
 
 

   

CARLOS JOSÉ TEIXEIRA DE TOLEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENHO JURÍDICO-INSTITUCIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 

A CARREIRA DOCENTE COMO ELEMENTO ESTRUTURAL DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

Tese de Doutorado 

Orientadora: Professora Associada Dra. Maria Paula Dallari Bucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

 

São Paulo - SP 

2019 



 
 

 

CARLOS JOSÉ TEIXEIRA DE TOLEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENHO JURÍDICO-INSTITUCIONAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS: A CARREIRA DOCENTE COMO ELEMENTO 

ESTRUTURAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-

Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de 

Doutor em Direito, na área de concentração Direito do Estad. 

 

Orientadora: Professora Associada Dra. Maria Paula Dallari Bucci 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

 

São Paulo - SP 

2019 



 
 

 

 

 



 
 

Nome: TOLEDO, Carlos José Teixeira de  

Título: Desenho jurídico-institucional de políticas públicas: a carreira docente como elemento 

estrutural da educação básica. 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-

Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutor 

em Direito, na área de concentração Direito do Estado, sob a 

orientação da Orientadora: Professora Associada Dra. Maria Paula 

Dallari Bucci 

 

Aprovado em: 

Banca Examinadora:  

 

Prof(a). Dr(a). ________________________________________________ 

Instituição: ______________________________________________ 

Julgamento: _____________________________________________ 

 

Prof(a). Dr(a). ________________________________________________ 

Instituição: ______________________________________________ 

Julgamento: _____________________________________________ 

 

Prof(a). Dr(a). ________________________________________________ 

Instituição: ______________________________________________ 

Julgamento: _____________________________________________ 

 

Prof(a). Dr(a). ________________________________________________ 

Instituição: ______________________________________________ 

Julgamento: _____________________________________________ 

 

Prof(a). Dr(a). ________________________________________________ 

Instituição: ______________________________________________ 

Julgamento: _____________________________________________ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Norma, mãe e educadora (in memoriam). 

 

E a Luísa, luz dos meus dias.



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

   “Na curva perigosa dos cinquenta / derrapei neste amor”, diz o famoso verso 

drummondiano. No meu caso, deu-se o mesmo, mas se tratava de amor antigo, que estava há 

mais de vinte anos como brasa dormida, mas que foi reavivado graças ao apoio de pessoas 

generosas que me cercam. O amor ao conhecimento é o liame que compartilhamos e que se 

torna uma chama mais brilhante, à medida que a escuridão cresce lá fora. 

   À Professora Maria Paula Dallari Bucci, minha gratidão pela acolhida dada a um filho 

pródigo, que retorna à sua Alma Mater. Ao ler sua obra Direito Administrativo e Políticas 

Públicas, antes mesmo de conhecê-la, percebi que havia um olhar novo na Academia, 

percepção que se reforçou ao estudar seu Fundamentos para uma Teoria Jurídicas das Políticas 

Públicas. Sem sua orientação dedicada e os ensinamentos colhidos ao longo desses anos de 

convívio, este trabalho não teria sido ultimado. Agradeço-lhe sobretudo a paciência com um 

orientando que, pelas circunstâncias de vida, nem sempre foi capaz de atender aos 

compromissos acadêmicos.  

   Agradeço também aos demais mestres que contribuíram para a minha formação ao 

longo destes três anos. Aos professores Fernando Menezes, Nina Stocco Ranieri, Vitor Rhein 

Schirato, Jens Peter Schneider, Marcos Augusto Perez, José Maurício Conti, Rodrigo Pagani 

de Souza, Conrado Hübner Mendes, Murilo Gaspardo, Ronaldo Porto Macedo Jr. e Wagner 

Pralon Mancuso, meu reconhecimento pelo saber compartilhado, no exercício da mais nobre 

das profissões.  

   Um agradecimento especial a Patrícia Ulson Pizarro Werner, exemplo de vida 

acadêmica e profissional e estimadíssima amiga. Sem seu generoso auxílio e constante 

estímulo, sequer teria ousado o reingresso nas fileiras escolares.  

   Outros amigos foram especialmente importantes, pela disposição de contribuir com 

sugestões, bibliografia, questionamentos ou simplesmente com a escuta paciente. Rendo minha 

admiração a Marcello Garcia, Antonio Roberto Sanches Júnior, Paulo Sena Martins e Paulo 

Cesar Vaz Guimarães, amigos cuja honestidade intelectual serviu de valiosa bússola nesse 

trajeto. 

Na minha trajetória docente, encontrei gestores acadêmicos genuinamente 

vocacionados e que generosamente me estimularam a prosseguir nos estudos: meu 

reconhecimento a Carlos Eduardo de Abreu Boucault, Márcia Walquíria Batista dos Santos e 

Fernando Herren Aguillar.  

  Meu reconhecimento também a todos os colegas do Programa de Pós-Graduação da 

Faculdade de Direito, que dividiram comigo as inquietações típicas da vida estudantil. Deixo 

de nominá-los, por muito numerosos, mas registro aqui o prazer da camaradagem acadêmica, 

na Casa onde mora a amizade e a alegria. 



 
 

 Esse trabalho também não seria possível sem o estímulo institucional da Procuradoria 

Geral do Estado, por meio de seu Centro de Estudos e de seus programas de auxílio ao 

aperfeiçoamento dos Procuradores do Estado. À bibliotecária Hercília Maria de Oliveira Matos, 

agradeço a ajuda sempre competente na busca de material bibliográfico, para enriquecimento 

do trabalho.  

Outro tipo de estímulo, mais aprazível, possibilitou períodos de ócio produtivo para a 

pesquisa: registro meu agradecimento à família Correali, pela hospitalidade recorrente e pela 

amizade constante.  

   Sem tranquilidade doméstica, nenhum trabalho intelectual é possível. Minha gratidão a 

Maria Helena Batista, zeloso anjo da guarda que acompanhou minha mãe até seu último dia e 

que agora olha por meu pai, com igual dedicação.  

   Minha gratidão eterna a Carlos Maria de Toledo, meu pai, que me ensinou o sentido da 

Justiça e me fez compreender o valor inestimável do conhecimento, único patrimônio realmente 

duradouro. 

   Por último, minha homenagem a minha mulher, Maria Elena Roman de Oliveira Toledo, 

mãe e educadora admirável. Seu exemplo de dedicação ao magistério sempre foi uma inspiração 

para mim. Sem seu afeto e paciência, essa jornada não teria chegado ao seu termo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] é tempo de reconhecer que não há 

empreendimento maior e mais indeclinável para 

uma democracia – mesmo uma simples 

democracia política que não seja uma burla ou 

uma fraude grosseira – que educar toda uma 

nação, ou todo o povo para ser efetivamente a 

nação. 

 

ANÍSIO TEIXEIRA, 1953. 



 
 

 

TOLEDO, Carlos José Teixeira de. Desenho jurídico-institucional de políticas públicas: a 

carreira docente como elemento estrutural da educação básica. Tese (Doutorado em 

Direito). Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2019.  

