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O Brasil é um país continental, marcado pelo processo exploratório de colonização, com alta 

concentração de riqueza e profundas desigualdades regionais, decorrentes, em parte, de uma 
estrutura federativa que não conseguiu, ao longo da história, promover o equilíbrio tributário entre 
os três entes federativos (União, Estados e Municípios), à luz das demandas sociais de 
responsabilidade de cada um desses entes, considerando ainda o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) de cada Região. 

 
A educação básica, assim como outras políticas públicas, é vítima dessa estrutura que 

concentra a riqueza individual e o poder de tributação do Estado, descentralizando a prestação dos 
serviços públicos sem a devida correspondência financeira. Outro agravante: na educação, cada 
ente federativo conta com autonomia ampla para organizar seus sistemas de ensino, o que 
contribui para distorções tanto na forma de atendimento das crianças e jovens nas escolas 
públicas, como na composição das carreiras dos profissionais da educação. E uma das alternativas 
para a superação desse problema consiste na implantação de Sistema Nacional de Educação, 
pendente de regulamentação no Congresso Nacional.  

 
Sobre a gestão da educação no Brasil, ela é descentralizada, mas com grande importância 

dada ao governo federal. A rede municipal é absolutamente hegemônica na educação infantil – que 
possui alto custo, principalmente nas creches. No ensino fundamental, as redes municipais lideram 
a oferta, mas as redes estaduais ainda respondem por mais de um terço das vagas. Já as redes 
estaduais se direcionaram cada vez mais para o ensino médio, e o ensino superior está a cargo 
fundamentalmente do governo federal e de alguns estados.  

 
Mesmo não sendo responsável pela oferta direta de vagas na educação básica (nível escolar 

que compreende a educação infantil e os ensinos primário e secundário), a liderança do governo 
federal é imprescindível para a configuração de um federalismo mais cooperativo. Isso porque para 
cada R$ 1,00 arrecadado, a União detém R$ 0,57, os estados R$ 0,25 e os municípios R$ 018. Em 
contrapartida, as despesas com educação por parte da União giram em torno de 20%, dos estados 
41% e dos municípios 39%. Ou seja, quem menos arrecada é quem mais gasta/investe na 
educação. 

 
Em 2007, duas antigas reivindicações dos trabalhadores em educação foram atendidas com 

vistas a promover maior equidade no atendimento escolar, com parâmetro mínimo para a 
valorização dos profissionais da educação básica pública. A primeira refere-se ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB, que possibilitou a segunda conquista, a do Piso Salarial Profissional 
Nacional do Magistério Público de nível básico. 

 
As referidas ações do Governo foram responsáveis pela ampliação do regime de cooperação 

financeira entre os entes federados, que, em 2013, respondeu por uma complementação direta da 
União aos estados e municípios na ordem de 4,52 bilhões de dólares. Esta, por sua vez, tem se 
revertido principalmente para o pagamento de salários de professores e funcionários escolares, 
mas ainda é insuficiente – mesmo contando com ações mais efetivas de combate a desvios de 
verbas da educação, nos estados e municípios, que comprometem consideravelmente o 



financiamento das escolas públicas. Em 2011, auditoria da Controladoria Geral da União apontou 
desvios em verbas da educação em 71% dos municípios investigados no país. Em várias redes 
estaduais e municipais, parte considerável dos professores encontra-se em desvio de função – 
cedidos a outros órgãos da administração – porém pagos com recursos da educação, constituindo 
uma das formas de desvios de finalidades das verbas educacionais. 

 
Além da receita adicional do FUNDEB, os estados e municípios brasileiros contam com 

outras fontes de recursos provindas da União, que são direcionadas a programas de formação de 
professores, para construção de prédios e aquisição de equipamentos escolares, além do 
financiamento da merenda e do transporte escolar, do livro didático e de outras políticas e 
programas desenvolvidos para os 40,3 milhões de estudantes matriculados nas redes públicas de 
educação básica no país (a rede privada somou 9,9 milhões de matrículas, em 2013, contribuindo 
para um total de 50,2 milhões de estudantes nas escolas de nível básico do Brasil – cerca de um 
quarto do total da população). 

 
Neste contexto do financiamento público – cerne da política educacional brasileira, que conta 

com um sistema de ensino federal, 27 sistemas estaduais e 5.570 municipais, todos autônomos –, 
em 2008, foi instituída a Lei do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da 
Educação Básica. Esta Lei teve e tem por objetivo resgatar a valorização dos profissionais do 
magistério, por meio da fixação de remuneração mínima a ser considerada nos diferentes planos 
de carreira da categoria, à luz de uma jornada de trabalho de no máximo 40 horas semanais, das 
quais, no mínimo, um terço se destina a trabalhos extraclasses (preparação de aulas, correção de 
trabalhos e provas, reuniões pedagógicas e com os pais, formação profissional permanente etc). 

