
Ministro defende novo piso para atrair jovens para a carreira de professor 
 
Mercadante participou de abertura de conselho de secretários de educação. Piso salarial foi 
reajusto em 22,22%; há greve em Goiás e no Distrito Federal.  
 
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, disse nesta quinta-feira (8) na abertura da 
reunião ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), em Natal, que o 
cumprimento do  novo piso salarial dos professores influencia na formação de novos 
profissionais. "Se não recuperarmos o valor do piso dos professores não teremos como atrair 
os jovens para a carreira. E todos sabemos que somos carentes de professores em todas as 
etapas da educação", disse. 
  
O Ministério da Educação divulgou em 27 de fevereiro que o piso salarial nacional dos 
professores foi reajustado em 22,22% e seu valor passou a ser de R$ 1.451,00 como 
remuneração mínima do professor de nível médio e jornada de 40 horas semanais. A decisão é 
retroativa para 1º de janeiro deste ano. 
  
Em Goiás e no Distrito Federal há movimentos de greve da categoria porque o piso não está 
sendo pago. 
  
Durante o evento em Natal Mercadante lembrou que alguns secretários e a governadora do Rio 
Grande do Norte, Rosalba Carlini, eram parlamentares quando o piso e a forma do seu 
reajuste (proporcional ao custo aluno do Fundeb) foram aprovados no Congresso Nacional, em 
2008. "Nós votamos na lei e não houve objeção. Ao contrário, houve um grande consenso." 
  
O ministro ressaltou ainda que o dispositivo da lei que assegura um terço da jornada dos 
professores fora da sala aula também deve ser cumprido e lembrou que o Supremo Tribunal 
Federal votou pela constitucionalidade da lei ao examinar uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade proposta por cinco governadores. "Mas é preciso discutir essa questão 
dentro de um processo pedagógico. A hora atividade é para melhorar a educação, a 
aprendizagem e para o professor avaliar seus alunos, preparar as aulas, dedicar-se à sua 
formação", afirmou. 
  
Mercadante concluiu sua intervenção fazendo um apelo aos secretários estaduais para que 
mobilizem suas bancadas parlamentares para aprovar com urgência o Plano Nacional de 
Educação para o período 2011-2020. "É fundamental aprová-lo este ano. Não podemos nos 
dar por satisfeitos. Precisamos aumentar os recursos para a educação", disse. 
 
Fonte: G1/Vestibular e Educação [Portal].  
Disponível em: <http://g1.globo.com/>Acesso em 9 mar. 2012. 
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