 

RESUMO 

Dentre os múltiplos entraves à melhoria do ensino nas escolas públicas do país, um dos fatores 

mais persistentes é a desvalorização da profissão docente, tendência que, com raras exceções 

geográficas e temporais, perpassa toda a história nacional. Adotando de forma combinada as 

ferramentas de análise de políticas públicas e da ciência jurídica, nossa tese busca compreender 

a trajetória do magistério público, por meio do estudo das políticas docentes, de suas 

formulações legislativas e de seu contexto histórico. A partir de tal compreensão histórica, é 

possível entender as características institucionais do Estado Brasileiro e quais os fatores que 

dificultam o cumprimento dos comandos constitucionais voltados à valorização docente, 

especialmente os contidos nos incisos V (planos de carreira e remuneração) e VIII (piso salarial 

nacional profissional) do art. 206 do Texto Constitucional. Atualmente, o Plano Nacional de 

Educação de 2014 estabelece metas concretas nesse sentido – Metas 17 e 18 – todavia 

seriamente comprometidas em sua realização. O avanço nessas metas, conforme pudemos 

constatar, passa por uma compreensão da dinâmica federativa e dos obstáculos jurídicos, 

políticos e financeiros existentes para o estabelecimento de uma política nacional voltada à 

valorização da carreira docente. Dadas as evidências sobre a insuficiência das políticas 

regulatórias e indutivas já praticadas e o irrealismo de propostas de cunho excessivamente 

centralizador, concluímos pela necessidade de favorecer soluções que reforcem o regime de 

colaboração entre os entes da federação, mediante atuação indutiva e coordenadora da União, 

Somente por meio de políticas pactuadas e pela efetiva implantação de um Sistema Nacional 

de Educação as desigualdades horizontais e verticais presentes na federação brasileira podem 

ser superadas, inclusive no que tange às discrepâncias relativas ao regime de carreira e 

remuneração do magistério público. 

Palavras-chave: Política docente. Educação. Carreira do magistério. Política educacional. 
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ABSTRACT 

Among the many obstacles to the improvement of education in public schools in Brazil, one of 

the most persistent is the devaluation of the teacher as a professional.  That tendency, with rare 

geographic and temporal exceptions, runs throughout national history. By adopting the analysis 

of public policies and legal science, this thesis seeks to understand the trajectory of the teaching 

profession in public schools. The study of policies, considering its legislative formulations and 

historical context, makes it possible to understand the institutional characteristics of the 

Brazilian State, and which factors make it difficult to comply with the constitutional commands 

aimed at the valorization of that activity. This regards especially those contained in sections V 

(career plans and remuneration) and VIII (salary national professional floor) of art. 206 of the 

Constitution. Currently, the National Education Plan of 2014 sets concrete goals in this sense, 

mainly in what comes to Goals 17 and 18. However, they were deeply compromised in their 

accomplishment. The progress in this area involves an understanding of federative dynamics 

and legal, political and financial obstacles to the establishment of a national policy aimed at 

enhancing the teaching career. Evidence points that there is an insufficiency of the regulatory 

and inductive policies already practiced and an unrealism of proposals which promote an over 

centralization. Therefore, it is possible to conclude that there is a need to favor solutions that 

reinforce the system of collaboration between the entities of the federation, through an inductive 

and coordinative action of the Union, including collaborative arrangements and interfederative 

consortia. Only through agreed policies and by the effective implementation of a National 

Education System it is possible to overcome the horizontal and vertical inequalities presented 

in the Brazilian federation - including those related to the discrepancies in the career and 

remuneration of the public teachers. 

Keywords: Teacher policy. Education. Teacher career. Educational policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

   Cento e noventa e um anos completos nos separam da pioneira lei nacional de 

educação – Lei de 15 de outubro de 1827 –, diploma que propunha a universalização do 

ensino e estabelecia regras básicas de arregimentação e remuneração dos professores. 

 Passados quase duzentos anos, é certo que o Estado Brasileiro ainda não conseguiu 

desempenhar a contento a tarefa a que se atribuiu desde sua gênese, não obstante a educação 

figure como direito fundamental, reconhecido nos arts. 6º e 205 da Constituição Federal 

(CF/88) vigente. 

 Dentre as possíveis causas da insuficiência do serviço de educação oficial, não será 

injusto alinhar a dificuldade de estabelecer políticas consistentes de valorização dos 

profissionais do magistério da educação básica, o que leva à repetida afirmação, já integrada 

no senso comum, do desvalor dessa profissão em nossa sociedade. 

 Prova dessa afirmação é a divulgação de recentíssimo estudo internacional, o Global 

Teacher Status Index 2018 (DOLTON et al., 2018), que propõe um ranking relacionado ao 

prestígio da atividade docente em 35 países. Às vezes, a imagem é mais eloquente do que as 

palavras, por essa razão, melhor do que descrever, é ilustrar:  

Gráfico 1- Ranking relativo ao prestígio da atividade docente    

Fonte: DOLTON et al., 2018. 
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 Não é de hoje o quadro de desprestígio. A preocupação em revertê-lo levou à inclusão, 

no texto da Constituição vigente, de disposições dedicadas especialmente à valorização da 

carreira docente, determinando o estabelecimento de planos de carreira para o magistério 

em todas as unidades da federação (art. 206, inciso V) e a fixação de um piso salarial 

nacional para os professores e demais profissionais da educação (art. 206, inciso VIII). Ou 

seja, o Constituinte impôs como subsistema da política educacional do país, uma política de 

carreira docente a ser implementada a partir da atuação coordenadora e supletiva da União 

e envolvendo todos os entes federados, visto que todos atuam na educação básica.  

   Esses dois elementos – o plano de carreira e o piso salarial nacional profissional – 

formam um complexo arranjo jurídico que compõe um dos eixos essenciais da política 

educacional e no qual confluem muitos dos conflitos políticos e jurídicos atinentes à 

educação em nosso país. Não por outra razão, eles foram congregados na Meta nº 18 do 

Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 - Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014: 

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de 

Carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de 

todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) 

profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso 

salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso 

VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

 

   Atreladas a essa Meta, o PNE indica, de forma não-exaustiva,1 estratégias destinadas 

ao seu cumprimento. Investigá-las, analisando as dificuldades jurídico-institucionais de sua 

implementação e eventuais percursos alternativos será um dos desafios de nossa tese.  

   Nesta pesquisa, importa-nos mapear os elementos jurídico-institucionais que 

conformam e condicionam o comportamento dos atores envolvidos – atores governamentais, 

e não-governamentais, policy makers e policy takers – e que tipos de conflitos, especialmente 

os de natureza jurídica, têm permeado a implementação dos elementos da política de carreira 

docente. O intuito é propiciar elementos de análise e de atuação estratégica que possibilitem 

                                                           
1 Art. 7o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuarão em regime de colaboração, visando 

ao alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano. 

§ 1o Caberá aos gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a adoção das medidas 

governamentais necessárias ao alcance das metas previstas neste PNE. 

§ 2o As estratégias definidas no Anexo desta Lei não elidem a adoção de medidas adicionais em âmbito local 

ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados, podendo ser 

complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca. 
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a construção e efetivação de políticas juridicamente consistentes e capazes de cumprir o 

desiderato constitucional.  

   Para tanto, nosso estudo será dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo, nos 

dedicaremos a esclarecer os conceitos básicos adotados na pesquisa e os elementos 

metodológicos empregados, ressaltando seu caráter interdisciplinar e sua inserção na 

tradição teórica do neoinstitucionalismo histórico.  