 
 Ainda hoje, porém, parte significativa dos gestores públicos, estaduais e municipais, mesmo 

depois de ter sido derrotada em ação no Supremo Tribunal Federal, que julgou a Lei do Piso 
integralmente constitucional, resiste em implementar a referida Lei, que é essencial para melhorar 
as condições de vida e trabalho da categoria e, consequentemente, para elevar a qualidade da 
educação. 

 
A luta histórica da CNTE condiciona a valorização dos profissionais da educação aos 

seguintes pilares, indissociavelmente: formação profissional inicial e permanente, salário digno, 
jornada de trabalho apropriada às tarefas educativas, carreira atraente, além de condições plenas 
para o trabalho profissional em todas as escolas (não se admitindo escolas de 1ª, 2ª ou 3ª classes). 

 
A mencionada Lei do Piso abarca esses pilares da valorização profissional, com equidade, 

que são essenciais para manter os atuais profissionais nas redes de ensino, bem como para atrair 
a juventude para a profissão. Os jovens, ainda que vocacionados para o trabalho escolar, têm 
optado por outras atividades laborais com melhores remunerações e mais prestígio social. 

 
No Brasil, grande parte das políticas voltadas para os professores focam apenas a formação 

profissional, de maneira estanque, negligenciando os demais aspectos da valorização, em especial 
o salário, a carreira, a jornada e as condições de trabalho, que devem ser tratados de maneira 
sistêmica pelos sistemas de ensino, à luz das referências legislativas nacionais. 

 
Para a CNTE, de pouco adianta formar doutores em química, física, biologia e demais áreas 

do conhecimento, se o salário não atrair esses profissionais para as escolas ou, mesmo que 
atraídos pela remuneração, as escolas não lhes dispuserem de segurança à sua integridade física, 
de laboratórios e bibliotecas para o bom aprendizado dos estudantes, ou mesmo de condições para 



manter a frequência ininterrupta e com proficiência adequada dos estudantes, principalmente os 
das classes populares, que são maioria nas escolas públicas. 

 
Assim como no resto do mundo, o Brasil vivencia um momento de falta de professores em 

diversas áreas (biologia, exatas, línguas estrangeiras e artes), e esse cenário tende a permanecer 
até que a profissão ganhe status social e ofereça melhores condições de vida e trabalho aos 
educadores.   

 
Como ação contraproducente para a valorização da educação e de seus profissionais, no 

contexto das políticas públicas educacionais em curso no mundo – sobretudo aquelas orientadas 
por agências multilaterais –, merece destaque os resultados dos testes padronizados, que indicam 
o fechamento de escolas ou a priorização dos investimentos financeiros nas que obtiverem 
melhores resultados. Esta é uma opção equivocada, na medida em que fomenta o desempenho 
ruim das escolas que necessitam de mais investimentos (mas não os obtêm em função das 
avaliações estandardizadas), contribuindo para a exclusão social e a desvalorização dos 
educadores dessas escolas. 

 
Cabe registrar, por fim, alguns avanços na legislação nacional direcionados ao 

reconhecimento e à valorização dos educadores escolares, para além da Lei do Piso do Magistério, 
e apontar as demandas pendentes do processo de valorização profissional na educação básica 
brasileira. 

 
Em relação aos avanços obtidos, destaque para a lei federal nº 12.014/2009, que 

reconheceu os funcionários administrativos como profissionais da educação, desde que 
devidamente habilitados em uma das quatro áreas definidas pelo Conselho Nacional de Educação, 
quais sejam: Secretaria Escolar, Alimentação Escolar, Multimeios Didáticos e Infraestrutura Escolar. 

 
Já a Lei 12.976/2013 ampliou o direito à formação inicial e permanente, inclusive em nível de 

graduação e pós-graduação, a todos os trabalhadores da educação, dentre os quais, os 
funcionários administrativos. 

 
Entre os desafios mais urgentes para a luta dos trabalhadores em educação por sua 

valorização profissional, estão as regulamentações do piso salarial e das diretrizes nacionais de 
carreira para todos os profissionais escolares, direitos esses previstos nos incisos V e VIII do artigo 
206 da Constituição Federal, mas que requerem ainda mais mobilização social para serem 
conquistados de fato. Também a aprovação do novo Plano Decenal de Educação, com a 
destinação de 10% do PIB para investimentos na educação pública, é primordial para aumentar o 
investimento per capita na educação básica, com melhoria dos salários dos educadores.  

 
Em suma: o recrutamento de profissionais da educação qualificados, engajados na profissão 

e disponíveis em tempo integral numa só escola, é uma condição que depende essencialmente de 
políticas públicas, indubitavelmente direcionadas para essa finalidade. E sem que as classes 
médias e populares reconheçam a escola pública como direito inalienável e de amplo acesso, com 
qualidade e equidade, dificilmente a luta pela valorização dos profissionais da educação avançará 
em patamares desejáveis pela categoria – o que requer outra frente de luta dos movimentos sociais 
organizados contra a privatização da educação, que fragmenta a luta pela escola pública. 
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