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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta tese investigamos a constituição das políticas de valorização profissional 
do magistério no âmbito da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte durante os 
governos de 1993 a 2007, que envolvem remuneração, planos de carreira e condições 
de trabalho. Compreendemos que essas políticas são construídas nas relações entre o 
Estado e o movimento de luta dos/as profissionais da Rede Municipal de Educação de 
Belo Horizonte (RMEBH) tendo como pano de fundo a influência do processo de 
reestruturação do Estado ocorrido no país nos anos 1990. Numa perspectiva histórica, 
a pesquisa reconstrói, pela análise documental e de entrevistas, as propostas 
apresentadas pelos governos, as propostas reivindicadas pela categoria das/as 
profissionais da Rede, e a sua conformação na legislação municipal. Informações 
construídas, criticamente, a partir de participação direta da pesquisadora, como 
profissional da RMEBH, no cotidiano escolar e nas lutas da categoria, complementam 
e esclarecem a análise documental. 

Ao longo da realização desta pesquisa, nos últimos quatro anos, observamos 
uma carência de estudos sobre a política educacional direcionados ao debate da 
valorização dos/as profissionais da educação, que discuta os planos de carreira, as 
condições de trabalho e as remunerações dos/as profissionais da educação. Isso 
reforça nossa avaliação de que estudos sobre esta temática são fundamentais para a 
avaliação e a compreensão das políticas de gestão da força de trabalho na área 
educacional, bem como para a elaboração de propostas que garantam, efetivamente, a 
valorização dos/as profissionais da educação e, consequentemente, uma educação 
vinculada às necessidades da maioria da população usuária da escola pública, a 
classe trabalhadora. 

Este estudo expõe a complexidade das relações de mudanças, de 
interpenetrações, de articulação e conflitos entre as ações do Estado, no nível de poder 
executivo municipal e seus agentes, por um lado, e a organização, reivindicações e 
lutas dos/as profissionais da educação que atuam na RMEBH. O movimento de 
construção das políticas educacionais na capital mineira como um todo, e 
especialmente, daquelas direcionadas à regulação da força de trabalho, passam pelos 
documentos internacionais e pelas regulações trabalhistas vigentes no país, nas 
diferentes esferas de poder. Essas políticas guardam vínculos, sobretudo, com as 
opções políticas de desenvolvimento em curso no país e no mundo, portanto não 
foram implementadas de forma que pudessem estabelecer novos paradigmas e se 
transformassem em novas referências, no que se refere à valorização dos/as 
profissionais da educação. Para compreender esse aspecto, retomamos as políticas de 
desenvolvimento e as regulações da força de trabalho no país, pois a formação dos 
recursos humanos no setor público é relativamente nova em se tratando de tempo 
histórico e as relações neste campo do público e do privado geralmente atendem 
interesses específicos e momentâneos de governos. 

A gestão da força de trabalho no Brasil e o padrão de desenvolvimento vinculam-
se às idéias tayloristas, difundidas no país por empresários paulistas, a partir do 
início da década de 1930, com repercussão no meio empresarial, acadêmico, e 
também “sobre a máquina burocrática do Estado” (VARGAS, 1985, p.159). Em 1931 
foi criado o Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), e as suas 
experiências tais como a aplicação dos conhecimentos de psicotécnica no curso 
preparatório de pessoal “para quatro companhias ferroviárias do Estado de São Paulo 
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- no Liceu de Artes e Ofício de São Paulo” e a “estruturação do Centro Ferroviário de 
Ensino e Seleção Profissional (CFESP)” (ibidem, p.166), serviram de modelo ao governo 
Vargas, e influenciaram a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público 
(DASP), em 1939, do Serviço Nacional da Indústria (SESI), em 1942, e da Fundação 
Getúlio Vargas, em 1944.  

Esse momento é caracterizado por Nilton Vargas (1985, p.175-176) como um 
período de formulação de um capitalismo nacionalista e pela “socialização do 
assalariamento industrial, o domínio das técnicas fabris e integração de engenheiros e 
administradores na indústria”. É um momento marcado pela “ação empresarial na 
tentativa de controlar a reprodução do ‘trabalhador coletivo’ sob os princípios 
Tayloristas [...] de criar condições ‘fora do trabalho’ para que depois o próprio trabalho 
fosse reequacionado segundo as técnicas Tayloristas”.  

A partir do governo Kubitschek, ocorre um processo de “internacionalização de 
nossa produção, por meio da “modernização” de nosso aparelho produtivo, isto é, a 
adoção aqui dos padrões produtivos dos países industrializados” (ibidem, p.177), o 
que amplia a difusão das técnicas Tayloristas, não mais sob a direção do IDORT, e 
tendo como a grande propulsora da modernização a indústria automobilística. Desta 
forma, o processo de trabalho entra na fase de produção em massa, de acordo com as 
técnicas fordistas de produção.  