   No segundo capítulo, procederemos à análise da trajetória da política de carreira 

docente, buscando conectá-la às diversas fases da política educacional do país, bem como 

ao respectivo quadro constitucional e ao contexto histórico correspondentes. Buscaremos 

assim compreender o longo percurso que antecedeu a promulgação da Constituição de 1988, 

mapeando as continuidades e descontinuidades que permitiram a emergência de um projeto 

constitucional ousado, em seu intento de universalizar o acesso e de elevar a qualidade da 

educação nacional, mas ainda inacabado no tocante à efetivação de seus propósitos.  

    No terceiro capítulo, faremos um balanço da trajetória da Constituição de 1988, 

especialmente das reformas que impactaram seu projeto educacional original e as 

transformações do regime jurídico que ela traçou inicialmente para o magistério público. 

Interessa-nos também compreender as inovações trazidas pelos fundos nacionais – Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(FUNDEF) e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) – 

e pelas leis regulamentadoras do texto constitucional. A saber, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (Lei nº 6.364/96) e a Lei do Piso Nacional Profissional do Magistério (Lei nº 

11.738/2008). Teremos, então, a possibilidade de observar como os conflitos políticos que 

permearam os trabalhos da Constituinte persistiram, seja nos embates legislativos, seja na 

forma de conflitos judiciais referentes à implementação dos mecanismos de valorização da 

carreira docente previstos no Texto Constitucional.  

   O quarto capítulo será dedicado a compreender como se dá a articulação das medidas 

voltadas à valorização docente por meio dos planos educacionais. A atividade planejadora 

tem, por sua própria feição, uma natureza marcadamente racional, instrumental e prospectiva 

e é o instrumento, por excelência, da realização dos propósitos do Estado Social, ainda que 

na forma por vezes segmentada das políticas públicas. A compreensão da atividade 

planejadora, seus desafios e riscos, especialmente em sua dimensão jurídica, favorece o 

aprendizado para um melhor desenho e uma mais eficiente implementação das políticas 
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públicas. No âmbito educacional, a função planejadora alcança uma importância fulcral na 

fixação de diretrizes de longo prazo e na coordenação de todos os sujeitos envolvidos no 

processo educativo, bem como na combinação dos esforços de todos os entes da federação, 

em prol da melhoria da educação básica. Os planos educacionais – e aqui se destaca, 

evidentemente, o Plano Nacional de Educação – desempenham um papel axial, na 

articulação das políticas educacionais, por meio de diagnósticos, estratégias e metas capazes 

de mobilizar a atenção e a energia de todos os envolvidos na tarefa educacional, inclusive 

no que concerne à valorização da docência.  

   No capítulo final, a partir do aprendizado haurido nas seções precedentes, 

analisaremos propostas voltadas ao reconhecimento do magistério, especialmente no tocante 

à reestruturação da carreira docente em âmbito nacional, sendo que já há algumas 

formulações em debate na arena política. Interessa-nos aqui compreender porque as medidas 

já adotadas ao longo do trintênio constitucional, embora tenham produzido alguma 

equalização na remuneração e na condição de trabalho dos docentes em nossa federação – 

ainda fortemente marcada por desigualdades verticais e horizontais –, não foram capazes de 

reverter o quadro de precariedade que vem caracterizando a profissão em nosso país. Avulta 

aqui a importância de consolidação de um regime de colaboração que propicie a melhor 

distribuição dos recursos destinados à prestação educacional, sendo que arranjos 

colaborativos podem ser um caminho promissor para contornar as dificuldades em dotar o 

país de práticas mais coerentes e efetivas na valorização da atividade docente.  

    Às vésperas de um novo ciclo governamental, assoma-nos o temor de que décadas 

de trabalho árduo e de luta incansável de muitos brasileiros que, independentemente de sua 

afeição ou filiação política, vêm debatendo e aperfeiçoando a prestação educacional, seja 

descartada em prol de um revisionismo anacrônico. Se há uma lição que a história nos ensina 

é que, assim como a natura non facit saltus, o aprimoramento da cultura humana depende 

da compreensão, destituída de preconceitos, do acervo de sucessos e equívocos que nos 

precederam na árdua tarefa civilizatória.  

   Nossa esperança é que um pouco do nosso suor, despendido neste trabalho, com seus 

muitos erros e alguns acertos, seja uma partícula, ainda que pequena, na argamassa da 

construção ainda inacabada de uma nação capaz de educar seus filhos para uma vida 

iluminada sob o sol da liberdade.  
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7. SÍNTESE CONCLUSIVA 

     

 

 1. As políticas de carreira docente formam um todo complexo de medidas destinadas 

a atrair, selecionar, formar e conservar os profissionais dedicados à atividade educacional. 

Para sua melhor compreensão, o estudo da trajetória de tais políticas deve estar conectado à 

investigação das políticas educacionais e das políticas de gestão de pessoal adotadas em dado 

contexto histórico, bem como aos arranjos jurídico-institucionais construídos para lhes dar 

sustentação.  

  2. O regime jurídico da carreira docente é um elemento central de tais políticas, sendo 

que a literatura internacional aponta dois modelos básicos: os sistemas baseados em carreira 

(career-based systems), associado aos esquemas burocráticos tradicionais e historicamente 

atrelado à afirmação do Estado-providência; e os sistemas baseados em postos de trabalho 

(position-based systems), que privilegiam a escolha dos profissionais para determinada 

função em virtude de habilidades específicas, em que não há progressões automáticas e que 

recompensas remuneratórias são orientadas pela busca de resultados. Tal esquematização 

não exclui a hibridização de modelos, com a coexistência de sistemas de carreira com 

mecanismos de incentivos atrelados a resultados, como se observa, por exemplo, com a 

legislação estadual paulista.  

  3. Embora o resultado da atividade educacional seja dependente de múltiplos fatores, 

a pesquisa empírica desenvolvida nos últimos cinquenta anos é conclusiva no tocante ao 

impacto da qualidade dos professores no desenvolvimento dos alunos. Portanto, adotar 

políticas de carreira adequadas, que tornem atrativa e valorizada a profissão docente, é um 

passo imprescindível para propiciar o pleno florescimento dos educandos, com evidentes 

repercussões no desenvolvimento econômico-social do país e em sua capacidade para 

enfrentar os desafios da contemporaneidade.  

  4. Pode-se observar tal preocupação na Constituição Federal de 1988, ao determinar o 

estabelecimento de planos de carreira para o magistério em todas as unidades da federação 

(art. 206, inciso V) e a fixação de um piso salarial nacional para os professores e demais 

profissionais da educação (art. 206, inciso VIII). Ou seja, o Constituinte impôs como 

subsistema da política educacional do país, uma política de carreira docente a ser 
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implementada a partir da atuação coordenadora e supletiva da União e envolvendo todos os 

entes federados.  

