

Nesses termos, entende-se a educação como política pública social e de 

responsabilidade do Estado, pensada, não apenas por seus organismos, considerando que: 

 

 
As políticas sociais e a educação se situam no interior de um tipo particular 

de Estado. São formas de interferência do Estado, visando à manutenção das 

relações sociais de determinada formação social. Portanto, assumem 

„feições‟ diferentes em diferentes sociedades e diferentes concepções de 

Estado. É impossível pensar Estado fora de um projeto político e de uma 

teoria social para a sociedade como um todo (HÖFLING, 2001, p. 2) 
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A implementação das políticas públicas é pródiga de interesses e relações sociais de 

poder. E uma dessas relações é considerada fundamental: aquela estabelecida entre Estado e 

políticas sociais, ou melhor, entre a concepção de Estado e a (s) política (s) que este 

implementa, em uma determinada sociedade, em determinado período histórico.  

Para se adotar uma compreensão sintética, é possível se considerar Estado como o 

conjunto de instituições permanentes como órgãos legislativos, tribunais, exército e outras 

que não formam um bloco monolítico necessariamente que possibilitam a ação do governo; e 

Governo, como o conjunto de programas e projetos que parte da sociedade (políticos, 

técnicos, organismos da sociedade civil e outros) configurando-se a orientação política de um 

determinado governo que assume e desempenha as funções de Estado por um determinado 

período (HÖFLING, 2001) 

Conforme a Höfling (2001), o Estado não pode ser reduzido à burocracia pública, aos 

organismos estatais que conceberiam e implementariam as políticas públicas. As políticas 

públicas são aqui compreendidas como as de responsabilidade do Estado quanto à 

implementação e manutenção com base em um processo de tomada de decisões que envolve 

órgãos públicos e diferentes organismos e agentes da sociedade relacionados à política 

implementada. Assim, políticas públicas não podem ser reduzidas a políticas estatais.  

Para Poulantzas (1984), o Estado possui uma realidade objetiva própria, e é 

constituído a partir do mesmo campo no qual se situam a luta de classes e a relação de 

exploração e de dominação. O Estado cristaliza assim em sua unidade própria, e em razão de 

sua geração fundamental na unidade de base, nas relações de produção e nas relações de 

classe.  

Nesse sentido, conforme (GENTILI; SUÁREZ, 2004), considerando os espaços 

sociais atravessados por relações de poder e de força nos quais os agentes, em função de sua 

posição relativa, lutam e negociam com outros grupos para definirem os limites do campo38, 

pode se pensar no conflito entre governo e sindicato numa perspectiva dinâmica e complexa. 

Assim, o conflito pode ser entendido como um processo constitutivo em que os atores 

envolvidos lutam para impor ou conseguir um consenso social e político sobre aquilo que 

estão disputando. 

                                                 
38

 Bourdieu (2009, p.84) refere-se aos “campos” como “universos sociais relativamente autônomos”. E nesses 

campos de forças que se desenvolvem os conflitos específicos entre os agentes envolvidos. A educação, a 

burocracia, o intelectual, o religioso, o científico, o artístico, etc. são campos específicos; ou seja, estruturados 

conforme esses conflitos característicos nos quais enfrentam diversas visões que lutam para se imporem 

(GENTILI; SUÁREZ, 2004, p. 29). 
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No nosso caso específico, a disputa se dá no sentido de garantir a implantação do Piso 

Salarial Nacional Profissional para o magistério da rede pública estadual do RN, conforme 

definições da Lei nº 11.738/2008 (BRASIL, 2008b). A importância da participação da 

sociedade civil, aqui representada pelo SINTE/RN, se faz no contexto, não apenas da 

discussão da política de implementação do Piso, mas também na garantia da participação do 

movimento, no sentido de democratizar a gestão pública, intervindo de forma qualitativa, na 

perspectiva de atender às necessidades dos profissionais do magistério. Nesse sentido, a 

implementação do Piso deve primar, no mínimo, para preservar a sua concepção de Piso e não 

transformá-lo em Teto.  Gohn (2004, p.29)) afirma que  

 

 
A participação social é aquela que redefine laços entre o espaço institucional 

e as práticas da sociedade civil organizada, de forma que não haja nem a 

recusa à participação da sociedade civil organizada, nem a participação 

movida pela polaridade do antagonismo a priori, e nem sua absorção pela 

máquina estatal, porque o Estado reconhece a existência dos conflitos na 

sociedade e as divergências nas formas de equacionamento e resolução das 

questões sociais, entre os diferentes grupos, e participa da arena de 

negociação entre eles. 

 

 

É bem mais fácil governar sem participação, por isso o cidadão deve conquistar esse 

espaço, essa liberdade de participar. Deve fazer o caminho de volta no sentido de que ele um 

dia delegou a outra pessoa o seu poder político e nunca mais se preocupou com o que estava 

sendo feita com a sua parcela de poder delegada com legitimidade. Ele deve rever o seu ato e 

correr atrás da história. 

Para Demo (2001), a participação do cidadão na gestão pública é uma liberdade. E 

uma liberdade não é concedida, mas conquistada. Com a participação, acontece o mesmo, 

porque o ser humano tende a agir no sentido de evitar conflitos. E com a(s) pessoa(s) que 

governa(m) acontece o mesmo. O que é gerir com participação senão mediar conflitos?  

Nesse sentido, a participação no movimento sindical é algo que delega poderes, como 

também detém o poder, através da participação ativa no processo. Isso significa que é a 

participação ampla da base sindical que determina o poder de conquista, ou não de 

determinadas políticas educacionais. Ou seja, quanto maior for a participação e quanto mais 

consciente for essa participação, mais chances de conquistar, determinar, e ou/ mudar os 

rumos das decisões ou definições das políticas de valorização do magistério. 
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3.3.1 Audiência Pública pela implementação do Piso Salarial Nacional Profissional: as 

participações do SINTE/RN e do Governo Estadual 

 

A luta pela implementação do Piso Salarial no Rio Grande do Norte começa com uma 

Audiência Pública, em 20 de novembro de 2008(RIO GRANDE DO NORTE, 2008), com a 

participação de centenas de profissionais da educação lotaram o auditório da Assembléia 

Legislativa do Rio Grande do Norte. A Audiência foi uma solicitação do movimento sindical 

ao Poder Legislativo. Foi presidido pelo deputado Fernando Mineiro – PT (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2008), representante da Assembleia Legislativa que enfatizou a importância da 

Lei do Piso, e a necessidade da sua implementação em cada Município e na Rede Estadual do 

RN, conforme explicita: 

 

 
A audiência pública foi proposta a partir da leitura que temos da necessidade 

de despertar, primeiro no Sistema de Educação, nos educadores, gestores 

para um fato que será concreto a partir de janeiro de 2009, a implantação do 

Piso. [...] Para isso precisamos saber qual é a situação salarial dos nossos 

professores para saber quanto será o seu Piso. Tem secretário que não sabe 

quanto paga aos seus professores [...]. 

 

 

 

A participação dos movimentos e de outras organizações, como o próprio Poder 

Legislativo, é de fundamental importância, para o fortalecimento da luta em prol da 

implementação do Piso Salarial. O representante da Assembléia Legislativa, o deputado 

Fernando Mineiro (RIO GRANDE DO NORTE, 2008), a esse propósito se posicionou “é 

preciso lutar para que esta tão sonhada bandeira saia do papel e se concretize em ganhos reais 

para todos os profissionais da educação”. Já a Deputada Federal, Fátima Bezerra (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2008) presente a audiência pública no Rio Grande do Norte, 

esclareceu que: 

 
Até dezembro de 2009, os gestores podem pagar o Piso Salarial, 

incorporando as vantagens, como: regência de classe, e outras gratificações 

inerentes as atividades do professor. A partir de janeiro de 2010, é que não 

pode mais. O Piso terá outro valor, sendo reajustado anualmente. 

 

  

A Lei (BRASIL, 2008b) define o Piso Nacional em R$ 950,0039 para uma jornada de 

trabalho de, no máximo, 40 horas semanais para os profissionais do magistério da educação 

                                                 
39

 De acordo com o art. 5º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o Piso Salarial do Magistério 

Público da educação básica, a correção do Piso deve pautar-se pelo mesmo percentual de reajuste do valor 

mínimo nacional do FUNDEB. Assim, o valor de R$ 950,00, definido para 2008, passa a ser de R$ 1.132,40 em 
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pública básica, com formação em nível médio a partir de 2009, mas já sinalizam os primeiros 

desafios, haja vista a governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crucius (PSDB), liderou um 

movimento contra o Piso e apresentou, junto aos governadores de Santa Catarina, do Paraná, 

de Mato Grosso do Sul e do Ceará, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a 

Lei do Piso de nº 11.738/2008(BRASIL, 2008b). 

O representante do governo, o médico Rui Pereira, o então Secretário de Estado, da 

Educação e da Cultura do RN, afirmou que o Rio Grande do Norte não faz parte desse 

movimento, e não vai se opor à lei e, disse ainda que: “Essa é a hora de vermos quem 

realmente se importa com a educação. O governo do RN já tem os recursos para a adequação 

ao Piso no orçamento e, à partir de janeiro, vamos nos adequar" (RIO GRANDE DO NORTE, 

2008). 

A participação do Secretário de Educação na audiência pública denota uma 

preocupação em relação ao tema proposto e se apresenta como positiva em face da 

necessidade de implementação do Piso Salarial na Rede Estadual (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2008). A esse respeito, assim se expressa:  

 

 
Nós estamos vivendo no Brasil momentos de quebras de paradigmas. Essa é 

a quebra de um paradigma histórico. Muita gente, muitos gestores, muitos 

governantes ao longo da história tem respeitado de maneira cansativa o 

compromisso com a educação. Agora chegou a hora da „onça beber água‟ 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2008). 

 

 O Secretário de Educação do RN (RIO GRANDE DO NORTE, 2008) enfatiza o 

discurso evasivo de alguns políticos em relação à educação e, segundo ele, é chegada a hora 

de saber quem realmente assume que tem compromisso com ela. Está implícito, em sua fala, 

que, enquanto representante do governo do Estado, ele é contrário ao movimento contra o 

Piso, a (ADI). E acrescenta,  

 

 

Então eu acho que vocês estão percebendo, no país inteiro como é que está 

reagindo alguns estados da federação e alguns municípios em relação ao 

Piso. O presidente Lula cumpriu com o seu dever. Sancionou a Lei, [...] ele 

recebeu pressão até a hora de anunciar para não sancionar a lei. [...] Agora 

cabe a nós outros, fazer a lei ser cumprida no território nacional. Não dar 

                                                                                                                                                         
2009. É preciso destacar que o projeto de lei nº 3.776/08, que visa instituir o INPC/IBGE como índice de reajuste 

do Piso, ainda não foi concluído na Câmara e também deverá tramitar no Senado. Disponível em <www.blog do 

luiz.com.br>.  

 

 

http://www.blog/
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mais para empurrar com a barriga „uma luta histórica‟ (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2008). 

 

 

De acordo com Rousseau (1987), a Lei, como ato da vontade geral, é a expressão da 

soberania, é de vital importância, pois determina todo o destino do Estado. Conforme a fala 

do representante do governo do RN, é preciso assumir esse mínimo e a luta dos que querem o 

futuro do Brasil, se não teremos brevemente um apagão educacional. E acrescenta: 

 

 
Não precisamos implementar apenas o Piso, nós precisamos tomar medidas 

mais corajosas, o Piso é um dever de lei, temos que cumpri-lo. Agora 

precisamos tomar medidas de maior alcance e com maior profundidade. Não 

basta o salário para os professores, é preciso capacitação e maior 

investimento nos recursos humanos. [...] Quero declarar, em conversa 

anterior com a governadora, que os recursos para a implantação do Piso 

Salarial em 2009, já estamos encaminhando para a Assembléia Legislativa. 

Respeitamos a posição dos outros governadores, mas o RN não vai ser 

trincheira e nem vai ser pretexto para adiar. O desejo não é só dos 

professores, o desejo é da sociedade brasileira em fazer o mínimo de justiça 

com o magistério (RIO GRANDE DO NORTE, 2008). 

 

 

A fala do representante do governo/SEEC/RN (RIO GRANDE DO NORTE, 2008) deixa 

claro o seu compromisso não, apenas, com a implementação do Piso, mas também com 

maiores investimentos aos recursos humanos. Porém, a importância em cumprir a Lei é 

sempre fundamental, e isso ele garante que irá fazer. No caso da implementação do Piso, seria 

fundamental, até mesmo pela posição contrária do governo do RN a ADI, que a sua 

implementação considerasse apenas a Lei nº 11.738/08(BRASIL, 2008b), fazendo valer 

realmente a sua posição. Segundo Bourdieu (2009, p. 185), “em política dizer é fazer, quer 

dizer, fazer crer que se pode fazer o que se diz [...]. 