A partir de então, “o Taylorismo foi ‘mudamente’ introduzido em nossas fábricas, 
sem o alarde e a propaganda das décadas anteriores: a prática industrial substituiu o 
discurso” (VARGAS, 1985, p.182), mas mantendo diferenças básicas em relação a 
outros países como a “falta de autonomia sindical e a repressão política por um lado, e 
a omissão dos empresários e da ideologia Taylorista em relação à negociação salarial”, 
adaptando assim “as técnicas de produção às condições de nossa sociedade [...], aos 
altos índices de rotação de pessoal provocados pelos empresários para rebaixar o 
salário e evitar “problemas com a mão-de-obra” (ibidem, 182). 

A “mudança do padrão de industrialização e de gestão da força de trabalho”, 
corresponde, ao período de rearticulação do movimento operário nas greves de 1978, 
aos movimentos pela anistia, conquistada em 1979, e à ascensão dos “empresários 
mais progressistas (no sentido capitalista do termo) do Estado de São Paulo” aos 
cargos de “direção da Federação que congrega seus sindicatos, num movimento 
desencadeado em 1981” (ibidem, 186).  

Nesse período, ocorrem duas alterações importantes. A primeira acontece no 
“quadro da gerência científica” com o surgimento do Instituto de Movimentação e 
Armazenagem de Materiais (IMAM), com sede em São Paulo, apoiada “na nova 
estratégia produtiva japonesa”. A segunda, do “ponto vista técnico”, através da 
introdução de “mudanças significativas na gestão do processo de trabalho, a partir de 
experiências realizadas na fábrica de automóveis Toyota”, como o “just in time” e o 
“kanban”, que “procuram eliminar os estoques intermediários, tornar a produção mais 
flexível e rápida no atendimento da demanda, e impor aos fornecedores também a 
mesma política” (VARGAS, 1985, p.187). 

Paralelamente, há uma proliferação do lema da “participação” e um 
reconhecimento do saber operário cuja participação, entretanto, delimita-se ao 
interesse da empresa. Surgem os Círculos de Controle de Qualidade (CCQ), “grupos 
voluntários de operários que se reúnem para sugerir mudanças técnicas para redução 
de custos e aumento da produtividade”, e o Desenvolvimento Organizacional 
“formação de grupos de funcionários fora do expediente e em local apropriado para 
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tratar de mudanças organizacionais” (VARGAS, 1985, p.187). O primeiro é de origem 
japonesa e o segundo baseado nas técnicas psicológicas de Dinâmica de Grupo.  

A história da gestão da força de trabalho pode ser observada  

[...] nos documentos da gestão pública brasileira, nas diretrizes 
políticas, militares e educacionais, há aproximadamente dois séculos, 
especialmente com a vinda da Corte Portuguesa para o Brasil – quando 
surgem os primeiros sistemas artesanais de produção de artefatos e 
objetos de uso: carroças, arreios e seus complementos, vestimentas e 
adorno, máquina de farinha, monjolos (FRANÇA, 2007, p.8).  

Seis períodos da administração de recursos humanos no Brasil são identificados 
por França (2007) a partir do pensamento de Wood Junior (1995). O primeiro período, 
denominado pré-jurídico-trabalhista, corresponde ao período caracterizado por um 
mercado de trabalho composto, sobretudo, por imigrantes europeus, e com mulheres e 
crianças em situações precárias, de subemprego, no qual inexistia uma legislação 
trabalhista1. O segundo período corresponde aos anos de 1930 a 1950, e ficou 
conhecido como período burocrático, devido à regulação do trabalho, especialmente 
via a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), datada de 1943, com direitos e normas 
ainda em vigor. 

Inicia-se, a partir da industrialização brasileira, o terceiro período, considerado 
tecnicista, de 1950 a 1960, no qual a administração de recursos humanos no país 
incorpora “o conceito de Sistemas de Recursos Humanos, compostos por: 
recrutamento e seleção, treinamento (especialmente formação de aprendizes e 
operários semi-qualificados), avaliação de desempenho, programas de cargos e 
salários, higiene industrial e serviço social” (FRANÇA, 2007, p.9). 