  5. É digno de nota que a primeira legislação nacional sobre a profissão docente, datada 

de 1827, já estabelecia um esboço de carreira docente, acessível por meio de concurso 

público e dotada de piso remuneratório nacional. À época já se observava que o exercício do 

magistério, embora dotasse o seu titular de um status de fidalguia, não era acompanhado de 

remuneração condigna, embora houvesse uma vinculação tributária para custear o ensino – 

o chamado subsídio literário. Ao final do período imperial, percebe-se que nem a lei pioneira 

nem as reformas implantadas no período foram capazes de dotar o país de um sistema 

público abrangente e tampouco elevaram a dignidade dos mestres, sujeitos a vencimentos 

parcos e constantemente atrasados.  

  6. A República traz em seu seio os ideais modernizadores do positivismo, 

vislumbráveis no projeto reformista de BENJAMIN CONSTANT, que propõe um esquema 

tipicamente burocrático – no sentido weberiano – de carreira docente. Todavia, o propósito 

modernizador encontra severos entraves na estrutura arcaica e oligárquica herdada do 

período imperial, sendo o poder central incapaz de promover alterações de monta, dado o 

federalismo extremado da assim chamada “República dos Governadores”. Assim, o 

desenvolvimento das instituições educacionais – e, por consequência, de carreiras docentes 

profissionais – depende fortemente do interesse das oligarquias locais, o que propicia o 

aprofundamento das desigualdades regionais. Ao passo que em alguns Estados se 

estabelecem reformas promissoras – a paulista, iniciada por CAETANO DE CAMPOS é o 

paradigma – a lógica patrimonialista continua a predominar na gestão escolar. 

 7. Na década de vinte, porém, manifesta-se uma forte inquietação da elite intelectual 

do país, o que propicia a realização de “inquéritos” educacionais, a constituição de uma 

entidade de caráter nacional dedicada ao tema – a Associação Brasileira de Educação (ABE) 

– e a realização de Conferências Nacionais de Educação. Esse momento, caracterizado por 

JORGE NAGLE (2009) pelo entusiasmo pela escolarização e otimismo pedagógico, 

favoreceria a eclosão posterior do movimento escolanovista, cujo principal intento era 

propagar na agenda política nacional o ideal de uma escola pública, gratuita, obrigatória e 

laica. 

  8. A vaga modernizante deflagrada pela revolução de 1930 também se fez sentir no 

âmbito educacional, o que se reflete na criação de um Ministério dedicado ao tema – 



243 
 

Ministério da Educação e Saúde – e na instituição de um Conselho Nacional de Educação. 

Por ocasião da quarta Conferência Brasileira de Educação, em 1932, vem à luz o Manifesto 

dos pioneiros da educação, marco do movimento escolanovista e que se tornaria peça 

doutrinária incontornável na discussão das políticas educacionais futuras. A tendência 

modernizadora e racionalizadora também se fez sentir em reformas estaduais, tal como se 

observa no extenso Código de Educação elaborado por um escolanovista, FERNANDO DE 

AZEVEDO, em 1933, em que se destaca a estruturação de uma carreira do magistério baseada 

em padrões meritocráticos e com notável preocupação com a formação docente. 

9. A Constituição de 1934 reflete o debate entre correntes de variado matiz – liberais, 

tradicionalistas, católicos, autoritários etc. – incorporando parcialmente a agenda 

modernizadora do escolanovismo. Destaca-se a reestruturação do modelo federativo no 

tocante ao ensino, ampliando-se as competências da União, que passa a ter um papel 

coordenador, por meio de plano nacional de educação, a ser elaborado pelo Conselho 

Nacional de Educação e aprovado pelo Legislativo. Sobre os docentes, evidencia-se a 

preocupação com sua remuneração condigna, a garantia da liberdade de cátedra,  a admissão 

por concurso público e a garantia de vitaliciedade e inamovibilidade aos concursados dos 

institutos oficiais.   

10. No mesmo período observa-se uma preocupação marcante com a modernização do 

aparato estatal federal, o que se revela pela promulgação da Lei do Reajustamento (1936), 

que visa implantar um quadro burocrático estruturado em carreiras, cada qual com escala 

vencimental própria, acessíveis os cargos por concurso público e com mecanismos de 

evolução funcional baseados no mérito e na antiguidade. Porém, a nova lei não venceu de 

forma definitiva as práticas clientelistas, mantida a livre nomeação nos cargos em comissão 

e acomodados os interesses por meio das figuras dos interinos e extranumerários. Alguns 

anos depois, o Estado de São Paulo produziu o primeiro Estatuto dos Funcionários Públicos 

(1941) e um esboço de Estatuto do Magistério, onde se prevê um estágio probatório de cento 

e oitenta dias após o concurso de ingresso e que condiciona diversas vantagens funcionais à 

progressão dos alunos. Ali prevê-se, também, a possibilidade de transferência de professores 

municipais para escolas estaduais – medida compatível com o enfraquecimento federativo 

então vigente, pois já se estava no Estado Novo.  

11. O advento do Estado Novo favorece a vertente autoritária do escolanovismo, cujo 

expoente era FRANCISCO CAMPOS. A Carta de 1937 reflete esse viés, em que se destaca o 

elitismo educacional e uma inflexão em favor do ensino privado, este, porém, sempre 
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submetido à rédea curta da burocracia ministerial. O forte centralismo que caracteriza o 

período coexistiu com mecanismos de pactuação, destacando-se o Convênio Nacional do 

Ensino Primário, em que os entes subnacionais se comprometeriam a aumentar a aplicação 

de recursos tributários, para o fim de receber verbas federais. Leis Orgânicas geradas durante 

o Estado Novo buscaram produzir uma padronização nacional do ensino, dispondo também 

sobre normas gerais da carreira docente, sendo que, nesse tocante, não se percebeu efeito 

uniformizador relevante nos entes subnacionais, de molde a substituir a práticas 

patrimonialistas tradicionais.  

   12. A Constituição de 1946 retoma, de forma mais sintética e parcimoniosa, o 

programa da Carta de 1934. Em relação ao regime docente, impunha-se concurso apenas 

para os cargos no ensino secundário e superior, garantindo-se a tais docentes a vitaliciedade 

e liberdade de cátedra. Após a promulgação da nova Constituição, seguiu-se longo debate 

sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com embate entre uma aliança de forças 

conservadoras e uma frente de defesa da escola pública, encabeçada pelos escolanovistas de 

1932. O texto resultante, promulgado em 1961, preocupa-se especialmente com a formação 

dos docentes e especialistas em educação, sendo silente em relação aos direitos profissionais, 

apenas preconizando a “garantia de remuneração condigna aos professores”.    

  13. O período democrático iniciado em 1946 caracteriza-se também pelo esforço em 

pesquisar e debater a qualidade da educação, esforço esse capitaneado por ANÍSIO TEIXEIRA, 

à testa do INEP. Dentre as pesquisas realizadas, o estudo de LUIZ PEREIRA (1963) sobre a 

condição do professorado da Capital paulistana, ali verificando a transição para o modelo 

burocrático de gestão escolar, bem como a progressiva proletarização da profissão.  