José Teixeira, o representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do RN, 

em sua participação na Audiência Pública, enfatiza que  

 

 
[...] de uma hora para a outra nos tornamos réus num processo junto ao 

Supremo Tribunal Federal. Onde um bom grupo de inimigos da educação 

que já estiveram no poder. [...] lutamos para garantir a construção do Piso 

Nacional. Infelizmente, a gente não avançou no momento de transição do 

governo Collor de Melo para o de Itamar Franco. Chegamos a fechar o 

acordo, resultado de várias frentes de lutas de organismos, inclusive 

internacionais, como a Conferência de Educação para Todos em 1990, que 

abriu esse debate. Em 1994 foi definido um Piso pelo Prof. Francisco das 

Chagas em R$ 309,00 para o professor de Nível Médio e de R$ 700,00 para 

o professor de Ensino Superior (graduação).  Infelizmente, em 1995 o então 
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Ministro se elege Presidente da República (FHC), rasgando este acordo (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2008). 

    

 

  O representante do sindicato resgatou um pouco do processo de luta pela aprovação 

de um Piso salarial para o magistério em um processo histórico anterior e mostrou a sua 

insatisfação pelo rompimento do acordo com o processo de transição de governo.  

 

A legislação não é a que sonhamos, queríamos um Piso um pouco maior, 

mas a conjuntura política no Congresso Nacional não permitiu. O aprovado 

foi o Piso mínimo de R$ 950,00 sob o qual ninguém deverá ganhar menos. 

Esse valor se refere ao Nível Médio. A partir de janeiro, já deverá incidir 

sobre os R$ 950,00.  Mas não só o Piso será suficiente, em nosso Estado 

temos uma luta histórica que é a questão da valorização profissional, seja na 

horizontalidade ou na verticalidade pela sua formação ou tempo de serviço. 

Chamamos a atenção do nosso gestor maior o secretário Rui Pereira abriu o 

debate de forma antecipada com relação à implantação do Piso (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2008). 

 

 

A concepção de Piso Salarial compreende o Vencimento inicial da carreira, segundo 

declara o representante do SINTE/RN, porém o valor reivindicado era maior que este. Os 

movimentos sociais organizados, como por exemplo, a CNTE, entre outros, não tiveram força 

suficiente para sua aprovação. A implantação do Piso somente cumprirá a sua função desde 

que sejam feitas às devidas correções, tanto no que se refere à verticalidade, como a 

horizontalidade. Assim, mesmo com a garantia feita pelo representante do governo, a sua 

implementação terá, com certeza, a necessidade da participação de todos os envolvidos.  

 

 

3.3.2 A relação de poder entre o SINTE/RN e Governo Estadual no movimento grevista 

do magistério público em 2009  

 

 

 

A relação entre o movimento sindical e o governo estadual deve ser entendida como a 

disputa de poder entre ambos. Para essa compreensão, Poulantzas (1977, p. 100) esclarece que 

“poder é a capacidade de uma classe de realizar os seus interesses objetivos específicos”. 

Segundo ele, esse conceito não se apresenta sem dificuldades, em particular na medida em 

que introduz o conceito de interesses, sabe-se, contudo, a importância que, esse conceito 

assume em Marx e Lenin. A concepção marxista das classes e do poder ligado à dos interesses 

de classes. Essa definição de poder distingue-se da de Weber (1984, p.43) para quem o poder 
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é “a probabilidade de certo comando com um conteúdo específico a ser obedecido por um 

grupo determinado”; isto é, na medida em que essa definição está situada na perspectiva 

historicista de uma sociedade – sujeito, perspectiva que se baseia precisamente a concepção 

weberiana da “probabilidade e do “comando específico” (WEBER, 1984, p. 43). 

Portanto, para Weber (1984), o conceito de poder é sociologicamente amorfo, havendo 

uma série de circunstâncias que colocam uma pessoa na posição de impor sua vontade 

devendo, portanto, o conceito de dominação ser mais preciso. Dominação é a probabilidade 

de que um mandado seja obedecido. Segundo Weber (1984, p.211), o poder é: 

 

[...] a possibilidade de que um homem, ou um grupo de homens, realize sua 

vontade própria numa ação comunitária, até mesmo contra a resistência de 

outros que participam da ação. 

 

Conforme Weber (1984), o poder na sociedade de classes é analisado com base na 

concepção da ordem jurídica, cuja estrutura influi, diretamente, na distribuição do poder 

econômico, ou de qualquer outro, dentro de uma comunidade. O poder econômico distingue-

se do poder como tal, podendo ser consequência ou causa do poder existente por outros 

motivos. Para Weber (1982), as classes têm sua oportunidade determinada pela existência ou 

não de maior ou menor poder para dispor de bens ou habilidades em seu próprio benefício. O 

poder na burocracia é abordado a partir da consideração de que, tecnicamente, a burocracia é 

o meio de poder mais altamente desenvolvido nas mãos do homem que o controla. O referido 

autor considera como o modo mais racional de exercer o poder, servindo a interesses 

políticos, econômicos ou de qualquer outra natureza.  

Bourdieu (2009) aborda a questão do poder a partir da noção de campo considerando o 

campo do poder como um campo de força definido em sua estrutura, pelo estado de relação de 

forças entre formas de poder ou espécies de capital diferentes. É um campo de lutas pelo 

poder, entre detentores de poderes diferentes; um espaço de jogo, onde agentes e instituições, 

tendo em comum o fato de possuírem uma quantidade de capital específico (econômico ou 

cultural especialmente) suficiente para ocupar posições dominantes no seio de seus 

respectivos campos, afrontam-se em estratégias destinadas a conservar ou a transformar essa 

relação de forças. Segundo Bourdieu (2009, p.14), o poder exercido no Sistema de Ensino é o 

poder simbólico. 

 
O poder simbólico como poder de se constituir o dado pela enunciação, de 

fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo, e, 

deste modo, a ação sobre o mundo 
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Portanto, para Bourdieu (2009) este poder é quase mágico, na medida em que permite 

obter o equivalente ao que é obtido pela força, graças ao efeito específico de mobilização. 

Todo poder simbólico é um poder capaz de se impor como legítimo, dissimulando a força que 

há em seu fundamento e só se exerce se for reconhecido. Ao contrário da força nua, que age 

por uma eficácia mecânica, todo poder verdadeiro age enquanto poder simbólico. A ordem 

torna-se eficiente porque aqueles que a executam, com a colaboração objetiva de sua 

consciência ou de suas disposições previamente organizadas e preparadas para tal, a 

reconhecem e creem nela, prestando-lhe obediência.  

O poder simbólico é, para Bourdieu (2009), uma forma transformada, irreconhecível, 

transfigurada e legitimada das outras formas de poder. As leis de transformação que regem a 

transmutação de diferentes espécies de capital em capital simbólico e, em particular, o 

trabalho de dissimulação e transfiguração que assegura uma verdadeira transformação das 

relações de força, transformam essas forças em poder simbólico, capaz de produzir efeitos 

reais, sem gasto aparente de energia (BOURDIEU, 2009). 

Transpondo as ideias de Bourdieu (2009) para o campo político de disputa entre o 

governo e o movimento sindical na concepção político-ideoloógica das ações de 

implementação da política de valorização do magistério público – Piso Salarial Nacional 

Profissional, configura-se pela utilização de ambos pelo poder simbólico, no sentido de 

convencimento de suas ideias e concepções, não, apenas referente ao Piso Salarial, mas, 

sobretudo, pela concepção divergente de política educacional. 

Assim, diante da posição contrária do governo estadual do RN em relação à ADI, 

esperava-se o cumprimento do exposto, por ocasião da Audiência Pública. Porém, apesar do 

comprometimento em público de implementação do Piso Salarial, esse fato não ocorreu sem a 

luta dos profissionais da educação. Vários mecanismos de diálogos entre o movimento 

sindical e o governo foram utilizados. Dentre eles, várias audiências com o Secretario de 

Educação do RN, na tentativa de construção de uma proposta, tanto de implementação do 

Piso, como principalmente, do pagamento de todos os atrasados anteriores, antes da 

implantação do Piso. 

Abaixo, trecho do resumo de uma das audiências realizadas no dia 19 de fevereiro de 

2009, na sala de reuniões do gabinete do Secretário Estadual de Educação e Cultura entre os 

representantes do governo e do SINTE/RN40: 

                                                 
40

 Representantes do governo - o Secretário de Educação - Ruy Pereira dos Santos, Pedro Guedes - chefe do 

setor de pessoal, Urbano Medeiros – Chefe de Gabinete, Otávio Tavares – SEC Adjunto e Marcos – Procurador 



175 

 
esta foi uma audiência tensa, por que o SEEC, Ruy Pereira, não apresentou 

nada sobre a implementação do Piso Nacional. Quanto ao pagamento dos 

atrasados, nós do sindicato questionamos a mudança das letras não 

publicadas. O estado coloca que se propõe a trazer para 1º de abril a 

publicação das promoções verticais.  Aquelas promoções verticais que não 

sejam publicadas no mês de abril, serão no mês de maio, com o seu efeito 

financeiro, a partir do mês de abril. Quanto ao pagamento dos atrasados não 

tem como diminuir das 24 parcelas. A mudança das letras das pessoas que 

inclusive já se encontravam com mais de trinta anos de serviço e que não 

tinha requerido por que as DIRED‟s toda ora ficavam informando que as 

coisas são automáticas. Na nossa avaliação o estado esta nos levando a greve 

(SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2009b). 

 

Segundo o SINTE/RN - 2009 (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2009b) não houve avanço nas negociações, tendo sido 

agendada uma nova audiência para o dia 27 de fevereiro (sexta feira), às 16 horas. Conforme 

audiência marcada, o governo apresenta uma proposta para o Magistério, que mais parece 

uma prestação de conta, que uma proposição. A proposta da governadora Wilma de Faria ao 

magistério público estadual é a seguinte: 

1. Publicação e pagamento da Promoção Vertical, com efeito financeiro a partir de 

abril/2009. Essa ação, segundo o governo, provocaria um impacto financeiro mensal 

de R$ 891.671,41 e um impacto anual de R$ 9.184.215,52; 

2. Pagamento das Promoções Horizontais publicadas que provocaria, também, um 

impacto financeiro mensal de R$ 241.395,39 e um impacto anual de R$ 2.486.372,51. 

O impacto financeiro anual em 2009 referente às duas Promoções seria de R$ 

11.670.588,03; 

3. Implantação da Carreira funcional para os servidores do Magistério Público Estadual 

com o apoio da Secretaria de Estado de Administração iniciando pelos servidores 

residentes em Natal. 

4. No ano de 2010: 

 – Promoção Vertical – R$ 11.859.229,75 

 – Promoção Horizontal – R$ 3.210.558,68 

                                                                                                                                                         
Geral do Estado. A representação do sindicato foi composta por: Janeayre Almeida de Souto, Francineide 

Gomes, Francisco Canindé da Silva, José Teixeira da Silva, Antônio Araújo Neto, Maria do Rosário Aquino, 

Josué Damasceno, Anselmo Pamplona, Marlene Moura, Fátima Cardoso, Evilásaro Morais, Olívia Pereira, 

Rosália Fernandes, Aldeirton Pereira. Esteve presente também a Deputada Federal Fátima Bezerra e Vilma 

Geruza sua assessora (SINDICATO DOS TRABALHADPORES EM EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2009b). 
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 – Pagamento de 50% do débito referente à Promoção Horizontal já publicada no valor de 

R$ 4.966.028,91, produzindo efeito financeiro a partir de janeiro de 2010. 

Porém, o magistério público estadual rejeitou a proposta, tendo sido realizada, no dia 2 

de março de 2009 uma assembleia com os professores que decidiram pelo Movimento 

Grevista, no intuito de conseguir, além de outros pontos de pauta, a implementação do Piso 

Salarial Nacional, conforme o Ofício 049/2009 enviado ao Secretário de Educação 

comunicando a greve. O conteúdo da pauta de negociação foi, assim, explicitado: a) reajuste 

salarial para toda categoria, considerando o Piso Salarial e Plano de Carreira; b) Plano de 

Carreira para os Funcionários da Educação, iniciando com a incorporação de gratificação para 

os funcionários de Escola, DIRED e SEEC; c) promoção e progressão para todos os 

educadores que têm direito (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2009). 

Os profissionais reivindicam, entre outras, a implantação do Piso salarial nacional para 

professores, de R$ 950,00, com progressões de acordo com o estabelecido pelo Plano de 

Carreira da categoria, criado em 200641. O movimento sindical pode ser considerado uma via 

da participação para o reconhecimento dos direitos públicos. Dallari (1983, p. 71) é 

esclarecedor quando afirma: 

 

A participação em movimentos organizados pode ser, em determinadas 

ocasiões, o modo mais adequado e eficiente de mobilização popular em 

favor de certo objetivo político. O movimento tanto pode visar à defesa de 

situações já conquistadas como pode ser desenvolvido para que certas metas 

sejam atingidas. 

