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Quando se pensava que,
com a aprovação da Lei
11.738/08, que institui o

piso salarial nacional para a categoria
docente, estava se enterrando um mito
político da reivindicação desejada e
nunca alcançada, eis que o dissenso
veio de novo à tona.

Entre a pressão de entidades sindi-
cais e a guerra declarada por estados e
municípios, a lei reacende a polêmica
sobre a jornada em sala de aula e as
atividades extraclasse, assim como dá
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novo fôlego à discussão sobre o paga-
mento de aposentados e pensionistas
pelo princípio da integralidade - uma
conquista assegurada, na opinião de
muitos; um entrave para a evolução
salarial e para a própria aplicação do
piso, na visão de outros tantos.

Também não é convergente o
olhar sobre a imposição legal de
excluir do cálculo do piso as gra-
tificações funcionais e, por essas e
outras, não faltam críticas à própria
legitimidade do instrumento jurídi-

co sancionado pelo Planalto. Como
resultado, a lei foi parar na berlinda,
mais precisamente na Advocacia Ge-
ral da União, para novo parecer sobre
sua constitucionalidade.

Difícil prever o desfecho de tama-
nho imbróglio. Mais difícil ainda é
compreender como, depois de anos em
tramitação no Legislativo, a questão
tenha chegado a tal ponto,

De herói a vilão
Ao instituir como vencimento

inicial de carreira o valor de RS 950
para os professores com formação
de nível médio e jornada de 40 horas
semanais, a lei estabelece o patamar
de 33% para atividades extraclasse.
É esse um dos aspectos que fez com
que o piso unificado, até então en-
dossado por especialistas e aclamado
como avanço histórico na carreira do
magistério público, virasse da noite
para o dia o grande vilão a assombrar
estados e municípios.

Em nome do Conselho Nacional
de Secretários de Educação (Consed),
difunde-se a visão de que c impossível
colocar em prática o que manda a lei.
Com base em dados preliminares de
14 estados - hoje perto de 20 - veio a
conta de que seria preciso contratar um
novo professor para cada quatro em ati-
vidade. E conclui-se que não há caixa
para cumprir a exigência da jornada,
estender o pagamento a todos os apo-
sentados c ainda promover o reajuste
anual do piso, com base no INPC.

Quem ecoa a tese, ampara-se na
Lei de Responsabilidade Fiscal, que
limita os gastos com a folha de paga-

mento a 49% da receita corrente líqui-
da estadual, e reclama da ingerência da
União na seara alheia.

Mas a história não é bem assim. A
crítica, na verdade, não partiu do Con-
sed, mas de gestores de alguns estados.
Não é demais lembrar que pelo menos
Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Cata-
rina e Mato Grosso do Sul esboçaram
Ação Direta de Inconstitucionalidade
e consideram a possibilidade de recor-
rer ao Supremo Tribunal Federal. A
iniciativa é dos Procuradores-Gerais
do Conselho de Desenvolvimento e
Integração Sul (Codesul).

Tapetaço
"É intervenção federativa e um

tapetaço nos estados e municípios.
Melhor então acabar com a federa-
ção e entregar a Educação Básica ao
governo federal", diz Mariza Abreu,
secretária de Educação do Rio Grande
do Sul. "Com o piso salarial nacional,
conforme projeto original do presiden-
te Lula negociado conosco, assinamos
embaixo; com os acréscimos feitos no
Congresso Nacional, temos profundas
divergências. Isso quebra os estados
brasileiros", sustenta.

A Undime faz coro e garante que
ao longo do debate legislativo exter-
nou sua discordância à destinação de
um terço da jornada para atividades
fora da sala de aula. Argumenta que
a composição da jornada inviabiliza
a expansão do atendimento em qual-
quer etapa ou modalidade de ensino.
Defende a aplicação da Lei 10.176,
o Plano Nacional de Educação, que
estabelece de 20% a 25% para ativi-
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dades extraclasse. Quanto aos investi-
mentos necessários para honrar o novo
piso, estimados em R$ 2,4 bilhões pelo
Conselho Nacional de Municípios, a
Undime é cautelosa. Prefere aguardar o
resultado do estudo que conduz agora ao
lado da Frente de Prefeitos para concluir
se realmente haverá dificuldades.

A grande dificuldade frente à com-
posição da jornada é que a lei fala em
hora-padrão de 60 minutos, enquanto
a hora-aula adotada na maioria dos
sistemas de ensino brasileiros é de 50
minutos, o que faz diferença.

Mas ainda que se levem em conta
os argumentos, a questão não pode
ficar circunscrita aos números do
momento. É fato notório que parcela
significativa do trabalho docente é
desempenhado fora da sala de aula.
Ao fixar um terço da jornada para ati-
vidades extraclasse, a lei aponta para
um aspecto central, o da formação
e melhoria da qualificação docente,
reconhecidamente um dos pilares da
qualidade do ensino.

Quanto à falta de caixa, a alegação
surpreende. São Paulo e Rio Grande

do Sul tiveram este ano crescimento
acima de 20% em termos nominais
no recolhimento do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços
(1CMS). Em São Paulo, a arrecadação
atingiu RS 35,7 bilhões no acumulado
até junho, quando os investimentos em
capital chegaram a R$ 1,27 bilhão,
pouco mais que o dobro do primeiro
semestre de 2007. No Rio Grande do
Sul, a elevação foi acima da correção
da dívida com a União. Em Santa
Catarina, o recolhimento semestral
cresceu 18%, enquanto no Paraná,
principalmente em razão do ICMS,
a receita do estado somou RS 9,03
bilhões, com crescimento nominal de
6,3% se comparada a igual período do
ano anterior.

