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Lisandra Paraguassú / BRASÍLIA

O Plano Nacional de Educa-
ção para 2011-2021, que o go-
verno está terminando de de-
senhar, trará ao menos uma
proposta que promete inco-
modar Estados e municípios e
criar uma briga no Congresso:
o reajuste real, previsto em lei,
para o piso dos professores.
Hoje em R$ 1.024,67, o piso,
aprovado em 2008, ainda é
considerado baixo pela União,
mas quem paga a conta, prefei-
turas e governos estaduais, jul-
ga o valor atual alto.

“O problema não é aumentar.
Os professores precisam ganhar
bem. A questão é quem vai pagar
a conta. As prefeituras estão no
limite”, diz o presidente da Con-
federação Nacional dos Municí-
pios, Paulo Ziulkoski.

Aprovado em 2008 já com a
previsão de um aumento anual
com base na inflação, o piso foi
alvo de ações na Justiça por par-
te de governadores e prefeitos
que alegavam a impossibilidade
de pagar R$ 950 (valores de
2009) para seus professores. A
lei foi mantida e em 2010 o piso
subiu para os atuais R$ 1.024,67.
Ainda assim, avalia o governo, é
pouco. Um professor, que hoje
precisa ter curso superior, não
pode ganhar menos do que traba-
lhadores sem qualificação, co-
mo ocorre hoje. A intenção é che-
gar, aos poucos, a R$ 3 mil.

Quando a atual emenda do pi-
so foi aprovada, o governo fede-
ral incluiu uma cláusula que pre-
vê o complemento para as prefei-
turas que não conseguem pagar
o mínimo previsto: 10% da com-
plementação da União para o
Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Fun-
deb) serviria para isso. Porém,
diz Ziulkoski, o valor só é pago
aos nove Estados (os do Nordes-
te mais o Pará) que recebem re-
cursos da União porque têm mé-
dia de investimento por aluno
abaixo da média nacional. “Pre-
feituras de todas as outras re-
giões têm dificuldades para pa-
gar e não têm ajuda alguma.”

O Plano Nacional de Educa-
ção (PNE) é apresentado pelo
Executivo, mas tem de passar pe-
lo Congresso. Mesmo se aprova-
do, é apenas indicativo. Porém, o
MEC gostaria de ver alguns dos
pontos, como o reajuste dos pro-
fessores, serem transformados
em lei. Para isso, será necessário
modificar a emenda constitucio-
nal que criou o piso nacional.

O PNE, no entanto, ainda não
tem nem mesmo data para ser
apresentado. Um dos obstácu-
los é a determinação de uma me-
ta de investimento público em
educação para 2011-2021. Em
campanha, a presidente eleita,
Dilma Rousseff, falou em 7% do
PIB – hoje, o gasto é de 5% (R$
156,7 bilhões/ano). Alcançar 7%
significaria aumentar R$ 62,7 bi-
lhões ao final de 10 anos.

Vida / AMBIENTE / CIÊNCIA / EDUCAÇÃO / SAÚDE / SOCIEDADE

O Ministério da Educação
(MEC) quer ver os professo-
res com melhores salários
para que a carreira possa
atrair mais jovens.

Hoje, os docentes são con-
siderados o maior gargalo da
educação brasileira. Não ape-
nas porque muitos não têm
formação adequada, mas por-
que a carreira atrai cada vez
menos candidatos e há falta
de professores, especialmen-
te nas áreas de ciências e de
exatas. Pagar salários decen-
tes é visto como uma das úni-
cas formas de começar a mu-
dar esse cenário.
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E MUITO MAIS.

Educação. Medida deve incomodar Estados, municípios e parlamentares. O piso atual, de R$ 1.024,67, é considerado baixo pela
União, mas alto pelos governos estaduais e municipais, que pagam a conta. Plano, do Executivo, tem de ser aprovado pelo Congresso
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