 

 

Nesse contexto discute-se a participação do SINTE/RN na política de valorização do 

magistério. Amman (1977 apud MORAIS, 2006), define condições subjetivas para 

participação delineada em três elementos: a informação, a motivação e a educação para 

participar. Tais elementos dependem, reciprocamente, um do outro, delimitando o nível e a 

qualidade do ato de participar. Isso significa considerar as concepções de Marx e Engels 
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 Esse plano divide os professores em níveis de qualificações e garante aumento de 40%, em relação ao salário-

base, para os docentes do segundo nível, 70% aos do terceiro nível e 130% para os do quarto. Os professores 

também querem o pagamento de valores atrasados relativos às promoções salariais, a incorporação de 

gratificações, a realização de concurso público, o incentivo à formação docente e a implantação de um plano de 

carreira dos funcionários. A rede estadual tem cerca de 35 mil professores e 12 mil funcionários, distribuídos em 

725 escolas (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE,  

2009). 
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(1980) que têm, como premissa, a historicidade dos sujeitos, como seres humanos que podem 

criar e transformar a realidade na qual estão inseridos. 

Segundo entrevista acerca da importância da participação do sindicato e do embate na 

luta pela valorização do magistério, (E1) argumenta que  

 
o embate existe e, infelizmente, temos muitas vezes organizado movimentos 

de confronto maior. As greves ocorrem em função da falta de atenção para 

com a educação pública. E quando a gente diz a falta de atenção é o 

comprometimento do poder público com a escola pública. [...] os governos 

não fazem a sua parte. Assim, cria uma correlação, uma construção de novas 

relações e você termina que trazendo o cenário dos embates políticos e eles 

se tornam necessários [...]. Desde o salário até à escola que não tem uma 

quadra poliesportiva para possibilitar o desenvolvimento de práticas 

educativas do ponto de vista dos esportes[...]. A estruturação das escolas, ela 

não dá conta das bibliotecas, que seja um ambiente aprazível à leitura, as 

nossas salas de leitura como é que elas andam. O sindicato tem hoje essa 

preocupação de traçar junto os embates, junto a questão salarial, a melhoria 

das escolas. 

 

 A professora Cardoso, Fátima (2009a), explica que a categoria não ficou satisfeita 

com a posição do governo ante as reivindicações. O governo sinalizou somente com a 

intenção de pagar parte das promoções, relativas apenas aos processos abertos pelos 

professores nos últimos cinco anos. Ainda, assim, o governo quer dividir em 24 meses, com 

repasses de janeiro de 2010 a dezembro de 2011. Conforme entrevista ao Diário de Natal, 

Cardoso, Fátima (2009a) acrescenta, „„todos os professores têm direito ao aumento quando 

concluem uma pós-graduação, por exemplo, mas o pagamento dos atrasados dos processos 

abertos nos últimos cinco anos só beneficiaria 20% do pessoal da ativa. Queremos que o 

benefício seja para o conjunto da categoria‟‟, (GREVE..., 2009a). 

No dia 03 de março de 2009 a direção do SINTE/RN mais uma vez se reúne com o 

Secretário de Educação. A coordenadora do Sindicato, Fátima Cardoso (GREVE..., 2009a) 

informou que o “que o governo não apresentou nenhuma proposta concreta. A única novidade 

é a promessa de voltar a conversar caso a arrecadação do Estado avance”. Segundo Cardoso, 

Fátima( 2009b) em reportagem do Jornal Extraclasse, as prefeituras do interior do estado 

estão mais avançadas na implementação do Piso Salarial do que o governo do Estado. São 

mais de 75 prefeituras acompanhadas pelo SINTE na implementação do Piso. A maioria delas 

está fazendo a proporcionalidade a jornada de trabalho, mas estão assegurando a carreira dos 

(as) Professores (as). 

Na audiência do dia 6/03/09(GREVE..., 2009a) o governo assegura que o Piso já está 

sendo implementando. Conforme a interpretação do governo acerca do Piso Salarial, ele 



178 

contemplou, apenas, 1.013 professores que recebiam salários inferiores a R$: 680,00 foi 

contemplado com um valor que variou de R$ 20,00 a R$ 60,00, passando esses para R$ 

680,00. 

Baseado nessa interpretação, o governo estadual sentenciou que, no ano de 2009 

apenas mil professores terão salários reajustados com base na Lei do Piso (BRASIL, 2008b). 

Com base na proporcionalidade da jornada de trabalho, o estado pretende pagar, apenas, R$ 

712,00, em vez dos R$ 950,00 determinados pela Lei. O governo interpreta que o valor do 

Piso Nacional deve ser pago para uma jornada de 40 horas, quando a lei afirma que ele deverá 

ser pago para uma jornada de, no máximo, até 40 horas.  

O governo, também, descarta a possibilidade de escalonamento entre os níveis da 

carreira do magistério. Pelo Plano de carreira, entre o nível médio e a graduação, o (a) 

professor (a) tem direito a 40% de diferença; da graduação para especialização, o (a) professor 

(a) faz jus a 50%; da especialização para mestrado, o professor (a) tem direito a 70%, e do 

mestrado para o doutorado, o professor (a) tem direito a 130%. Ao esquecer esse princípio, o 

governo está descumprindo, de uma só vez, todo o Plano de Carreira do magistério. E está 

causando um prejuízo mensal de até 40% no salário dos professores ao não efetivar o 

enquadramento. Como se não bastasse, o secretário anunciou mais um descumprimento do 

PCCR. Para se adequar às novas regras da carreira do magistério, o governo deveria ter 

aplicado o Piso Salarial fazendo o escalonamento dos salários e dos direitos funcionais. 

Segundo o SINTE/RN(SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÂO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2009), a dívida para com os 12 mil professores e professoras que têm 

direito ao benefício, hoje, já contabiliza 18 mil professores. 

Nessa disputa e divergências de concepção em relação à implantação do Piso Salarial, 

criou-se o impasse. De acordo com o SINTE/RN, para a campanha salarial que se inicia, é 

importante constar na pauta o ponto à atualização das promoções e progressões, ou seja, o 

pagamento das promoções verticais e horizontais, em falta, desde 1994, a 18 mil professores 

(as), bem como sobre a implantação e pagamento das gratificações pecuniárias e por títulos; 

que são dívidas anteriores ao Plano de Cargo e Carreira. O governo do estado desconsidera, 

também, a correção salarial do Piso que saiu em janeiro. Diante do impasse, a greve dos 

professores foi deflagrada (CARDOSO, Fátima, 2009b). 

No dia 29 de março, uma Comissão dos Trabalhadores em Educação em greve foi 

recebida pelo Secretário Estadual de Administração e dos Recursos Humanos, Paulo César 

Medeiros. A Comissão solicitou ao secretário a disponibilização de dados dos gastos do 

Governo com pagamento de diárias, cargos comissionados e terceirizados. O secretário se 
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comprometeu em providenciar os dados solicitados, não tendo, porém fixado uma data. Após 

a reunião com o secretário Paulo César, a Comissão seguiu para a Secretaria de Educação e 

Cultura numa tentativa de obter do secretário Ruy Pereira a resposta à contraposta formulada 

e entregue pelo SINTE/RN no dia 24 de março GREVE..., 2009a). 

No dia 31 de março de 2009, a governadora Vilma de Faria recebe o SINTE/RN 42em 

audiência.  A conversa foi mediada pela deputada Fátima Bezerra. Os sindicalistas apostam na 

negociação direta como método mais eficaz de se chegar a um consenso que ponha fim ao 

movimento grevista. Conforme Documento (SINTE, 2009b) seguem abaixo, as proposições 

do SINTE/RN e do Governo Estadual.  

Governo Estadual – antecipação do Piso Nacional para agosto de 2009. A tabela 

apresentada na audiência de março, trazia como salário inicial uma proposta de R$ 681,00 e, 

agora, o Estado apresentou a proposta de um salário base de R$ 712,00. Nessa proposta, o 

governo considera todas as vantagens pessoais. 

SINTE – É inegociável qualquer proposta que venha sem levar em conta o reajuste de 

19,20% do custo aluno e por que não dizer do Piso Nacional. Há três anos, não temos reajuste 

nenhum. O governo se tem intenção de negociar qualquer coisa deveria apresentar uma 

proposta na qual trouxesse o reajuste dos 19,20% bem como apresentasse antecipação dessa 

proposta para o mês de maio. Ainda ficam ai os funcionários de escola e os professores do 

quadro suplementar.  

Diante do impasse, a greve continuou.  A reunião convocada pelo secretário Ruy 

Pereira não trouxe nenhum avanço.  Pela ideia da comissão governamental encarregada de 

tratar da greve, a integralidade do piso salarial de R$ 712,56, prevista para janeiro do ano que 

vem, seria antecipada para agosto. Pelos cálculos do Secretário, seriam beneficiados mais 

1.034 professores além da proposta original.  Todo o restante ficaria de fora. Os professores 

em assembleia não aceitaram a proposta e deram continuidade à greve. A audiência com a 

governadora rendeu menos que o esperado. Porém, com relação à proposta de implementação 

do Piso Salarial, anterior à greve avançou um pouco. Do dia 2 de março, início da greve, até a 

última audiência, o movimento conseguiu alguns pontos, em destaque abaixo (GREVE..., 

2009b).  
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 Representante do SINTE/RN na audiência: Janeayre Almeida de Souto, Fátima Cardoso, José Teixeira, 

Marlene Moura, Evilásaro Morais, Wagner Douglas, Verinha, representantes de base: Antônio Lisboa (EE Judith 

Bezerra) e Fábio Alexandre (EE Atheneu Norte Riograndense). Júnior Souto – Assessor da Deputada Federal 

Fátima Bezerra e Socorro Batista – Setorial de Educação do PT. E do GOVERNO - Secretário Rui Pereira, 

Pedro Guedes – Chefe de Pessoal, Urbano Medeiros – Chefe de Gabinete. 
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1. O valor integral do Piso Nacional que seria pago, em 2010, foi antecipado para 

agosto deste ano; Porém, o SINTE/RN queria essa antecipação para maio e atualização do 

valor do Piso, que hoje é de R$ 1.132,40; 

2. Os professores da letra A até a letra F terão reajustes salariais para atingir o valor do 

Piso.   A letra A e a B terá um reajuste de 14,93%.  Esse valor vai decrescendo até a letra F. A 

partir da letra G, o governo deixa de dar acréscimo e vai incorporando, progressivamente, o 

quinquênio para completar a tabela remuneratória do Plano de Carreira; Porém, nessa 

proposta, o SINTE/RN reivindicava, ainda, a inclusão dos aposentados e reajuste real a partir 

da letra G; 

3. Promoção Horizontal – os 3.331 professores que estão com as promoções 

horizontais atrasadas terão o reajuste entre 10%  a 40%, dependendo tempo do atraso. O 

SINTE/RN queria antecipação do pagamento do saldo devedor das promoções. 

4. Promoção Vertical – serão beneficiados 7 mil professores.  Os que, hoje, pertencem 

ao nível médio, letra A, farão jus a um aumento de 40% em sua remuneração, quando 

passarem para o nível superior.  Alguns que são do nível médio, letra A e vão para 

especialização terão aumento salarial de 50%.   Desses 7 mil, alguns ficarão com 5% de 

reajuste.  Em agosto, com a promoção de mais uma letra para 18.298 professores, eles terão 

acrescido mais 5%.  Assim, a promoção vertical, na pior das hipóteses, deverá render  10% de 

reajuste este ano. Nessa proposta o SINTE/RN queria a inclusão das letras A e J, como 

também dos aposentados. 

Baseado nesses argumentos apresentados pelo sindicato na referida audiência do dia 

31/03/09, a direção do SINTE/RN enviou um ofício ao Secretário Ruy Pereira detalhando a 

contraproposta da categoria ao Governo do Estado.  Veja abaixo os pontos da proposta:   

01 - Reajuste salarial para toda a categoria de 17%, com base na inflação acumulada a 

partir de 2006, no governo Vilma. 

02 - Incorporação imediata das gratificações dos funcionários nos salários imediatos e 

constituição de uma comissão paritária para elaborar o PCCR e implementação deste até o 

final do governo Vilma. 

03 - Atualização das progressões na carreira dos 3.331 educadores, para, em seguida, 

proceder às promoções (nível) dos 7 mil professores em abril/2009. 

04 – Antecipar, para abril, a publicação de uma letra para todos os educadores e, a 

cada dois meses, publicar mais uma letra até a atualização. 

05 - No mês de agosto, continuar as publicações de promoções e progressões, cujos 

processos se encontram na Secretaria de Educação; 
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06 - A instituição do Mecanismo de proteção aos salários com base no índice de 

inflação. 

07 - Calendário para pagamento das promoções atrasadas aos professores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 14 - calendário de pagamento das promoções atrasadas. 

Fonte: (SINDICATO DOS TRABALHDORES EM EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2009). 