  14. Essa proletarização se consolida durante o período autoritário, em que se promove 

a expansão da rede escolar pública ao mesmo passo que se reduz o investimento em 

educação, abolida a vinculação de recursos tributários pela Carta de 1967, somente retomada 

plenamente em 1985, por força da Emenda “Calmon”. O caráter autoritário-centralizador do 

regime, aliado à dependência financeira de transferências federais, reduziu a autonomia dos 

entes subnacionais, sendo que a dominação tecnoburocrática coexistia com as barganhas 

clientelísticas de sempre. Além do arrocho salarial, a liberdade de cátedra restou 

severamente restringida pelas medidas de exceção do período, dentre as quais figurava o 

processo demissional sumário dos docentes que veiculassem conteúdo considerado 

subversivo.  
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 15. A partir da aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases, em 1971, o regime buscou 

ampliar a oferta de professores, reestruturando o processo de formação do magistério e 

impondo aos entes subnacionais o estabelecimento de estatutos específicos, com conteúdo 

mínimo prefixado em Decreto federal. Embora tenha gerado alguma movimentação dos 

Estados, não se pode concluir que a medida tenha sido efetiva em âmbito municipal, em um 

momento em que se iniciava a tendência de municipalização do ensino, em algumas regiões 

do país. 

  16. Enormes desafios se apresentavam por ocasião da redemocratização do país, no 

campo educacional. No tocante à profissão docente, o nível de escolarização dos docentes 

era precário, especialmente nas zonas rurais e nas regiões mais pobres do país. A 

proletarização da profissão se confirmava, com salário médio inferior a duzentos dólares e 

enormes discrepâncias remuneratórias, a depender da formação do docente, região de 

domicílio ou localização (urbana ou rural) do estabelecimento escolar.  

  17. O processo constituinte ocorrido em 1987/1988 produziu enorme mobilização 

popular e intensa participação de grupos organizados nos trabalhos da Assembleia Nacional 

Constituinte. Atores dos vários campos interessados na questão educacional se mobilizaram 

em frentes e coalizões, com vistas a influenciar o resultado final do processo. No âmbito da 

Subcomissão dedicada ao tema, propôs-se a criação de uma carreira nacional do magistério 

e foram acolhidas boa parte das reivindicações da classe docente, destacando-se a influência 

da Carta de Goiânia, produzida na IV Conferência Brasileira de Educação (1986). Ao final 

do processo, todavia, fez-se sentir a influência do bloco político conhecido como “Centrão”, 

o que levou à necessidade de adoção de um texto compromissário, porém com diversos 

avanços relevantes. Dentre eles, consagrou-se a “valorização dos profissionais do ensino, 

garantido, na forma da lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial 

profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado 

regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União” (art. 206, IV).  

 18. A ordem constitucional instalada em 1988 nasce com perfil claramente inspirado 

nas democracias promotoras de bem-estar social da Europa do pós-guerra, modelo que já se 

encontrava em crise de sustentabilidade econômico-financeira. A resposta à crise vem na 

forma de receituário de agências internacionais, baseada na redução da máquina estatal, 

privatização e desregulamentação. No âmbito educacional, disseminam-se programas 

reformistas, que propõem a descentralização e a adoção de técnicas de gestão baseadas em 

resultado.  
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  19. Ocorrerá, nesse contexto, um duplo “ajustamento” da nova ordem constitucional: 

de um lado, há sucessivas reformas constitucionais visando ao aggiornamento do Texto 

Constitucional; de outro, haverá expedientes que, por meio de interpretação ou mera 

protelação legislativa, manterão adormecidos dispositivos programáticos atinentes aos 

direitos sociais.  

  20. O esforço reformista, embora iniciado no período Collor, ganhará impulso no 

Governo Fernando Henrique Cardoso, a partir da elaboração do Plano Diretor de Reforma 

do Aparelho do Estado, inspirado pela escola da New Public Management, aqui alcunhada 

de Gerencialismo ou Administração Gerencial. Suas propostas se consolidam especialmente 

na Emenda nº 19/98, que promoveu a chamada Reforma Administrativa. Suas disposições 

buscam consolidar certos traços do modelo burocrático-racional, agregando alguns aspectos 

do modelo gerencial, com ênfase na eficiência e na produtividade. Muitas de suas inovações, 

entretanto, não se efetivaram, o que se pode atribuir não apenas à resistência corporativa da 

burocracia, mas também à sobrevivência local de formas tradicionais de dominação, 

impedindo a aclimatação dos ideais meritocráticos do modelo gerencial. 

  21. No tocante ao serviço educacional, alguns efeitos da Reforma Gerencial se fizeram 

sentir, especialmente em três aspectos: o incremento das atividades de formação e 

aperfeiçoamento dos agentes educacionais, com a ampliação de órgãos e programas 

dedicados à tarefa; a disseminação de uma cultura de avaliação, por meio dos diversos 

exames voltados ao acompanhamento do aprendizado e pela criação de índices específicos 

como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB (2007); e a adoção de 

políticas de bonificação por resultados, cujas premissas básicas – a possibilidade de 

mensuração do “efeito escola” e a capacidade de induzir comportamentos dos agentes 

educacionais – estão sujeitas a forte questionamento por estudos recentes, que apontam 

efeitos indesejados, seja no tocante à motivação dos sujeitos envolvidos, seja no 

aprofundamento de desigualdades educacionais. No Brasil, a adoção de tais mecanismos de 

bonificação disseminou-se e persiste, pois se revelou um expediente vantajoso para cumprir 

a obrigação constitucional de dispêndio mínimo com o magistério, ao não impactar na folha 

de inativos e pensionistas e não gerar crescimento vegetativo da folha dos ativos.  

  22. Ao longo dos trinta anos de vigência da Constituição, fez-se necessário produzir 

complexa legislação regulamentadora do programa educacional nela formulado. A discussão 

da Lei de Diretrizes e Bases de Educação iniciou-se ainda em 1988, tendo sido aprovado em 

1993 na Câmara dos Deputados um projeto acordado entre o Governo e os diversos setores 
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interessados, resultante de uma “conciliação aberta”, nas palavras do então deputado 

FLORESTAN FERNANDES. Por ocasião do governo FHC, o projeto, na forma do Substitutivo 

CID SABOYA, já se encontrava em condições de ir a plenário no Senado; todavia, a nova 

gestão adotou outro projeto, de autoria do Senador DARCY RIBEIRO, do qual resultou o texto 

promulgado da nova LDB.  Em comparação com as versões produzidas ao longo da 

tramitação legislativa, percebemos que a LDB não conferiu ao Conselho Nacional de 

Educação o protagonismo cogitado nas proposituras descartadas; embora tenha detalhado o 

papel de cada ente da Federação na prestação educacional, não produziu um sistema nacional 

e tampouco previu mecanismos de coordenação interfederativa; no tocante à docência, a lei 

preocupou-se mais com aspectos relacionados à formação do que com a disciplina da carreira 

docente e seu regime laboral, em contraste com versões anteriores que buscavam criar uma 

carreira de âmbito nacional (PROJETO OCTAVIO ELÍSIO) ou regular detalhadamente os 

aspectos próprios da carreira do magistério (Substitutivos JORGE HAGE e CID SABOYA).  