"Alguns estados, incluindo São
Paulo, alegam problemas de impac-
to, mas temos certeza de que têm o

dinheiro para pagar. O problema
é que estão discutindo também

princípios", diz a presidente
do Consed, Maria Auxilia-
dora Rezende, a Dorinha.

uronograma
Parece mesmo precipi-

tado apontar desde já para
a falta de verbas, mas é uma

possibilidade concreta. Recur-
sos não são gerados por força de

lei. Pelo cronograma fixado pelo piso
nacional, prefeitos e governadores não
precisam pagar agora o valor total do
piso. Deve atingir dois terços do total
em 2009 e o valor integral em 2010.
Significa que os gestores têm um ano
e meio-de julho último a janeiro de
2010 - para promover ajustes na es-
trutura administrativa. É pouco. Nas
redes estaduais, há casos em que fica
impossível promover mudanças estru-
turais de fôlego em apenas 18 meses. E
o motivo é simples: "A dificuldade é a
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estrutura de carreira, que é antiga e, em
alguns casos, muito pesada", explica
Maria Auxiliadora. "O Rio Grande do
Sul tem uma carreira da década de 70,
com uma série de gratificações pendu-
radas no vencimento do professor. Se
o estado tivesse cumprido a lei, nào
só a LDB. mas a lei do Fundef, que já
estabelecia a atualização dos planos,
o quadro seria outro", diz.

Ainda assim, desafiador. Basta
olhar o exemplo de Tocantins, um es-
tado jovem, hoje com a terceira lei de
carreira do magistério, criada em 1991
e atualizada em 1997 e 2006.

"Também vou ter necessidade de
contratação para a primeira etapa do
fundamental. Posso me programar e
fazer? Sim, mas o prazo de um ano e
meio é pouco e o próprio Congresso
começa a reconhecer isso", diz a pre-
sidente do Consed.

Por outro lado, já é tempo de
questionar como a União pretende
apoiar técnica e financeiramente os
estados que não conseguirem im-
plementar a lei do piso. Há críticas
de que o aporte do Fundeb, de R$ 6
bilhões até 2010, não vai dar conta
do recado.

Muitas questões relativas ao
financiamento da educação conti-
nuam em aberto, como o impacto
real da proposta de reforma tribu-
tária que está no Congresso ou a
extinção da DRU, a Desvinculação
de Receitas da União, que, na prá-
tica, permite ao governo federal
retirar 20% do total de impostos e
tributos arrecadados que deveriam
ser destinados à educação. Questões
como essas têm sido levantadas há
tempos pelo próprio Consed, mas
parecem encontrar tímida interlo-
cução na esfera política.

Também sobram queixas à apo-
sentadoria especial do magistério. O
que para muitos é um direito consa-
grado, é entendido por outros tantos
como um entrave para a política
salarial do professorado.

O ex-ministro da Previdência
Social José Cechin está entre os crí-
ticos e sustenta que a aposentadoria
do magistério apresenta enorme
descompasso entre o valor de con-
cessão e o valor justo. No estudo
Salários e aposentadorias especiais
de professores, publicado em março
deste ano, o economista estima que
o subsídio concedido pelo governo
corresponde a quase metade do valor
de concessão e propõe reformas ur-
gentes (veja texto na página ao lado).

Por ora, o temor do professorado
é que a disputa iniciada com a lei do
piso se arraste em um embate jurídico

e a conquista seja mais uma a ficar
no papel. Por esse motivo, a Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores
da Educação (CNTE) resolveu fazer
paralisações todos os dias 16, de se-
tembro até o final do ano. A primeira
greve de um dia contou com adesões
em 12 estados.

Se o argumento da inconstituciona-
lidade for levado ao Supremo Tribuna!
Federal, é uma possibilidade, ainda
que remota.

"Quero advertir que uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade pode
ou não alcançar liminar. Do contrário,
significa que vai para julgamento de
mérito e, neste caso, é olhar a fila e
verde quanto tempo estamos falando.
Pode chegar a oito, dez anos", diz o
deputado Carlos Abicalil.

É pouco provável. Numa ação des-
se tipo, a procuradoria do Congresso
Nacional é obrigada a se pronunciar.
É natural que defenda a posição da
Casa, que votou em quatro seções
das Comissões de Constituição e Jus-
tiça pela constitucionalidade da lei.
Por unanimidade. Terá de ser ouvida
também a Advocacia Geral da União,
que subsidiou a decisão do presiden-
te, e também deve fazer a defesa da
constitucionalidade da lei. Por fim, a
Procuradoria Geral da República, que
deve endossar o coro.

"Isso tem pouco a ver com a re-
gulação do piso e muito a ver com a
política de modo geral.

No período do debate institucional
na Câmara, esses mesmos estados que
hoje criticam, desdenhavam, diziam
que suas redes cumpriam valores su-
periores ao piso. E nas reuniões que
a Câmara convocou, com a presença
de governadores, o único que com-
pareceu foi o do Piauí, que não está
entre aqueles que estão protestando",
diz Abicalil.
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