 

 

Após a apresentação de propostas e contrapropostas, o sindicato e o governo não 

chegaram a um acordo. E a governadora Wilma de Faria radicalizou, cortando o ponto dos 

professores, a partir do dia 27 de abril. Rapidamente, a direção do Sindicato acionou a 

deputada Fátima Bezerra e o deputado Fernando Mineiro, que intercederam, com sucesso em 

favor da categoria. A partir desse episódio, o Secretário de Educação que, até, então, 

dialogava com a categoria, passou a ser severamente criticado. Durante a assembleia, os 

trabalhadores decidiram pela apresentação de uma moção de repúdio contra a retenção dos 

contracheques determinada pela governadora Wilma de Faria. Também foi aprovado o pedido 

de renúncia do secretário Estadual de Educação. 

Nesse sentido, a respeito da materialidade da violência do poder, compartilho as idéias 

de Foucault (1979). De acordo com elas, esse conjunto de imposições evidencia a prova da 

capitarização do poder que deseja penetrar em todas as extremidades e nas últimas 

ramificações, em detrimento dos que não detêm tal poder. Estes, para Poulantzas (1977), não 

detêm o poder de legislar, e sim possuem o domínio do poder de luta. Tal domínio os 

fortalece, cada vez mais, na medida em que o mundo vivido tem, como prática, a conquista da 

cidadania, mediante uma resistência ativa. Essa resistência, dinamicamente, ressignifica-se e 

se reanima a cada arrefecimento provocado pelos golpes do mundo oficial. 

Após o embate político entre o sindicato e o governo, finalmente termina a greve em 

assembleia realizada, quando os trabalhadores em educação decidiram encerrar a greve que já 

durava 36 dias.  Apesar de não estar plenamente satisfeita com a proposta da Governadora, a 

categoria entendeu que havia chegado o momento de suspender a greve para continuar a luta.  

No interior, a maioria das escolas já estava funcionando.  Em Natal, o número de escolas 

Mês/Ano Valor 

Abril de 2009 Valores devidos até R$ 500,00 

Junho de 2009 De R$ 501,00 a R$: 1.000,00 

Agosto de 2009 De 1.001,00 a R$: 2.000,00 

Abril de 2009 De 2.001,00 a R$ 3.000,00 

Até dezembro/2009 De 3.001,00 em diante. 
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totalmente paradas havia caído bastante. Diante dessa situação, a diretoria do SINTE/RN 

definiu que precisava se posicionar pela suspensão do movimento. 

Conforme Bobbio (1999b), a idéia tradicional de que o poder reside numa pessoa, 

numa restrita classe política ou em determinadas instituições colocadas no centro do sistema 

social é falaciosa. O poder está em qualquer lugar como o ar que se respira. O poder não está, 

apenas, difuso e repartido. Ele está disposto em estratos que se distinguem um do outro por 

diferentes graus de visibilidades. Isso quer dizer que uma análise completa do poder social 

não deve limitar-se a explorá-la na sua amplitude, mas procurar também examiná-lo em sua 

profundidade. 

Portanto, analisa-se que o processo de valorização do magistério da rede pública 

estadual, se deu em um contexto de luta e disputa de poder entre o governo estadual e o 

movimento sindical. Cada um com ideologias e interesses diferentes no que se refere aos 

encaminhamentos da política de implementação do Piso Salarial Profissional.  

 

3.3.3  Implantação do Piso Salarial Profissional Nacional – Lei nº 11.738/2008 

 

A valorização do magistério encontra-se nos discursos políticos, dada a aprovação e 

implementação do Piso Salarial Profissional, consignado no art. 206, inciso V da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988) e regulamentados pela Lei nº 11.738/2008(BRASIL, 2008b).  

Entende-se, portanto, como a quantia abaixo da qual os sistemas de ensino não poderão fixar a 

remuneração do professor da educação básica no início da carreira na rede pública.  Assim, 

em termos de formação, o PSPN se aplicaria aos professores com habilitação em nível médio. 

O entrevistado (E2) expõe, aqui, sua posição acerca da valorização do magistério 

 

 
Eu acho que a política de valorização do magistério precisaria realmente de 

ter um cunho legal [...] quando analisamos as profissões de um modo geral 

na sociedade você tem algumas que são valorizadas [...]. Eu acho que já foi 

tarde, o governo ter acordado que um profissional que é fundamental para 

qualquer área do conhecimento é o educador [...]. Apesar de tarde é 

importante esse reconhecimento, mas ainda é pouco, porque você tem uma 

legislação atrelada a um contexto, que possibilita avanços e recuos de acordo 

com as possibilidades e o jogo das forças políticas. [...] não dá para pensar 

que o FUNDEF não foi um avanço [...]. O FUNDEB é uma política 

interessante que tem que ser fortalecida pelas diferentes esferas 

governamentais, principalmente num país federativo que guarda [cada um] a 

sua autonomia.  
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De acordo com Gatti (2009), os profissionais da educação estão entre os mais 

volumosos e importantes grupos ocupacionais, tanto pelo seu número como pelo seu papel, 

sendo que o setor público é de longe o grande empregador na área. Isso remete às questões do 

financiamento público da educação, da carreira e salário dos profissionais docentes, bem 

como das condições de infraestrutura necessária nas escolas, pois a melhor qualificação da 

educação passa também por esses aspectos, os quais não estão postos à altura das exigências 

que têm sido feitas às escolas e seus profissionais. 

Ao privilegiar a participação com movimento que conduz à ampliação dos espaços 

democráticos, Marpcherson (1978 apud MORAIS, 2006) desenvolveu estudos sobre a 

democracia participativa, evidenciando os aspectos que poderiam permitir a construção de tal 

democracia. Dentre eles, destaca a mudança da consciência do povo e a diminuição da 

desigualdade social e econômica. Segundo (MARPCHERSON, 1978 apud MORAIS, 2006, p. 

75): 

 

 
[...] a mudança da consciência do povo (ou da sua inconsciência), do ver-se e 

agir como essencialmente consumidor, ao ver-se e agir como executor e 

desfrutador da execução e desenvolvimento de sua capacidade. Isso é 

requisito não apenas para o surgimento, mas também para atuação de uma 

democracia participativa. [...] O outro pré-requisito é uma grande diminuição 

da desigualdade social e econômica, visto que a desigualdade, como 

argumentei, exige um sistema partidário não-participativo para manter coesa 

a sociedade.   

 

O campo de disputa de poder das duas classes aqui pesquisadas demonstra bem o 

espaço de poder construído pela via do sindicato, sendo, a luta pela conquista de alguns 

direitos e do governo estadual pela manutenção da realidade posta. As limitações do 

movimento sindical são perceptíveis, é algo perceptível, porém, ainda assim, a sua 

participação se configura como importante e definidor das políticas educacionais, além de 

fortalecer os processos decisórios de forma mais democrática.  

A entrevista realizada com (E1), assim esclarece: 

 

Se não fosse a sociedade civil neste governo, nós não teríamos avanços para 

celebrar atualmente. Talvez o maior deles a gente vá consolidar em 2010 que 

é exatamente a Conferência Nacional da Educação rumo ao Plano Nacional 

da Educação. Esse projeto traz uma mudança de paradigma muito forte, 

desde a concepção da educação, de oferta, de democratização, a luta pelo 

financiamento, da diversidade, da gestão democrática, são questões que a 

sociedade vem gritando desde a época de ditadura militar até o momento 

presente. 
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A entrevistada (E1) argumenta, ainda: 

 

onde se trava a luta pelo Piso, pela formação, pelo resgate da identidade 

profissional. Vendo a educação como um instrumento que ajuda na 

transformação da sociedade, tentando mudar do ponto de vista das relações. 

 

 

A participação do movimento sindical do magistério, do Rio Grande do Norte, na 

definição das políticas de valorização do magistério, da rede pública estadual e sua 

resistência, demonstra a consciência política da categoria. Porém, apesar da sua importância, a 

participação não foi suficiente para a garantia da implantação do Piso Salarial, conforme o 

estabelecido pela Lei. A forma como foi implantado não respeitou o que determina acerca da 

jornada de trabalho, e sim, o que foi estabelecido pela decisão do Supremo Tribunal Federal. 

O Piso foi transformado em Teto, permitindo juntar todas as gratificações pessoais, inclusive 

o qüinqüênio como instrumento de complementação para o mesmo. 

Para a implementação do Piso Salarial Profissional Nacional, foi necessário um 

embate político entre o Governo estadual o sindicato para contrapor à greve.  

 
[...] para que o governo assinasse o protocolo que contempla, entre outras 

questões a implementação do  Piso. No formato que se implementou ele se 

transformou em teto. O governo pegou todas as gratificações e incorporou, 

mas achamos importante porque tem um reconhecimento por parte do 

governo, do Piso, o seu conceito é que ele não reconheceu também a jornada 

e isso vai nos remeter a outros momentos. 2010 vai ser um momento em que 

nós estaremos travando essa discussão, travando novas lutas para que o 

conceito de piso, seja resgatado para que a gente possa com a nossa jornada, 

para que 1/3 das horas atividades seja resgatado para propiciar o trabalho de 

planejamento e de preparação do professor e em função dos baixos salários, 

ele corre, ele não tem planejamento, entendemos que não se faz educação 

como se formata uma peça como uma máquina, vários alunos cada um com 

sua individualidade, com o seu potencial, alguns que se traduzem mais 

rápido no seu aprendizado, outros mais lentos, outro que por natureza já traz 

aspectos biológicos que nos recomenda o trato, necessidade e dessa forma se 

a gente não resgatar esse terço, nós vamos ficar mais uma vez, e não se 

preocupou com a qualidade de ensino, nós vamos ficar com profissionais 

que vão ficar, vão correr sempre (E1). 

 

 

 

Segundo o entrevistado (E2) na sua argumentação sobre os impasses na 

implementação do Piso esclarece a falta de autonomia da Secretaria de Educação, a saber: 
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O Piso Salarial foi implantado completamente, concluindo agora em janeiro 

o restante conforme o acordo feito durante o período de greve. O sindicato 

participou das reuniões nessa sala, às vezes junto com a Governadoria. [...] 

porque não tinha como a gente tomar decisão sozinho. Até porque uma 

secretaria de educação a gente não tem autonomia total, a gente é entidade 

orçamentária, porque você tem um orçamento e é um dos orçamentos 

grandes, [...] mas a gente é vinculado, por exemplo, ao planejamento [...]. 

Tem situações em que está na dependência da secretaria de planejamento, 

tem outras situações que a gente fica na dependência da secretaria de 

administração e recursos humanos [...]. 

 

 

 

Outra justificativa apresentada pelo governo para não atender às reivindicações, seria a 

Lei de Responsabilidade Fiscal. O entrevistado (E1) argumenta que: 

 

a nossa discordância vai no mesmo sentido da LRF, porque é uma questão 

de opção de governo. Se o governo quisesse empregar saúde, educação e 

segurança ele diminuiria, por exemplo, o que ele gasta com propaganda. Ele 

teria instituído uma política salarial para as categorias e teria feito a leitura 

que a LRF diz que quando se trata de saúde, educação e segurança abrem-se 

uma exceção. Então, nada pode justificar, até mesmo porque o próprio 

governo só veio fazer correções, com relação a carreira, já no seu último ano 

de governo. Ela passou quatro anos sem fazer correção e somamos mais de 

15 anos com problemas nas carreiras. Nos referirmos a questão de prioridade 

e o modelo de gestão. Se a gestão não é voltada para uma estruturação da 

sociedade de Estado compreendendo aí o povo, então você vai encontrar a 

mesma retórica que é dizer, não posso porque esbarra no limite, não passo 

porque não tenho recursos, não passo porque a receita caiu. Nem mesmo a 

crise chegou a mostrar que o Estado não estava do ponto de vista da 

organização da sua estruturação do capital na forma que ele compreende, 

não houve esse abalo que pudesse ser perceptível (E1). 

 

 
O Sindicato avalia a participação do movimento resultante de 36 dias de greve como 

positivo, mas pondera com relação às suas conquistas: 

 

 
As pressões da categoria através da diretoria do SINTE/RN não foram 

suficientes para sensibilizar o governo sobre os direitos dos profissionais.  O 

que nos foi negado mostra que o Governo do Estado não prioriza a educação 

pública, não valoriza os funcionários da educação e não respeitou os 

aposentados. As escolas continuam sucateadas e muitos estudantes 

continuarão sem aula por que o Governo não contrata novos professores.  

Alunos estão sendo obrigados a assistir aulas dadas por outros alunos, 

contratados pelo governo como “estagiários. O resultado dessa situação 

despenca sobre os ombros dos estudantes e pode ser medido nos baixos 

índices da qualidade da educação [...] (GREVE..., 2009b).  
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Conforme nota do Sindicato após a greve da educação, avalia que as conquistas não 

foram suficientes, ficando, assim, definido (GREVE..., 2009b): 

 O valor integral do Piso Nacional, considerando R$ 950,00, (proporcional) que seria 

pago em 2010, foi antecipado para agosto deste ano (2009); 

 Os professores da letra A até a letra F terão reajustes salariais para atingir o valor do 

Piso.  Esse valor vai decrescendo até a letra F. A partir da letra G, o governo deixa de dar 

acréscimo e vai incorporando, progressivamente, o quinquênio para completar a tabela 

remuneratória do Plano de Carreira; 

 Os 3.331 professores que estão com as promoções horizontais atrasadas terão o 

reajuste de acordo com o tempo do atraso. 