  23. O efeito mais relevante da LDB diz respeito à aceleração do processo de 

descentralização do ensino, tornando os Municípios os principais provedores do serviço 

educacional público. Para que tal processo ocorresse, houve a necessidade de reajustar e 

equalizar o esquema de financiamento da educação, de modo a superar a incapacidade ou 

desinteresse dos Municípios em assumir ou ampliar sua atuação no ensino fundamental. A 

solução encontrada pelo gestão FHC foi engenhosa: por meio de uma PEC, estabeleceu-se 

o FUNDEF, um sistema de subvinculação de receitas tributárias em fundos contábeis 

estaduais, equalizando a disponibilidade de recursos, com base na distribuição de um valor 

mínimo por cada aluno matriculado nas redes do ensino fundamental. Malgrado o mérito de 

enfrentar a questão do descompasso entre receitas e encargos no arranjo federativo da 

Constituição de 1988, a inovação suscitou questionamentos vários, destacando-se: no âmbito 

jurídico, a dúvida quanto à constitucionalidade da solução; no âmbito operacional, a crítica 

à recusa da União em adimplir suas responsabilidades financeiras no ajuste. Os propalados 

efeitos benéficos do arranjo no tocante à valorização remuneratória e no estímulo à criação 

de planos de carreira em âmbito municipal são controversos, à luz da literatura analisada. 

Ao que tudo indica, o principal efeito do FUNDEF foi a equalização de recursos, 

favorecendo os Municípios de menor capacidade arrecadatória, onde as práticas 

remuneratórias estavam, muitas vezes, fora da legalidade.  

  24. Como substituição ao FUNDEF, ao fim de seu prazo decenal de vigência, o 

Governo LULA encaminhou propositura que, após amplo processo de negociação no 
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Congresso Nacional, resultou na EC nº 53/2007, criando o FUNDEB. Além de ampliar a 

abrangência de seu escopo – pois passou a financiar a educação básica em todas as etapas e 

modalidades –  o novo arranjo propiciou significativo aumento do aporte financeiro da 

União, favorecendo a ideia de federalismo cooperativo que era subjacente ao mecanismo. 

Embora a inovação incremental propiciada pelo FUNDEB tenha propiciado uma relevante 

elevação no patamar de investimentos em educação – o que impactou na elevação da média 

remuneratória dos docentes ao longo do período – a literatura sobre financiamento 

educacional aponta sua insuficiência para garantir a “igualdade de condições para o acesso 

e permanência na escola” e o “padrão de qualidade” exigidos nos incisos I e VII do art. 206 

da Constituição Federal. Um próximo passo nessa direção seria a implantação do Custo 

Aluno Qualidade – CAQ, mecanismo básico para medir a demanda financeira dos serviços 

educacionais, previsto como estratégia voltada ao cumprimento da Meta 20 (relativa à 

ampliação do investimento público em educação em relação ao PIB), no Plano Nacional de 

Educação 2014/2024. Todavia, a implantação do mecanismo vem sendo continuamente 

postergada pelo Governo Federal, a pretexto de afetar a observância de metas fiscais. A 

constrição fiscal ocasionada pelo Novo Regime Fiscal (EC nº 95/2016) e a expiração do 

FUNDEB em 2020 são indicadores de que o arcabouço de financiamento da educação,  

gestado ao longo das Gestões FHC e LULA, está sob grave risco de desmantelamento, com 

evidente impacto na política de valorização docente, elemento nuclear da política de fundos 

educacionais.   

   25. O estabelecimento de um piso nacional para os professores era promessa que 

remontava ao Governo Itamar Franco e que vinha sendo procrastinada por mais de uma 

década. Somente em 2008, após a criação do FUNDEB, viabilizou-se politicamente a Lei do 

PSPN – Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério. Sua promulgação, todavia, 

deflagrou um contencioso judicial que ainda não se encerrou. Em ADI ajuizada por 

Governadores de diversos Estados, o STF concedeu medida cautelar que suspendeu os 

efeitos da Lei do Piso, suspensão que perdurou até abril de 2011, em que houve julgamento 

de mérito, concluindo pela constitucionalidade do diploma. Até hoje, todavia, constata-se 

que grande parcela dos entes subnacionais não cumpre a legislação referente ao PSPN, 

situação de desconformidade tende a se agravar, em vista da crise fiscal em curso e pela 

limitação dos recursos disponíveis pelo Novo Regime Fiscal instituído na EC nº 95/2016.  

Por essa razão, entidades representativas de Estados e Municípios vêm propondo a revisão 

da metodologia de atualização do PSPN, pois a atualmente vigente tem propiciado aumentos 
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reais, independentemente da capacidade financeira dos entes federados (42,39% no 

acumulado de 2010-2017). Outra tese relevante em discussão nos Tribunais Superiores diz 

respeito ao achatamento das escalas remuneratórias, que não são reajustadas na mesma 

proporção do PSPN. A tese – e aqui temos como exemplo paradigmático uma ação coletiva 

proposta pelo sindicato de professores do Estado de São Paulo – aponta que, à medida que 

o PSPN é reajustado, profissionais de diferentes níveis passam a perceber o mesmo 

vencimento-base, o que parece incompatível com a própria concepção de progressão na 

carreira.  Ainda que a tese jurídica venha a ser superada – visto que implica em severo 

comprometimento da autonomia federativa – não se pode ignorar a ocorrência de um 

“conflito de efeitos”, a ser enfrentado no desenho de futuras políticas. O aprendizado que se 

extrai desse contencioso é a necessidade de se conceber novas formas de articulação entre 

União e entidades subnacionais, harmonizando o exercício de suas competências 

constitucionais. 

  26. O planejamento é a ferramenta, por excelência, do Estado Social, em que o govern 

by law é substituído pelo govern by policies, promovendo uma coordenação distinta daquela 

que é estabelecida pelo jogo das forças do mercado. A atividade planejadora tem uma feição 

racional, instrumental e prospectiva, voltada para a realização de um determinado estado de 

coisas, em dado momento futuro. Não obstante sua inegável importância, há aspectos críticos 

que merecem ser ressaltados, a saber: a) o predomínio de uma visão técnico-burocrática, o 

que pode enfraquecer o controle democrático e minar a legitimidade das políticas públicas; 

b) a ênfase excessiva na fase de elaboração do plano, com predomínio de fluxos decisórios 

descendentes (top down),  desprezando-se a importância dos sujeitos envolvidos na 

implementação; c) o emprego de modelos de racionalidade inadequados, não considerando 

as múltiplas variáveis envolvidas – números de atores e coalizões, recursos disponíveis, 

timing decisório, condições cognitivas, atenção pública etc. – e suas interações, adotando 

soluções “tecnicamente corretas” sem considerar os aspectos estratégicos da tomada de 

decisão.  

  27. O planejamento, como processo e o próprio plano, como produto final, possuem 

uma dimensão jurídica que nem sempre é objeto de devida atenção. Na visão jurídica do 

planejamento, merecem destaque as noções: de processualidade – em que a distensão da 

atividade no tempo e a dialética pluripessoal propiciam uma partilha qualitativa do poder 

(JUSTEN, 2016, p. 341) e favorecem a qualidade decisória; de participação – que é princípio 

transversal da Constituição (PEREZ, 2009, p. 215) e pressupõe a abertura dialógica dos 
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processos decisórios, favorecendo a eficiência e legitimidade de seu resultado; de 

coordenação, que se revela especialmente por meio do plano, que tem o condão de conferir 

à atividade planejadora um caráter de produção normativa que potencializa seus efeitos 

enquanto instrumento de coordenação. O plano permite a atribuição de um caráter 

institucional à política pública, em que regras constitutivas criam uma estrutura 

significativa, capaz de criar um impulso para ação que seja independente da inclinação dos 

indivíduos (SEARLE 1996; 2005). O plano é formulado em torno de normas-objetivo (GRAU, 

1990, p. 283),  estruturadas em esquema “fim-meio”, normas que, embora desprovidas de 

sanção, criam deveres jurídicos para os agentes incumbidos de sua implementação. Sua 

veiculação por meio de lei em sentido formal propicia maior legitimidade, segurança e 

exigibilidade, o que é especialmente importante quando seus efeitos alcançarem outros entes 

políticos. É justamente no âmbito interfederativo que os planos ganham uma peculiar função 

coordenadora, conjugando medidas impositivas, indutivas e indicativas, em um arranjo em 

que a mútua colaboração e a influência recíproca dos comportamentos são ingredientes 

obrigatórios.  