No quarto período, denominado de abordagem sistêmica, de 1960 até 1980, 
surgem as primeiras gerências de recursos humanos. A ênfase era o treinamento, o 
desenvolvimento e a alimentação do trabalhador, influenciada pelas “políticas 
governamentais de modernização tecnológica e de incentivos fiscais” que incluíam 
programas de treinamento, de alimentação e normas de segurança e saúde do 
trabalho (ibidem, p.10). A gestão pública e as empresas estatais, como a Petrobras, o 
Banco do Brasil e a Embrapa, exerceram um papel fundamental na “qualificação e na 
produtividade nacional”. É um período marcado pelo surgimento dos primeiros CCQs, 
do início da aplicação de instrumentos diagnósticos, que, entretanto, apresentam 
graves problemas devido a “qualificação dos avaliadores e impactos mal gerenciados 
de contaminação da subjetividade nos programas de avaliação de desempenho” 
(ibidem, p.10). 

Considerado como de relações industriais integradas, o quinto período vai de 
1980 a 1990, e se caracteriza “pela integração dos enfoques administrativos, 
estruturalista e comportamental, o que significa alinhamento entre as rotinas de 
pessoal, estrutura organizacional e comportamento individual” (FRANÇA, ibidem, 
p.10). As células de produção tornam-se realidade. A partir de 1990, o último período 
compreende as reformas estruturais, que exigem da administração de recursos 
humanos “conhecer e integrar elementos do ambiente externo”, e no qual, “os vetores 
são alta velocidade, qualidade e produtividade, qualificação contínua, emprego com 
vínculos de fidelidade transitória, entre tantos outros” (ibidem, p.11). 

                                                           
1 Moraes (2003, p.234), em seu estudo sobre a formação profissional em São Paulo, no período de 1873 a 1934, 
considera que “o processo de constituição de um mercado de força livre de trabalho foi acompanhado pela 
formulação de estratégias pontuais para a disciplinarização e sujeição dos trabalhadores”. 
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As regulações do trabalho na administração pública relacionam-se, portanto, 
com a política geral de gestão da força de trabalho, e a sua história tem sido marcada 
pela centralização do poder nas mãos do Executivo. Durante o período colonial, a 
estrutura administrativa era mantida para garantir os interesses dos grupos 
dominantes, que se alternavam no poder, e não para o atendimento das necessidades 
básicas da maioria da população. Na época, o cargo público era propriedade do rei, 
concedendo-o a seus favoritos como instrumento de autoridade, por isso, possuir um 
cargo público era sinônimo de influência e enriquecimento. Outra possibilidade, para 
a aquisição de cargo público, era comprá-lo em leilões ou diretamente na Coroa, o que 
levava funcionários a adquirirem cargos a baixo custo e venderem-nos a preço de ouro 
no Brasil, resultando na “multiplicação dos órgãos públicos”, no “desgaste da 
estrutura” e no “aviltamento dos salários dos funcionários” (MARRONI, 1994, p.31). 

Durante o Império, as milícias particulares dos grandes proprietários de terra, 
foram incorporadas ao Ministério da Justiça, criando a Guarda Nacional e 
institucionalizando o “poder militar dos grandes proprietários de terra”, dando origem 
ao “ciclo do coronelismo” (ibidem, p.31). A função principal da administração era 
“defender e sustentar a Corte”, desta forma, o preenchimento dos cargos públicos 
ocorria através de acordos políticos que geravam “uma total submissão aos interesses 
da oligarquia dominante”, e provocavam uma “degeneração do aparelho administrativo 
[...] fomentada de cima para baixo” (ibidem, p.31).  

Na fase da República, manteve-se praticamente a mesma estrutura anterior. A 
aliança passou a ser entre o poder público e o setor privado, com o Estado 
contribuindo, através de “concessões, benefícios e verbas públicas”, e o setor privado 
com o voto submisso. Desta forma, “famílias inteiras eram conduzidas à direção dos 
principais Estados e órgãos administrativos em troca de 'voto de cabresto'” (MARRONI, 
1994, p.31). Essa situação levou a um crescimento desordenado do Estado, pois a 
ampliação dos cargos não correspondia com as necessidades de uma sociedade em 
expansão industrial e com uma população urbana crescente.  

Durante o governo de Getúlio Vargas, entre 1930 e 1934, surgiram “as primeiras 
idéias para profissionalizar e dignificar a função pública com o objetivo de aumentar a 
eficiência destes serviços” (ibidem, p.31). O discurso tinha como eixos, a igualdade de 
oportunidades, o concurso público e o aumento de remuneração. Na disputa da 
Constituinte, a Associação dos Funcionários Públicos de São Paulo apresentou as 
seguintes propostas: “participação no processo constituinte, plano de carreira, 
aposentadoria integral, concurso público, isonomia salarial com os militares e direito a 
constituir associação de classes”, inaugurando assim um “capítulo na Constituição 
reservado ao funcionalismo público” (ibidem, p.32). 