 Serão beneficiados 7 mil professores.  Em agosto, com a promoção de mais uma letra 

para 18.298 professores, eles terão acrescido mais 5%.  Assim, a promoção vertical, na pior 

das hipóteses, deverá render 10% de reajuste este ano. 

 Em agosto, haverá promoção de mais uma letra para 18.298 professores. Isso equivale 

a um reajuste de 5%.  

 A implementação do Piso Salarial Profissional, conforme a proposta do governo ficou 

estabelecido após a greve, da seguinte forma: os valores a seguir serão implantados nos 

contracheques de agosto de 2009.  O governo considera os valores proporcionais à jornada 

de 30 horas e com o Piso ainda de R$ 950,00. 

a -  Quem não tem quinquênio vai ter 14,94%.  Praticamente, estão nestas condições 

todos os profissionais da letra A e alguns da letra B.  

b - Letra B com um quinquênio vai ter 9%,  

c - Letra C com um quinquênio também terá 9%.  

d - Letras D e F, com dois quinquênios terão 4%,  

e - Letras G, H, I e J, não terão correção na tabela do Piso.  No entanto, as letras G, H 

e I terão os 5% relativos à promoção de uma letra prevista para agosto; 

f - A letra J não terá reajuste.  

Para a implementação do Piso Salarial, foram utilizadas todas as gratificações e 

vantagens pessoais, até mesmo os quinquênios. Significa que o governo se utilizou da Lei nº 

11.738/2008, mas, principalmente, das decisões referentes à ADI, tomadas pelo Supremo 

Tribunal Federal. O entrevistado (E1), sobre essa questão, expõe que: 
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O governo usou uma estratégia e uma tática. A tática foi não assinar, a 

estratégia foi dizer que o STF julgou e vou fazer o que o supremo mandou, 

não estava impedido em nenhum momento. O supremo não julgou o mérito 

da lei, se não julgou o mérito da lei, não havia impedimento legal. A 

governadora Wilma foi incoerente ao fazer a aplicação do piso, daí porque a 

gente bate tanto na tecla dizendo que não é piso é um teto salarial.  Ela 

estrategicamente fez isso porque não acirrou inicialmente os ânimos da 

categoria, no momento foi uma correlação de força que para ela foi favorável 

porque ela silenciou, ou seja, estou de bem com a categoria, agora o supremo 

julga a liminar e ela diz e eu agora vou dizer que vou cumprir com as 

decisões do STF está fazendo, então forçosamente. Somos obrigados a dizer 

que foi uma estratégia perfeita para ela que para o sindicato sempre foi 

objeto de discussão, de desconfiança. Sempre indagou a Rui Pereira, o 

Secretário, se a governadora ia implementar o Piso de R$ 1132,00 para 30h, 

que isso era o ideal, o que era considerado já que ela não havia assinado a 

ADI. Para nossa surpresa veio o golpe. A categoria se sente traída, nós 

desconfiávamos e só nos resta agora continuar  o trabalho de luta que era 

favorável para desmanchar o que ela fez de uma forma tão desagradável a 

imagem para a sociedade também de que seria diferente. 

 

 

Conforme entrevistado (E2) para a implantação do Piso Salarial Profissional Nacional 

“o governo do Estado considerou as duas coisas: a Lei nº 11.738/2008 e a decisão do 

Supremo Tribunal Federal e foi corrigindo no processo”. Ou seja, as decisões da ADI 

serviram de suporte para considerar as gratificações e também a manutenção da mesma 

jornada de trabalho posta anteriormente. 

Os quadros a seguir apresentam os vencimentos dos professores e especialistas após a 

implementação do Piso Salarial Profissional Nacional.  

 

 

 

 

Quadro 15 - tabelas remuneratórias do magistério (em reais) – 30 horas (incluso as vantagens) 

Fonte: SINTE/RN, 2009. 
 

 

 

 

 
 

Cat

egor

ia 

Fun

cion

al 

Classe

s 

Níveis 

A B C D E F G H I J 

P
ro

fe
ss

o
r 

I 712,56 748,19 785,60 824,88 866,12 909,43 954,90 1002,64 1052,78 1105,41 

II 819,44 860,42 903,44 948,61 996,04 1045,84 1098,13 1153,04 1210,69 1271,23 

III 997,58 1047,45 1099,84 1154,83 1212,57 1273,20 1336,86 1403,70 1473,89 1547,58 

IV 1058,84 1122,28 1178,40 1237,32 1299,18 1364,14 1432,35 1503,97 1579,16 1658,12 

V 1211,35 1271,92 1335,52 1402,29 1472,41 1546,03 1623,33 1704,49 1789,72 1879,20 

VI 1638,59 1720,83 1806,87 1897,22 1992,08 2091,68 2196,27 2306,08 2421,38 2542,45 
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Quadro 16 - tabela remuneratória do especialista em educação (em reais) – 30 horas (incluso as vantagens) 

Fonte: (SINTE, 2009). 

 

 

Conforme acordo firmado, essa tabela seria paga a partir de agosto. Porém, de acordo 

com a direção do SINTE/RN, foram surpreendidos, com relação ao não cumprimento por 

parte do governo estadual das negociações. No dia 28 de agosto, a direção conseguiu uma 

audiência com o governo, com o objetivo relatar e buscar alternativas para a situação. 

Segundo acordo estabelecido mais uma vez com o governo do Estado, a situação ficou da 

seguinte forma: 

 Será cumprido mais a diferença da antecipação do piso nacional, será paga em uma 

folha em separado. Que sairá logo após o pagamento do mês de agosto. 

A SEEC informou que o governo já publicou 5.615 promoções verticais, até agosto. 

Das 1.900 publicadas e, ainda, pagas não pagas 1.500 serão pagas em uma folha em separado 

que sairá no pagamento do mês de agosto. As outras 400 serão pagas em uma folha 

suplementar que sairá em uma folha suplementar até a primeira quinzena de setembro.  

A SEEC informou que não haverá promoção de uma letra. O que acontecerá é a 

antecipação de 5%, que será paga como gratificação, já que existe impedimento jurídico. 

Esses 5% só serão pagos, quando for encaminhado o projeto de lei para a Assembleia 

Legislativa. Existe um parecer jurídico que impede a SEEC de realizar essa promoção.  

Conforme combinado, a antecipação do Piso saiu com efeito retroativo a agosto.   Para 

a Coordenadora Geral do SINTE/RN (SINTE/RN, 2009) a conquista comprova que a 

estratégia adotada pela diretoria do Sindicato está surtindo efeito. “De todos os compromissos 

assumidos pelo Governo do Estado, com a categoria na última greve, apenas um ainda não foi 

arrancado pelo Sindicato, que é a progressão da Letra. Os demais foram pagos com atraso, 

suor e lágrimas, mas saíram com efeito retroativo, contabiliza o sindicato” (CARDOSO, 

2009a). 
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II 819,44 860,42 903,44 948,61 996,04 1045,84 1098,13 1153,04 1210,69 1271,23 

III 997,58 1047,45 1099,84 1154,83 1212,57 1273,20 1336,86 1403,70 1473,89 1547,58 

IV 1058,84 1122,28 1178,40 1237,32 1299,18 1364,14 1432,35 1503,97 1579,16 1658,12 

V 1211,35 1271,92 1335,52 1402,29 1472,41 1546,03 1623,33 1704,49 1789,72 1879,20 

VI 1638,59 1720,83 1806,87 1897,22 1992,08 2091,68 2196,27 2306,08 2421,38 2542,45 
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Para que fossem cumpridos os compromissos, o Sindicato optou pela pressão 

institucional com: plantão permanente, denúncia à opinião pública e até ocupação ao Gabinete 

do Secretário. O SINTE/RN tem contado, também, com o apoio dos deputados Fernando 

Mineiro e Fátima Bezerra no papel de interlocutores da categoria junto ao Governo.  

 

 

 
[...] fizemos duas ocupações em um mês no gabinete do secretário porque a 

governadora estava descumprindo o prazo e a greve foi o instrumento mais 

forte, sem este instrumento não teria feito nenhum protocolo.  Inicialmente 

eles falaram que o Estado estava sob a égide da lei de responsabilidade fiscal 

e nós recorremos ao instrumento da greve com muita clareza, primeiro de 

que se eles estavam já no limite prudencial, deveriam está enxugando a 

máquina do governo, reduzindo as diárias que tinham dentro da própria 

secretaria, da própria estrutura do governo. [...] a prioridade [deveria ser] no 

investimento do profissional, mas foi muito dura, tanto é que a greve, a sua 

suspensão, se deu após o compromisso assinado de que implementaria o piso 

que nós chamamos de teto. [...]. É fundamental para nós  está levando para a 

categoria uma decisão correta que é a decisão do enfrentamento, a decisão de 

fazer a luta, e não temer em fazer essa luta, é através dela que nós temos 

conseguido melhorias, nenhuma vem da parte do governo, se a greve não 

tivesse acontecido, seguramente, o governo não teria feito nenhum 

compromisso com a categoria, teria deixado continuar do jeito como está, no 

entanto, nós explicitamos que o movimento tanto de greve, como metade 

positiva (E1) 

 

 

A antecipação do Piso Nacional foi paga a 4.033 professores da rede estadual do RN, 

conforme a tabela distribuída pelo governo estadual no dia 6 de abril de 2009; essa folha 

suplementar importou em R$ 1,6 milhões.  As perspectivas de valorização do magistério com 

a implantação do Piso Salarial Profissional para a rede estadual do RN são vistas pelo 

sindicato, conforme o entrevistado (E1), da seguinte forma 

 

 

Primeiro, é que se o Piso foi implementado de acordo com a Lei. Vamos 

começar a trabalhar algo que vai recuperar os nossos salários anualmente em 

ganhos reais, porque o piso traz a correção da inflação, [...] isso já faz com 

que o servidor saiba que no mês de janeiro, ele vai ter a correção. Segundo 

que a gente pode está travando uma luta por ganhos reais que daí será objeto 

do trabalho de qualquer sindicato hoje é buscar não só a recuperação do 

salário do poder aquisitivo mais os ganhos reais. [outra questão] é a luta pelo 

terço da hora/atividade, [com isso] vamos ter mais preparo profissional, mais 

tempo para que possa estar se atualizando não só das suas competências 

profissionais naquilo que ele ensina dentro do seu contexto de componente 

curricular. Mas, também, ele esta por dentro de teorias educacionais que 

envolvem o fazer pedagógico, hoje ele não tem esse tempo. [...]. Tudo isso 
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vai no sentido,  de transformar esse homem que é um ser humano, em um ser 

social  preocupado com a sua sociedade. Então o Piso ainda o sedimenta a 

parte financeira dos trabalhadores em educação para que tenha mais tempo e 

dedicação e trabalho, trabalho profissional que esse trabalho seja visto no 

seu conjunto que se trate das condições de trabalho, o Piso vem associado às 

condições de trabalho, a saúde do trabalhador e o despertar no aluno de uma 

outra escola que tenha uma função política social, cultural, econômica e 

educacional para quem nela estiver envolvida. 

 

 

   

Conforme o entrevistado (E2), representante do governo, argumenta acerca das 

expectativas de valorização do magistério, conforme o exposto abaixo: 

 

 

 
Eu creio que a filosofia do plano é interessante e está numa direção de 

valorização, a questão para mim seria a atualização dessa concepção do 

ponto de vista mais pragmático. Que seria você não precisar [...] passar anos 

a fio para ganhar sua horizontalidade e a sua verticalidade mesmo tendo 

conseguido, por exemplo, sem diferencial do Piso. [Mesmo] que precise 

entrar com um requerimento, isso é um instrumento formal até porque você 

tem que comprovar a sociedade o conhecimento exige a documentação para 

você ter o reconhecimento, agora para mim seria muito mais. Seria uma 

revisão como você ver o processo na perspectiva da operacionalização e não 

de concepção de valorização. Seria de como o Estado decidiu um plano 

porque era importante valorizar o professor, ele está equivocado, ele não foi 

operacionalizado em tempo hábil.  A filosofia dele atende e a gente tem que 

trabalhar não só a avaliação docente, e sim a avaliação do educador, do 

grupo do magistério, que seja uma avaliação do ponto de vista 

institucionalizado visando a qualidade do trabalho que a gente deve realizar 

em qualquer etapa do trabalho em qualquer nível educacional. 

 

 

 

Para ambos, Sindicato e Governo, as expectativas de valorização do magistério com a 

implementação do Piso são bastante positivas. O sindicato as compreende, conforme a sua 

capacidade de luta na busca pela garantia de direitos que não foram conquistados, como por 

exemplo, a jornada e a própria concepção de Piso. No que se refere ao governo, não difere 

 muito, principalmente, quando compreende a necessidade de atualização da 

concepção do Piso. 