  28. O planejamento é inerente à dimensão temporal da atividade educativa, guiada 

necessariamente por ciclos temporais, revelando-se como atividade transversal, que envolve 

tanto as práticas pedagógicas quanto as atividades de gestão educacional. Embora a previsão 

de um plano nacional de educação remontasse à  Constituição de 1934, somente em 2001, 

último ano da gestão FHC houve a promulgação do primeiro PNE decenal, em atendimento 

ao que dispunha o art. 214 da CF/88. O trâmite legislativo do plano contou com acirrada 

oposição da comunidade de educadores, organizada no Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública (FNDEP), que veicularam, por meio de deputados de oposição, uma propositura 

alternativa. O resultado final, predominantemente baseado na proposta governamental, 

contempla um excesso de objetivos e metas, em contraste com a ausência de detalhamento 

das estratégias e instrumentos pelos quais as metas seriam atingidas e de mecanismos de 

monitoramento e avaliação dos resultados. Todavia, no tocante às metas e objetivos relativos 

à profissão docente, não discrepa substancialmente da proposta veiculada pela oposição, 

exceto pela preocupação com a avaliação da qualidade do trabalho docente. 

  29. Em 2007, ainda na vigência do PNE 2001/2010, o Governo Federal lançou o Plano 

de Desenvolvimento da Educação - PDE, designado como um “plano executivo”, que, 

embora não se afastasse inteiramente das metas do PNE, estabelecia um conjunto de 

programas e linhas de ação que extravasavam a concepção original do plano decenal. O PDE 
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não foi veiculado por meio de um diploma jurídico unificado, embora seu programa 

estratégico tenha sido formulado por meio do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, formalizada no Decreto nº 6.094/2007. Dadas as suas características e processo 

de formalização, talvez seja melhor caracterizá-lo como um macroprograma governamental, 

cujos méritos decorrem especialmente do propósito de superar a fragmentação na atuação 

do MEC e propiciar a articulação interfederativa. Nesse último aspecto, convém destacar os 

Programas de Ação Articulada – PAR, mecanismo de apoio pactuado entre o MEC e os entes 

federativos aderentes, por meio do qual, após um diagnóstico das condições locais, são 

estabelecidas medidas concretas voltadas à consecução de diretrizes consideradas essenciais 

para a evolução da qualidade da educação básica. Percebe-se que, na elaboração e 

implementação dos Planos de Ações Articuladas, revela-se de forma mais completa a 

tecnologia típica do planejamento, destacando-se sua vigência plurianual, de modo a evitar 

a descontinuidade das ações pactuadas. Registre-se, acerca de seus resultados, que se operou, 

no período após a implantação do PDE, uma sensível melhora do IDEB, nos anos iniciais e 

finais do ensino fundamental. No tocante à valorização da profissão docente, porém, é difícil 

segregar eventual impacto que o PDE tenha causado no tocante à remuneração dos 

professores de efeitos decorrente do FUNDEB e da Lei do PSPN. Fato é que houve sensível 

aumento real da remuneração média dos docentes (70%) no período 2006-2014, superior ao 

ganho real do salário mínimo – 46%  – e ao ganho real do rendimento médio do brasileiro – 

44% – no mesmo período.   

 30. A poucos dias da expiração do PNE 2001/2010, o Governo Federal encaminhou o 

projeto do novo PNE. Sua tramitação consumiu três anos e meio, com intensa discussão 

envolvendo os atores do campo educacional, já mobilizados em razão da primeira 

Conferência Nacional de Educação – CONAE, ocorrida em 2010. Desse processo resultou 

a Lei nº 13.005/2014, sancionada, sem vetos, pela Presidente DILMA ROUSSEFF, fixando as 

20 metas e 246 estratégias do plano. Dentre as principais inovações, destacamos: a meta de 

alcançar investimento em educação correspondente a 10% do PIB em 2024, a eleição do 

Custo Aluno Qualidade – CAQ como parâmetro para financiamento da educação básica e a 

determinação de regulamentação, no prazo de dois anos, do Sistema Nacional de Educação. 

No que tange à valorização docente, duas metas são dedicadas ao tema: a Meta 17, que 

preconiza a equiparação do rendimento médio dos docentes da educação básica aos 

profissionais com escolaridade equivalente até o ano de 2020; e a Meta 18, que busca 

assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para  todos os 
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profissionais que atuam na educação pública e, no tocante aos profissionais da educação 

básica pública, garantir que seus planos de carreira tenham como referência o piso salarial 

nacional profissional respectivo. 

  31. Sobre a implementação do PNE 2014/2024, observamos que a eleição de poucas 

metas, passíveis de mensuração, vem favorecendo o controle social da implementação do 

plano pelas entidades do setor e impôs ao MEC a divulgação de balanços parciais dos 

resultados alcançados. Mas, visto que as normas que estipulam as metas são consagradoras 

de um dever objetivo, ou seja, de um “dever não-relacional” (CANOTILHO, 2003, p. 1267) e 

destituídas de quaisquer cominações ou processos de responsabilização em face do 

descumprimento, e dada a conjuntura que se seguiu à promulgação do plano, parece-nos 

pouco provável que sejam observadas. No tocante à Meta 17, o relatório de monitoramento 

mais recente do MEC observa que a relação entre profissionais do magistério e outras 

profissões evoluiu de 65,2% (2012) para 74,8% (2017), sendo que, mantida tal trajetória, a 

meta seria atingida apenas em 2033. Em relação à Meta 18, observa-se enorme dificuldade 

de monitoramento, em razão da ausência de dados confiáveis acerca da efetiva implantação 

de planos de carreira e remuneração (PCR) nos Municípios. Para sua implementação, o MEC 

criou, em 2016, na Secretaria de Articulação como os Sistemas de Ensino (SASE) a Rede de 

Assistência Técnica dos Planos de Carreira e Remuneração, órgão que desenvolveu 

instrumentos de diagnósticos dos PCRs, cadernos de orientação e um Sistema de Apoio à 

Gestão do Plano de Carreira e Remuneração (SisPCR). Em janeiro de 2019, porém, anuncia-

se que o Governo recém-empossado pretende extinguir a referida Secretaria,365 o que nos 

leva a crer que tal esforço de articulação interfederativa será descontinuado, colocando em 

risco também o Programa de Ações Articuladas – PAR, ação que teve prosseguimento 

mesmo após o impeachment da Presidente DILMA ROUSSEF.  