De acordo com Demo (2001), o processo de conquista de direitos, à medida que 

emerge a noção de sujeito social é algo incondicionalmente devido, porém só se efetiva, se 

conquistado.  

Nesse sentido, a participação do sindicato no processo de implementação do Piso 

Salarial Profissional Nacional na rede pública estadual do RN, configura-se como legítimo e 
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decisivo na conquista dos direitos. Porém é inegável que a sua participação não seja ainda 

consistente, no sentido de conquistar reivindicações que, realmente, proporcione a valorização 

do magistério.   

A relação de poder estabelecida entre o governo estadual e o movimento sindical é 

perceptível, mediante as ações desenvolvidas, como audiência pública, reuniões com o 

governo e greves ao longo do processo de encaminhamento e definição das políticas de 

implementação. 

Conforme análise realizada, constatam-se avanços na remuneração dos professores, 

com a implantação do PCCR, conforme o escalonamento salarial feito em março de 2006. O 

ajuste gerou uma correção nos salários para o Nível I de 16,26% a 62,67%, para o Nível II o 

acréscimo foi de 30,87% a 46,85%. Os aposentados chegaram a ter até 108% de aumento na 

remuneração. Todas essas conquistas foram fundamentais para a carreira do magistério e, 

principalmente, para a valorização salarial decorrentes das promoções e progressões, 

legalmente garantidas. A sua implementação, porém, decorre de um embate político entre o 

SINTE/RN e o Governo Estadual do Rio Grande do Norte. 

A Lei nº 11.738/2008 (BRASIL, 2008b) estabelece, em seu artigo 3º, o Piso Salarial 

Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da Educação Básica no 

valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, 

com integralização gradual de forma progressiva e proporcional, tornando-o integral a partir 

de 1º de janeiro de 2010. No entanto, o Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade - ADI 4167-3/600 (BRASIL, 2008e) proferiu sentença concedendo 

medida cautelar que anula a eficácia da vigência do piso salarial em questão, a partir de 1º de 

janeiro de 2008, passando essa vigência para 1º de janeiro de 2009; e observado o 

gradualismo da integralização, o integral será a partir de 1º de janeiro de 2011. Portanto, é o 

prazo resultante dessa sentença proferida pelo STF que deve ser observado, até decisão 

definitiva da mesma Corte.  

É pertinente explicar que, apesar de o governo do Rio Grande do Norte não fazer parte 

do grupo de governadores que assinou a ADI (BRASIL, 2008e), no momento da 

implementação do Piso, as determinações da mesma serviram como suporte ideal para a sua 

implantação. Tanto no que se refere à jornada, e, principalmente, à concepção de Piso 

transformada em Teto Salarial, ou seja, somando as vantagens pecuniárias pessoais.  

Porém, as questões atuais referentes às limitações da valorização do magistério, tendo 

em vista a política de implementação do Piso, não é mérito, apenas da rede estadual do Rio 

Grande do Norte, e sim, das decisões que vêm sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal 



192 

(STF) referentes à Ação de inconstitucionalidade – ADI (BRASIL, 2008e) impetrada pelos 

cinco governadores. Esse fato reduziu, sobremaneira, a possibilidade da valorização salarial 

do magistério da rede pública estadual, considerando que o governo limitou-se às decisões do 

STF. Assim sendo, a valorização do magistério continua sendo um desafio para o movimento 

sindical. 

  



193 

Considerações Finais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: pesquisa no site de busca: www.google.com.br / Morro do Careca  

  

 Se nada ficar destas páginas, pelo menos, 
esperamos que permaneça nossa confiança no 
povo, nossa fé nos homens e na criação de um 

mundo em que seja menos difícil amar.  
(PAULO FREIRE, 1997) 
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CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

 
 

As transformações das relações produtivas e do modelo econômico integrantes da 

Reforma do Estado brasileiro, ocorridas a partir da década de 1990, trouxeram mudanças 

significativas para a área social, e, especificamente, àquelas relacionadas com as políticas 

educacionais. Essas mudanças vêm apresentando características inovadoras em sua 

formulação e prática, apoiadas, também, nas diretrizes e políticas internacionais, por meio de 

planos, programas governamentais, legislação e Fundos, em função dos objetivos propostos 

para o desenvolvimento econômico. 

Compreende-se que, embora as políticas de valorização e profissionalização do 

magistério tenham suscitado ações municipais e estaduais, em nível de cada sistema e de cada 

rede, mesmo com o processo de descentralização financeira dos recursos, essas estão a exigir 

soluções nacionais para enfrentar os problemas da educação. E, nesse sentido, é pertinente 

considerar como bastante significativo o envolvimento dos profissionais do magistério em 

associações de classes ou sindicatos, visando promover o fortalecimento da categoria e do 

próprio movimento sindical, constituindo uma participação ativa e democrática nas decisões 

das políticas de valorização do magistério. 

Demo (2001) afirma que participação realista é aquela que toma a sério o poder, não 

aquela que o ignora, pois nisso demonstra a primeira ingenuidade, ou esperteza, dependendo 

do ponto de vista. A conquista da participação admite inúmeras concretizações históricas, 

inclusive as violentas, se os opressores forem também violentos. Mas há igualmente formas 

lentas de conquistas, como é o processo educacional. Em todos os casos precisa ser 

conscientemente construída. A visão de luta é nesse sentido. Não se acredita na solidificação 

dos processos democráticos sem luta, ou seja, sem a participação da sociedade civil 

organizada. A luta faz parte da noção dialética de conquista e relação construídas entre os 

contrários.  Não existe conquista sem participação.  

Neste trabalho, analisou-se a política de valorização do magistério, no contexto do 

financiamento da educação básica, tendo em vista a participação do Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação e do governo estadual na implementação do Piso Salarial 

Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, 

aprovado pela Lei nº. 11.738/2008(BRASIL, 2008b) na rede pública estadual do Rio Grande 

do Norte. 

A Constituição Federal de 1988 eleva os municípios à condição de entes federados, 

fortalecendo os seus poderes de decisão e de participação política. Na área da educação, essa 
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Constituição reconhece, pela primeira vez no Brasil, os sistemas municipais de ensino, 

atribuindo-lhes competências específicas na manutenção dos serviços educacionais em 

determinados níveis (BRASIL, 1988). Sob a égide do princípio da descentralização, esse 

diploma legal vai introduzir alterações significativas no quadro da distribuição de poderes, 

atribuições e recursos entre as esferas de governo, delimitando para cada uma delas, no caso 

da educação, os níveis de ensino sob sua responsabilidade e o percentual de recursos 

provenientes de impostos que devem ser aplicados à educação (Arts 211 e 212), destacando os 

municípios em todas essas determinações.  

A década de 1990 vai experimentar mudanças substantivas nas políticas educacionais, 

sobretudo a partir de 1995, com o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, como o 

presidente da República. Tais mudanças foram fortemente condicionadas pelos pressupostos 

da descentralização e da municipalização do ensino. A Emenda Constitucional nº 14/96 

(BRASIL, 1996a) vai redirecionar os recursos para o ensino através da criação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – o 

FUNDEF, reordenando a alocação de recursos para o ensino fundamental entre Estados e 

Municípios. Esse Fundo, regulamentado pela Lei nº 9424/96(BRASIL, 1996b), por 

conseguinte, se constituirá, a partir de 1998, no mais forte instrumento de municipalização do 

ensino no Brasil.  

A descentralização considerada um dos eixos para a implementação da reforma 

educacional, reforma essa definida pelo antigo Ministério da Reforma e Administração 

(MARE) assim, analisada por Abranches (2003 apud MORAIS, 2006): 

 
[...] a questão da descentralização do poder público que elaborou, para os 

anos 1990, uma maior abertura para a participação da sociedade civil nas 

decisões públicas em vários setores de intervenção do Estado, bem como na 

área educacional. É a partir da Constituinte que a descentralização 

apresenta-se como palavra de ordem no setor público e administrativo, 

demarcando uma nova ordem política na sociedade brasileira, garantindo-

lhe o direito de formular e controlar políticas públicas. O discurso da 

descentralização está, portanto, intimamente ligado à reforma do Estado 

brasileiro. 

 

 

A proposição da política de Fundos está circunscrita a política de descentralização 

financeira que vem sendo delineada ao longo da história da educação até com os governos que 

fizeram a reforma educacional da educação básica. Os governos de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002) e de Inácio Lula da Silva (2003-2006) mantém relações similares que se 

realizam em diversos programas, e, também, na própria legislação, em que a descentralização 
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tornou-se o principal modelo da gestão educacional bem como a qualidade do ensino, aliado 

ao acesso na educação básica. No que se refere ao financiamento da educação, continua a 

política de Fundos – FUNDEF e FUNDEB, persistindo a ausência de uma de um 

financiamento que vincule a prioridade da educação desde o nível da educação infantil à pós-

graduação (FRANÇA, 2008). 

De acordo com Sousa Júnior (2009) o FUNDEF, em que pesem as críticas a que foi 

submetido, mostrou-se bastante eficiente para efeito de alocação dos recursos, na medida em 

que passou a vincular as receitas de estados e municípios de acordo com o número de alunos 

matriculados em cada rede de ensino. Na última década, o Brasil experimentou um 

crescimento do seu investimento em educação que cresceu de R$ 61,4 bilhões, em 1995, para 

R$ 87,0 bilhões em 2005, com crescimento real de 42% em 12 anos, equivalente a 3,5% ao 

ano. Contribuiu para esse crescimento a política de financiamento da educação a partir de 

Fundo específico para aplicação no ensino fundamental.  

O FUNDEF era entendido como uma política inédita de redistribuição, justamente por 

corrigir a má distribuição de recursos entre as diversas regiões e dentro dos próprios estados, 

diminuindo as desigualdades presentes na rede pública de ensino. Aqui se destaca “o caráter 

vertical e horizontal da política de redistribuição de recursos, o que a faz única no federalismo 

brasileiro 

Ainda com relação aos aspectos positivos, Castro (1998) destaca o papel equalizador 

existente nessa política de financiamento da educação, priorizando a valorização dos 

profissionais da educação mediante a melhoria salarial decorrente da subvinculação de parte 

dos recursos (60%) à remuneração dos profissionais do magistério. 

Entretanto, a maior parte dos posicionamentos encontrados na literatura especializada 

destaca os aspectos frágeis dessa política de financiamento da educação. A principal crítica se 

refere ao fato de que o FUNDEF se limitou a migrar recursos entre as redes do mesmo estado, 

obrigando os entes a socializarem seus parcos recursos com os demais, uma vez que a 

participação da União via complementação para estados e municípios que não alcançassem o 

valor aluno/ano, fixado pelo Governo Federal, ficou muito longe de servir como mecanismo 

de aumento dos recursos a serem aplicados em educação como forma de equalização 

destacado por Pinto (1996) e Davies (2001). 

A Lei nº 9.424/96 determinou mecanismos para implementação da política 

denominada de valorização do magistério, a ser desenvolvida em todo o território brasileiro. 

Porém, em estudo realizado por Gurgel (2006), evidencia o fracasso da proposta de 

valorização do magistério público vinculado à educação básica, que animara os professores na 
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implantação da última reforma educacional do país. Segundo o referido autor, o FUNDEF, 

mesmo tendo sido instrumento importante ao desenvolvimento do nível de ensino ao qual se 

destinava, não foi capaz de incidir positivamente nas condições salariais e de trabalho do 

professorado do Estado do Rio Grande do Norte. A perspectiva que se abre com o novo fundo 

vinculado à educação básica é de algum modo avanço, sobretudo se for implementada a 

proposta de Piso Salarial Profissional Nacional. 

A partir do ano de 2006, o debate sobre o financiamento da educação básica ganhou 

novos contornos com a substituição do FUNDEF pelo FUNDEB. No que se refere ao 

investimento na qualidade dos salários, é um assunto complexo que compreende uma 

diversidade de considerações e aspectos cujo tratamento vem sendo objeto de estudo nas 

últimas décadas, em especial com o ex-FUNDEF e o atual FUNDEB, cujas diretrizes que os 

norteiam definem os recursos para a valorização do magistério. 

No primeiro mandato do governo Lula (2003-2006), foi aprovada a Emenda 

Constitucional nº 53/06(BRASIL, 2006a) dando respaldo à criação do FUNDEB, pela Lei nº 

11.494/07(BRASIL, 2007). Foi um processo bastante discutido sendo aprovado após uma 

ampla negociação que envolveu diferentes atores políticos e sociais, passando pela 

representação dos dirigentes estaduais e municipais de educação, dos trabalhadores em 

educação organizados na CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e 

diversas entidades ligadas à causa da educação.  

Ressalva-se que as primeiras ideias que originaram o FUNDEF nasceram de uma luta 

pela valorização salarial dos professores, ainda no governo Itamar Franco (1992-1994) tendo 

assinado um acordo nacional com a CNTE para assegurar o Piso Salarial Profissional 

Nacional para o magistério. Com a Emenda nº 14 (BRASIL, 1996a) e na Lei nº 9.424/06 

(BRASIL, 1996b) do FUNDEF, não foi assegurado o Piso, mas garantido um pretenso salário 

médio regulado por uma resolução do Conselho Nacional de Educação. Assim, mesmo com a 

destinação de 60% das receitas do FUNDEF para promover a valorização do magistério, não 

foi suficiente, justificando assim, o fato de o movimento sindical da educação nacional desejar 

aumentar este percentual. 

 

 

Antes de chegar ao texto da PEC nº 415/2005 que o presidente Lula mandou 

para o Congresso, as negociações entre gestores, o MEC e o Ministério da 

Fazenda tinham chegado a duas conclusões: primeiro, que não se devia 

aumentar o percentual destinado aos “profissionais da educação” de 60% 

para 80%, uma vez que esse conceito não tinha base legal [...] 

(FERNANDES, 2007, p.32).  
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Com o argumento de que a inclusão de mais impostos e o aumento de 15% para 20% 

da receita de impostos iriam gerar mais recursos para a remuneração do magistério, o Piso 

ficou de fora, sendo incluído, posteriormente, na determinação da criação do Piso Salarial 

Profissional Nacional, pela Lei nº 11.738/08(BRASIL, 2008b). 

Com o FUNDEB, a partir de 2007, ocorreram vantagens importantes para o 

financiamento da educação básica: a primeira relaciona-se com o aumento substancial de 

recursos, do compromisso da União ampliando o aporte, a título de complementação, de cerca 

de R$ 500 milhões – média com o FUNDEF – para cerca de R$ 5 bilhões de investimento ao 

ano, a partir de 2009; a outra foi a institucionalização de um Fundo único para toda a 

educação básica e não, apenas, para o ensino fundamental. Isso significa a expressão de uma 

visão de ordenamento do território e de desenvolvimento social e econômico, na medida em 

que a complementação da União é direcionada às regiões nas quais o investimento por aluno é 

inferior à média nacional (FRANÇA, 2009). 

Para a referida autora, o investimento do PIB nacional, em educação no ano de 2008 

soma em média 4,1% e a previsão governamental é a aplicação de 5% até o final do governo 

Inácio Lula da Silva, ou seja, em dezembro de 2011. Falava-se em 7% do Produto Interno 

Bruto (PIB) para a educação no PNE de 2001 (vetado) e no discurso governamental do atual 

Presidente Lula, desde antes da eleição de 2002. Elevar o índice do PIB para a educação 

básica e superior é também lembrado pelos organismos internacionais, dentre eles a 

UNESCO, que sugerem um gasto público da ordem de 6%. Ressalta-se, como foi mencionado 

anteriormente que há propostas no Documento Referência da Conferência Nacional de 

Educação (2008) e do Documento Referência – CONAE 2010, de que se deveria ampliar esta 

percentagem para 10% até 2014, com a participação proporcionalmente maior por parte da 

União. 

Para Portela (2009 apud FRANÇA, 2009), ampliar a percentagem de recursos na 

educação, em função do exposto seria continuar a formulação de propostas que culminassem 

com o aumento do gasto de maneira concreta, tal como o custo aluno-qualidade (CAQ) e o 

Piso Salarial Nacional. A arrecadação global do Estado brasileiro tem aumentado, mas não a 

de impostos. O que aumenta são as taxas e contribuições. Exemplificando: a antiga 

Contribuição Provisória de Movimentação Financeira (CPMF) era considerada contribuição e 

não imposto. Porém, a sua arrecadação não estava vinculada à educação. O salário-educação é 

contribuição, porém sua vinculação é diretamente à educação básica.  
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Há indícios de que a proposta da Reforma Tributária poderá trazer novas fontes 

adicionais de recursos para a União aportar mais de R$ 8 bilhões de complementação do 

FUNDEB, em 2010 e a desvinculação de receitas do Estado. Porém, poderá ocorrer a extinção 

do salário-educação, criado, em 1964, por uma lei, sendo, hoje, a segunda fonte maior de 

recursos para a educação básica, e de outras contribuições sociais. Em destaque a recém- 

riqueza que o desenvolvimento econômico nos trouxe – as receitas do petróleo do Pré-Sal em 

prol da educação (FRANÇA, 2009). 

A Lei nº 11.494/07(BRASIL, 2007), que regulamentou o FUNDEB, definiu, no artigo 

41, o dia 31 de agosto de 2007 o prazo para o Poder Público definir o Piso Salarial 

Profissional Nacional (PSPN) para os profissionais do magistério público da educação básica. 

Embora a valorização dos profissionais da educação não se resuma à conquista do Piso 

Nacional, o FUNDEB, com as emendas constitucionais, a Lei do Piso, nº 11.738/2008 vem 

galgar um novo patamar legal e financeiro para enfrentar a questão. 

 Pinto (2007, p. 890) acompanhando o processo de discussão do PSPN fazia 

importantes ponderações sobre a proposta em discussão no Congresso Nacional e considerava 

que, apesar de tratar-se de um avanço importante na legislação, as especificações para o Piso 

Salarial Profissional do Magistério, ainda apresentava problemas quanto aos seguintes 

aspectos:  

 

não foram contemplados os demais trabalhadores da educação [...] Além 

disso, o projeto de lei enviado pelo governo (PL n. 619/2007), que fixa o 

piso em R$ 850,00/mês para uma jornada de 40 horas, tem sofrido fortes 

críticas da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE, 

2007), pela forma pouco democrática com que a proposta foi elaborada, pois 

o piso não se articula a uma proposta de carreira profissional, pelo fato de 

este valor ser integralizado somente em 2010, porque não considera o nível 

de formação dos profissionais nem prevê tempo remunerado para atividades 

extraclasse. A regulamentação do fundo é também muito genérica no que se 

refere aos planos de carreira para a área e, assim, resta a expectativa de que o 

Conselho Nacional de Educação, agora com uma composição mais 

comprometida com uma escola pública de qualidade, estabeleça diretrizes 

que de fato assegurem a valorização de todos os profissionais da educação, 

ao contrário do que ocorreu com a Resolução CNE nº. 3/1997. 

 

 

 

No texto aprovado (BRASIL, 2009a), em 2008, o valor do PSN foi fixado em R$ 

950,00 para os profissionais do magistério público da educação básica com formação em 

nível médio na modalidade, com carga semanal de até 40 horas de trabalho. Apesar de um 

pouco maior que a proposta inicial, o piso continua não contemplando os demais 
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trabalhadores em educação. Outro elemento alterado no final da negociação da lei, no 

Congresso Nacional, foi o tempo para hora atividade. A Lei nº 11.738/08 (BRASIL, 2008b) 

fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades 

de interação com os educandos (art.2, parágrafo 4). Tal dispositivo tem forte impacto nas 

redes municipais e estaduais, pois demanda contratação de novos profissionais; além dos 

impactos inegáveis para os inúmeros planos de carreira em curso ou aqueles que serão criados 

no país.  

Os esclarecimentos de Pinto (2007) com relação ao Piso salarial e Jornada, hora-

atividade e qualidade do ensino, que têm expressão diferenciada em planos de carreira 

construídos nos diferentes estados e municípios, revelam a diversidade de realização da 

política pública no país e explicitam a necessidade de aprofundamento dos estudos que 

captem as condições reais de trabalho e de remuneração dos professores de forma a subsidiar 

definições nacionais mais precisas, tendo em vista os seus impactos nas condições de 

qualidade do ensino. 

Nessa perspectiva, graças à luta persistente dos educadores e demais setores 

comprometidos com a escola pública, concernente à valorização do magistério, algumas 

medidas acertadas, embora ainda pontuais e insuficientes, foram, portanto, implementadas 

pela legislação: a Lei nº. 11.738/08(BRASIL, 2008b), do PSPN e com as diretrizes nacionais 

para a carreira do magistério respaldadas pelo Parecer nº. 09/2009 (BRASIL, 2009b), que, 

após homologação pelo Ministro da Educação transformou-se na Resolução nº 

02/2009(BRASIL, 2009b), do CNE. 

Ressalva-se que a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) impõe ao Poder 

Público o estabelecimento de diretrizes legais uniformes em matéria educacional, com vistas a 

assegurar iguais condições de formação e desenvolvimento para toda a população, 

independentemente do Estado ou Município. Assim sendo, entende-se que os educadores 

devem ter um Plano de Carreira do Magistério tendo, como premissa, o incentivo para que o 

professor nela permaneça buscando sempre melhor qualidade para a escola pública. 

Complementando, a Lei nº. 11.738/08(BRASIL, 2008b), que criou o Piso Salarial Profissional 

Nacional dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN), assegura 33% 

da jornada dos docentes para atividades complementares43.  

                                                 
43

 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 - Lei nº 11.738/2008, Artigo 2º, § 4º(BRASIL, 

2008b) 
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Essas medidas são importantes e avançadas sendo, pois, incorporadas no presente 

debate sobre a reformulação das diretrizes nacionais de carreira, uma vez que concede ao 

professor mais tempo para o preparo das aulas, para correção de provas, para formação e 

atualização profissional e para o trabalho pedagógico coletivo, atividades fundamentais para a 

construção de um processo de ensino-aprendizagem eficiente e de qualidade. 

No intuito de um padrão de qualidade que se construa e perdure ao longo do tempo, 

algumas condições básicas são fundamentais. Dentre elas, citam-se a) parâmetros adequados 

para a composição das classes; b) jornada de trabalho compatível com as necessidades de 

formação e atualização do professor; c) implementação do custo - aluno qualidade como 

medida para o suficiente aporte de verbas na educação (BRASIL, 2009).  

A partir desse novo cenário político e legal, a definição das novas diretrizes nacionais 

torna-se fundamental para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definam 

também as suas diretrizes para os Novos Planos de Cargos, Carreira e de Remuneração. 

Ressalva-se que, na definição da Resolução 02/2009 (BRASIL, 2009b), relativo às 

novas diretrizes da carreira do magistério define que “enquanto viger a medida liminar 

concedida pelo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 4.16744, os termos „vencimentos iniciais‟ 

e „salário inicial‟, ficam entendidos como „remuneração total inicial‟. Ou seja, transformando 

o Piso Salarial em Teto Salarial. 

Constatou-se que, apesar de ter sido estabelecido um Piso45 para uma jornada de 40 

horas, a categoria do magistério ingressa no serviço público com apenas 20 horas como regra 

no país. Sendo assim, o piso de 2009, que não foi reajustado oficialmente, equivale a 475,00. 

Como todos sabem, o salário mínimo vem sendo corrigido acima da inflação há algum tempo, 

medida esta que, segundo pesquisas do IPEA, tem sido mais eficiente para reduzir a pobreza 

do que o programa bolsa-família. Em 2010 o salário mínimo ficará em R$ 506,00 reais, uma 

correção de quase 9%. O INPC, índice proposto pelo governo em seu Projeto de Lei, acumula 

uma inflação até novembro de 4,1% e projeta algo em torno de 4,3% para o ano de 2009, ou 

                                                 
44

 A Lei do Piso foi alterada pelo o Supremo Tribunal Federal – STF, em conseqüência da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade de nº 4.167 (ADI), promovida pelos governadores dos Estados do Rio Grande do Sul, 

Santa Cantarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Ceará, junto a esse Tribunal, em sessão no dia dezessete de 

dezembro de dois mil e oito, pedindo mudanças na Lei n°. 11.738/08 que trata do PSPN. Dentre elas, ocorre a 

derrubada do § 4° do artigo 2° da Lei, que trata da carga - horária. O parágrafo estabelece o limite máximo de 

2/3 (dois terços) para o desempenho em sala de aula e 1/3 para extra classe. Com a decisão do STF, são os 

Municípios e Estados que definem a distribuição da carga horária (BRASIL, 2009a). 
45

 No que se refere aos encaminhamentos dados a valorização do magistério, o que é mais recente é a aprovação 

pela Câmara do no dia16 de dezembro de 2009, o Projeto de Lei nº 3776/08, de autoria do Executivo Federal, 

que usa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) nos últimos 12 meses para reajustar o Piso Salarial 

dos professores públicos da educação básica. Pela proposta, esse reajuste seria feito no mês de janeiro de cada 

ano. A matéria ainda será analisada pelo Senado. Disponível em www.blogluiz.com acesso em dez. de 2009.  
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seja, caso o referido projeto seja aprovado pelo Senado ainda este ano, o Piso, para 2010, para 

uma jornada de 20 horas semanais seria de apenas 495,00 reais, abaixo do salário mínimo.  

Fica evidente, pois, a importância da participação do movimento sindical, já que essa 

deve ser uma constante para garantir o que se encontra legalmente definido e ainda buscar 

outras formas de promover uma política de Estado que possibilite tornar a profissão docente 

mais atraente para as novas gerações, garantindo assim a sociedade chamada do 

conhecimento. Sem o profissional docente torna-se difícil promover conhecimento formal e 

sistematizado. 