  32. Nos últimos anos, o mote principal da agenda educacional tem sido a necessidade 

de maior coordenação entre os componentes da federação, necessidade que é realçada em 27 

estratégias do PNE 2014/2024 e que tem motivado dezenas de proposituras legislativas, 

buscando estabelecer mecanismos de cooperação interfederativa. Destacamos em nossa 

pesquisa, duas proposituras: o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 337, de 2016, do Senador 

CRISTOVAM BUARQUE e o Projeto de Lei da Câmara (PL) nº 1.287/2011, da Professora 

                                                           
365 Saldaña, Paulo. “Vélez indica para secretarias do MEC ex-alunos de filosofia sem experiência de gestão”. 

Folha de São Paulo, São Paulo, 4 jan. 2019. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/01/velez-indica-para-secretarias-do-mec-ex-alunos-de-

filosofia-sem-experiencia-de-gestao.shtml>. Acesso em 4 jan. 2019.  
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DORINHA SEABRA REZENDE - DEM/TO. O primeiro busca promover a federalização da 

educação básica, no sentido de permitir que o ente federado transfira a gestão do serviço 

educacional à União, sendo complementado por outra propositura do mesmo Senador, que 

cria uma Carreira Nacional do Magistério, com equalização da formação e da remuneração 

dos professores, selecionados por exigente concurso de âmbito nacional, em regime de 

dedicação exclusiva e sujeitos a constante avaliação de desempenho. O segundo projeto 

busca fixar, por lei federal, as diretrizes para a valorização dos profissionais da educação 

escolar básica pública, dispondo inclusive sobre os planos de carreira dos docentes em todas 

as redes de ensino. 

  33. Para avaliação das propostas e iniciativas voltadas à valorização docente, 

utilizamos uma primeira grade de análise, construída a partir do trabalho de MARTA 

ARRETCHE (2012), que leva em consideração as responsabilidades atribuídas à esfera 

governamental para execução de uma política pública (policy making) e a autonomia para 

tomar as decisões sobre essa mesma política (policy decision-making), que podem estar 

associadas ou dissociadas. Assim, distinguem-se três modelos de repartição de 

responsabilidades: o que concentra em no Governo Central ambas as competências; o que 

que distribui ambas as competências aos entes subnacionais; e o que concentra, em maior ou 

menor grau, o policy decision-making na Esfera central de governo e distribui o policy 

making em âmbito subnacional. Pelo que se pode observar, a propositura do Senador 

BUARQUE corresponde ao primeiro modelo, que nos parece de baixa viabilidade, seja pela 

dificuldade política de sua aprovação por Emenda Constitucional, seja pela ausência de 

medidas relativas ao financiamento dos novos encargos pela União, além da complexidade 

administrativa da federalização dos quadros. O PL da Deputada Professora DORINHA 

SEABRA REZENDE, por sua vez, corresponde ao último modelo, predominante na repartição 

de competências adotada pelo Constituinte, no âmbito das políticas sociais, não havendo 

obstáculos evidentes à sua aprovação; porém, as diretrizes propostas não passam de 

recomendações genéricas desacompanhadas de disposições instrumentais que favoreçam sua 

implementação.  

  34. Uma outra grade de análise por nós desenvolvida leva em consideração o tipo de 

coordenação estabelecida na política pública, num gradiente de quatro tipos: a) absorção 

(política concentrada); b) direção (política regulatória); c) indução (política de fomento); e 

d) concertação (política pactuada). Cada um desses tipos apresenta obstáculos e riscos 

específicos, bem como exige instrumentos adequados para sua veiculação. Destacamos a 
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concertação / política pactuada como forma de coordenação adequada ao enfrentamento de 

problemas e contextos complexos, por meio da constituição de rede de agências 

governamentais, o que vem sendo estudado como “abordagem governamental integrada” 

(whole-of-government approach) (CHRISTENSEN; LÆGREID, 2007) ou “gestão pública 

colaborativa” (collaborative public management) (MCGUIRE, 2006; O’LEARY; VIJ, 2012). O 

Pacto de Alfabetização na Idade Certa (PAIC) e os Arranjos de Desenvolvimento da 

Educação (ADE) são exemplos bem sucedidos desse modelo de coordenação, em que o risco 

de conflitos federativos e judicialização é minorado pela natureza pactuada do ajuste, que 

também oferece alguns desafios, como a necessidade de superar as assimetrias dos parceiros 

e promover sua corresponsabilidade.  

  35. Para construir uma política nacional de carreira docente, é necessário ter em conta 

determinadas constrições institucionais, a saber: a) limitações normativo-constitucionais, 

que dizem respeito aos obstáculos procedimentais para o estabelecimento da política – poder 

de iniciativa, quórum de aprovação, limites formais para a alteração da Constituição – bem 

como limitações materiais – a intangibilidade do pacto federativo, a preservação de situações 

consolidadas, a necessidade de se estabelecer regimes de transição, as dificuldades da 

harmonização de normas estatutárias, etc.; b) limitações histórico-institucionais, que dizem 

respeito à inércia na trajetória institucional, mantida por força de mecanismos de 

autorreforço e pelos interesses na manutenção do status quo; nesse tocante, percebe-se que 

as decisões do Constituinte de 1988 em favor da descentralização da prestação educacional 

produziram um ambiente institucional favorável à fragmentação de esforços dos entes 

subnacionais – agravada essa fragmentação pela multiplicação de Municípios de baixa 

capacidade administrativa e financeira – contrabalançada essa tendência, porém, pela 

capacidade de coordenação  prevista em cláusulas constitucionais ainda não ativadas em 

toda a sua potencialidade; c) limitações relativas ao financiamento das políticas 

educacionais, em que se verifica a necessidade do estabelecimento de mecanismos de 

preservação da disponibilidade financeira – como a vinculação de receitas – e de 

redistribuição equitativa de recursos, cabendo observar que o dispêndio com pessoal docente 

representa cerca de 80% do gasto educacional e corresponde a considerável impacto 

previdenciário, a ser equacionado.  

  36. Verifica-se, pelo cenário desenhado, que o estabelecimento de uma política de 

carreira docente em âmbito nacional exige um esforço de articulação interfederativa, o que 

seria certamente facilitado pela instituição de um Sistema Nacional de Educação, 
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preconizado no art. 214 da Constituição, a partir da redação que lhe foi conferida pela 

Emenda Constitucional nº 59/2009. Tal sistema deve ser construído a partir da noção de 

regime de colaboração, construído em torno dos seguintes pressupostos: (i) papel central da 

União na indução da qualidade na educação básica; (ii) autonomia dos Estados e Municípios 

para a gestão dos seus sistemas; (iii) modelo de financiamento capaz de assegurar um padrão 

nacional de qualidade; (iv) planejamento decenal articulado entre as três esferas de governo; 

(v) valorização dos profissionais da educação; e (vi)  alinhamento entre currículo, formação 

de professores e avaliação de aprendizagem (ALMEIDA JR. et al. 2014, p. 116). A implantação 

efetiva de um Sistema Nacional potencializa a construção de políticas pactuadas que 

ultrapassem o impasse atual – em que há um conflituoso processo de implantação do PSPN 

e a frustrada busca de induzir a implantação de PCRs nos entes subnacionais. 
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