Na busca pela valorização do magistério, o movimento sindical e governos constroem 

uma relação de poder entre si. A batalha pela elaboração, aprovação e implementação do Piso 

Salarial Profissional Nacional dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica 

(PSPN), enquanto resultado de uma luta histórica realça a importância da sociedade civil 

organizada. “Sociedade civil entendida não como uma entidade contraditória ao estado, 

avessa a ele, mas simplesmente a massa de desiguais que encontra-se fora dessa instituição” 

(DEMO, 2001, p.).  

No tocante às questões do magistério da educação básica pública do Estado do Rio 

Grande do Norte foi relevante o estudo acerca da participação do Sindicato dos Trabalhadores 

em Educação do Rio Grande do Norte e do governo estadual na definição das diretrizes 

políticas de valorização salarial do magistério, principalmente, o Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração e suas conseqüências para a remuneração dos professores e demais 

profissionais do quadro do magistério.  O estudo mostra que todo o período foi permeado por 

intensos embates, entre o movimento sindical e o governo estadual. 

Para a implementação do Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica da rede estadual do Rio Grande do Norte, apesar da 

garantia em Lei para a sua implementação em janeiro de 2009, o governo do Estado, somente, 

começou a pagar em agosto de 2009. Porém, essa atitude não ocorreu simplesmente com a 

aprovação da Lei nº 11.738/2008(BRASIL, 2008b). Foram necessárias várias ações, dentre 

elas: audiências públicas, greves, paradas. No processo de luta pela implementação da política 

de valorização do magistério, percebeu-se a relação de poder constituída entre o Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação e o Governo Estadual. 

Os resultados indicam a participação e a relação de poder entre o movimento sindical e 

o governo estadual na implementação do Piso Salarial. Porém as questões atuais referentes às 

limitações da valorização do magistério, tendo em vista a política de implementação do Piso, 

não é mérito apenas da rede estadual do Rio Grande do Norte, e sim, das decisões que vêm 
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sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) referentes à Ação de 

inconstitucionalidade – ADI (BRASIL, 2008e) impetrada pelos cinco governadores. Esse fato 

reduziu, sobremaneira, a possibilidade da valorização do magistério da rede estadual, 

considerando que o governo limitou-se às decisões do STF. 

Assim sendo, a valorização do magistério continua sendo um desafio para o 

movimento sindical. Por fim, cabe ressaltar que a análise sobre o objeto de estudo em questão 

não se esgota neste trabalho, a participação do Sindicato, no processo de implementação do 

Piso Salarial na rede pública estadual do RN, denota a importância do processo de gestão 

democrática.  

Porém, apesar da importância da participação do movimento sindical, ainda se 

apresenta como frágil para garantir um maior avanço na política de valorização, 

principalmente salarial, continuando a remuneração do professor inferior se comparada a 

outras profissões. 

O estudo realizado evidencia a frágil melhoria na remuneração do magistério da rede 

pública estadual do Rio Grande do Norte, com a implementação do Piso Salarial Profissional 

Nacional, ficando o desafio para o Sindicato de continuar lutando não, apenas, pelas questões 

que ainda estão por ser decididas pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente, pela 

implementação efetiva do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração e, ainda, a sua revisão 

conforme definição das novas diretrizes da carreira do magistério. Somente assim, todos que 

estão incluídos no quadro do magistério poderão ser contemplados.  

A Lei nº 11.738/08 (BRASIL, 2008b), referente ao PSNP, contempla, apenas, o 

vencimento dos profissionais em nível médio, ficando os demais níveis (graduados, 

especialistas, mestres e doutores) à mercê de acordos e aprovação dos Planos de Cargos e 

Salários de cada entidade administrativa. A valorização do magistério continuará a ser um 

desafio posto para o governo, para o sindicato e para todos aqueles que, de alguma forma, 

estão envolvidos com o propósito de promover uma educação pública de qualidade social. 
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Tecendo o amanhã 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e 

o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe um grito que um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de  

seus gritos de galo, 

para que a manhã desde uma teia tênue, se vá tecendo,  

entre todos os galos. 

E se encorpando em tela, entre todos, 

e se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendo para todos, no toldo 

(a manhã) que plana livre de armação. A manhã, todo de um tecido tão 

aéreo que, tecido, se eleva por si: luz balão. 

 

(João Cabral de Melo Neto) 
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Participar significa redistribuir bens e poder. [...]. A luta pelo poder 

precisa ser disciplinada pelas vias democráticas, para não tornar-se 

lei do mais forte.  

Pedro Demo 

 

 

 

 

FONTE: pesquisa no site da Secretaria de Educação – www.educacao.rn.gov.br/ Governadoria do Estado do RN  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: Maria Aparecida dos Santos Ferreira 

ORIENTADORA: Profª Drª Magna França 

 

ENTREVISTA 

SEMI-ESTRUTURADA/QUESTIONÁRIO 

(Questões de análise) 

    RIO GRANDE DO NORTE: SINTE/RN – (REPRESENTANTE DO SINDICATO) 

 

I- IDENTIFICAÇÃO 

Entrevistado: 

Formação: 

Profissão: 

Período de Atuação no Sindicato 

Trajetória de atuação no Sindicato 

      Filiação/Participação em Partido político 

II- QUESTÕES 

Questões de estudo Perguntas 

I. Como se caracteriza a política 

de financiamento da educação 

básica na reforma dos anos de 

1990, qual a relação com a 

valorização do magistério? Como 

se deu o processo de aprovação 

do Piso salarial?  

1. Como se caracteriza a política de 

financiamento da educação básica? 

2. A política de Fundos (FUNDEF/FUNDEB) tem 

contribuído para a valorização dos professores 

da rede estadual? Como isso se expressa? 

3. O sindicato tem acesso a receita do FUNDEB e 

suas despesas? Qual a receita atual do 

FUNDEB? Quanto desse total é investido na 

remuneração do magistério?  

4. Você considera suficiente para promover a 

valorização salarial do magistério? Por quê? 

( ) sim ( ) não 

5. Você acompanhou o processo de aprovação do 
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Piso?  

( ) sim ( ) não 

6. Como você avalia a ação impetrada pelos 

governadores em relação ao Piso? 

7. Você é contra ou é favorável a ADIN? Por quê? 

( ) sim ( ) não 

8. Qual a sua concepção de Piso? A definição de 

R$ 950,00 é suficiente para promover a 

valorização salarial do magistério? Por quê? 

9. Como você percebe a participação da CNTE no 

processo de aprovação e implementação do 

Piso Salarial? 

10.  Como você avalia a atuação do secretário de 

educação na luta pela valorização do magistério 

11.  Qual a relação/ atuação do Sindicato 

com/no(a): Secretaria de Educação; Conselho 

estadual de Educação; e Conselho do FUNDEB 

12.  Você participa/participou desses Conselhos? 

Como você avalia a atuação dos mesmos em 

relação à política salarial e carreira do 

magistério? 

 

 

II. Qual a participação do 

sindicalismo docente na política 

de valorização do magistério? E 

como se dá a participação do 

SINTE/RN na definição das 

diretrizes políticas de valorização 

salarial do magistério da rede 

pública estadual do RN? 

 

 

1. Na definição das políticas educacionais, 

você acha importante a participação da 

sociedade civil? Por quê 

2. Você considera que o movimento sindical 

seja importante para a definição das 

políticas educacionais? Por quê? 

3. Como você avalia a participação do 

sindicalismo docente (CNTE) no processo 

de aprovação do Piso? 

4. Como você avalia a atuação do sindicato 
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dos professores do RN (SINTE/RN) na luta 

pela valorização do magistério?  

5. Como você avalia essa participação e seus 

resultados? 

( ) Significativa ( ) pouco significativa ( ) 

insignificativa 

6. Existe Plano de Carreira e Remuneração? É 

praticado? 

7. Houve aumento salarial com a implantação 

do PCCR? Foi satisfatório? 

8. Houve embate político entre o sindicato e o 

governo pela aprovação e implementação 

do PCCR?  

III. Como se deu o embate 

político entre o SINTE/RN e a 

SEEC/RN no processo de 

implementação do Piso Nacional 

Salarial para os Profissionais do 

Magistério Público da Educação 

Básica da rede pública estadual 

do RN. 

 

 

1. O Piso foi implantado na rede estadual? 

Como se deu a implantação? 

2.  O sindicato participou desta implantação? 

De que forma? 

3. Quais as medidas adotadas para a 

implantação do PSPN?  

4. Houve obstáculos? Quais? 

5. Como se deu a relação entre a SEEC/RN e 

o SINTE/RN na implantação do Piso? 

6. O governo do Estado do RN não faz parte 

do grupo de governadores que entraram na 

justiça contra o Piso (ADIN)? Como se deu 

a implantação? De acordo com a aprovação 

da Lei do Piso ou considerou as alterações 

do STJ que alterou a concepção de Piso e 

jornada? 

7.  Qual o impacto do valor do PSPN no 

orçamento da educação? 

8.  Qual o impacto da definição da hora 
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atividade de 33% da carga horária para a 

rede estadual de ensino? 

9. Quais as perspectivas de melhorar o ensino 

e valorizar os professores com a implantação 

do PSPN? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISADORA: Maria Aparecida dos Santos Ferreira 

ORIENTADORA: Profª Drª Magna França 

 

ENTREVISTA 

SEMI-ESTRUTURADA/QUESTIONÁRIO 

(Questões de análise) 

    RIO GRANDE DO NORTE: SEEC/RN – (Secretário de Educação) 

 

III- IDENTIFICAÇÃO 

Entrevistado: 

Formação: 

Profissão: 

Período de Atuação na Secretaria de Educação: 

Trajetória de atuação como gestor: 

Filiação/Participação em entidade sindical/profissional/científica/política..: 

Contexto em que se deu ou foi feito o convite para assumir a Secretaria de Educação: 

Motivo que levou a aceitar o convite: 

 

IV- QUESTÕES 

Questões de estudo Perguntas 

I. Como se caracteriza a 

valorização do magistério na 

política de financiamento da 

educação básica? 

13. Como se caracteriza a valorização do 

magistério na política de financiamento da 

educação básica?  

14. A política de Fundos (FUNDEF/FUNDEB) tem 

contribuído para a valorização dos professores 

da rede estadual? De que forma? 

15. A Secretaria de Educação é uma Unidade 

Orçamentária? Quem gerencia e ordena os 

recursos da Educação? Como se dá o 

planejamento do orçamento da Secretaria de 

Educação?  Como é a sua participação? 

( ) direta ( ) indireta ( ) não participa 
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16. Qual a receita atual do FUNDEB? Quanto 

desse total é investido na remuneração do 

magistério? É suficiente para promover a 

valorização? 

( ) sim ( ) não ( ) outras 

17. Como você avalia a ação impetrada pelos 

governadores em relação ao Piso? 

18. Você é contra ou é favorável a ADIN? Por quê? 

( ) sim ( ) não 

19. Qual a sua concepção de Piso? A definição de 

R$ 950,00 é suficiente para promover a 

valorização salarial do magistério? Por quê? 

 

 

II. Qual a participação do 

SINTE/RN na definição das 

diretrizes políticas de valorização 

salarial do magistério da rede 

pública estadual do RN? 

 

 

9. Na definição das políticas educacionais, 

você acha importante a participação da 

sociedade civil? Por quê 

10. Como você avalia a participação do 

movimento sindical (CNTE) no processo 

de aprovação do Piso? 

11. Como você avalia a atuação do sindicato 

dos professores do RN (SINTE/RN) na luta 

pela valorização do magistério? 

12. Como você avalia essa participação e seus 

resultados? 

( ) Significativa ( ) pouco significativa ( ) 

insignificativa 

13. Como você avalia a relação do sindicato 

com o governo? Existe embate político? De 

que forma? 

14. Quais as razões para a greve dos 

professores? E qual a relação do governo 

com os grevistas? 
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III. Como se deu a participação 

do SINTE/RN no processo de 

implementação do Piso Nacional 

Salarial para os Profissionais do 

Magistério Público da Educação 

Básica da rede pública estadual 

do RN? 

 

 

10. O Piso Salarial Nacional Profissional foi 

implantado na rede estadual? Como se deu 

a implantação? 

11.  O sindicato participou desta implantação? 

De que forma? 

12. Quais as medidas adotadas para a 

implantação do PSPN?  

13. Houve obstáculos? Quais? 

14. Como se deu a relação entre o governo e o 

SINTE/RN na implantação do Piso? 

15. O governo do Estado do RN não faz parte 

do grupo de governadores que entraram na 

justiça contra o Piso (ADIN)? Como se deu 

a implantação? De acordo com a aprovação 

da Lei do Piso ou considerou as alterações 

do STJ que alterou a concepção de Piso e 

jornada? 

16. Como ficou o salário dos professores, após 

a sua implantação? 

17.  Porque a jornada não foi considerada 

conforme a Lei, já que o governo é contra a 

ADIN? 

18. Quais as perspectivas de valorização do 

magistério diante de um Piso que foi 

completamente modificado?  

 

 

 

 

 

 
 