Em 1936, a Lei 284, conhecida como “Lei do reajustamento”, instituiu o plano de 
classificação de cargos, o concurso público e o Conselho Federal do Serviço Público, 
transformado, posteriormente, no DASP. Em 19392, foi instituído o primeiro Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União, coexistindo na época dois regimes de 
trabalho, o estatutário e o contratado, denominado extra-numerário. Entretanto, 
apesar dos estatutários serem minoria, “somente a eles eram concedidos os direitos, 
como férias anuais, aposentadorias etc., marginalizando-se, assim, os extra-
numerários” (MARRONI, 2007, p.32). Um novo Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União foi promulgado em 1952, cuja possibilidade de classificação de cargos 
foi regulamentada somente em 1960, no governo Juscelino Kubitschek.  
                                                           
2 BRASÍLIA. Decreto Lei 1713 de 28 de outubro. 
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Os governos que antecederam o golpe militar ensaiaram propostas de reforma 
administrativa, mas é a partir do golpe que ocorrem alterações na administração 
pública. Na avaliação de Marroni (1997, p. 32), o Decreto Lei 200, de 1967, ajustou a 
“administração pública aos interesses dominantes”, adaptando-a ao regime militar e 
“instituiu a administração direta e a indireta no serviço público”, criando dois regimes 
de contratação, um com vínculo empregatício pelo regime CLT, chamado celetista, e o 
outro em conformidade com o regime do estatuto dos servidores públicos, denominado 
estatutário.  

A Constituição de 1988, ao definir pelo Regime Jurídico Único (RJU)3, incorporou 
uma concepção presente nas lutas realizadas pelos trabalhadores e trabalhadoras do 
setor público, a defesa de que “a nova norma regulamentadora das relações de 
trabalho no serviço público deveria estender a todos os mesmos direitos e deveres e 
ainda, garantir uma relação de trabalho de caráter institucional-negocial” (ibidem, 
p.33), combinada com a negociação coletiva. Entretanto, com o advento da concepção 
neoliberal no Estado brasileiro a partir do governo Collor de Melo, e efetivada nos 
governos de Fernando Henrique Cardoso, alteraram-se diversas regulações 
trabalhistas no serviço público federal, com repercussões nas instâncias estaduais e 
municipais e realizou-se um forte combate ao RJU. 

A proposta de “Reforma do Aparelho do Estado”, apresentada, pelo governo 
Fernando Henrique Cardoso, em 1995, através do Ministro Bresser-Pereira, tinha 
como objetivo restringir o papel do Estado ao financiamento e à coordenação das 
políticas públicas transferindo a sua execução ao setor privado. Essa proposta 
organizava o Estado brasileiro em quatro setores com relações distintas entre si: o 
núcleo estratégico ou burocrático, envolvendo o judiciário, a polícia, as forças 
armadas; a fiscalização e os setores monopolistas de Estado, como a fiscalização 
ambiental e o aparelho central da seguridade social. Ambos deveriam ficar sob 
controle absoluto do Estado. Os serviços sociais competitivos que compreendem a 
educação, saúde, cultura, produção científica e tecnológica, setor de produção de bens 
de serviço deveriam ser publicizados para a iniciativa privada, através das 
“organizações sociais”. O Estado concederia a autorização de funcionamento a partir 
de contrato de gestão e teria o papel de controlar a execução dos mesmos. Carlos 
Maldonado (1995, p. 4) afirma que esses setores eram responsáveis “por cerca de 55 a 
60% dos trabalhadores do serviço público federal” e “no caso dos estados e 
municípios” chegaria “a algo em torno de 70 a 80%”. O setor de produção de bens e 
serviço teria tratamento neoliberal clássico através do processo de privatização de 
diversas estatais. 

Para a condução da proposta de reforma do aparelho do Estado, os poderes 
executivos das três esferas precisavam desregulamentar as relações de trabalho no 
serviço público, como a obrigatoriedade do concurso público para a contratação de 
mão-de-obra, abrindo espaço para a terceirização de serviços no setor público, o 
aumento do período de estágio probatório combinado com a avaliação de desempenho 
e o fim da estabilidade do funcionalismo, criando novas relações de trabalho e novas 
subjetividades.  

Na reforma do aparelho do Estado brasileiro, em 1995, repercutem as mudanças 
ocorridas naquela década que, segundo Ball (2001), envolvem dois níveis, o micro e o 
macro, com implicações específicas em cada um deles. 

                                                           
3
 O Regime Jurídico Único (RJU) foi estabelecido pela Lei 8.112 de 11 de novembro de 1990. 
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A primeira é que no nível micro, em diferentes Estados Nação, novas 
tecnologias de políticas têm produzido novas formas de disciplina 
(novas práticas de trabalho, novas tecnologias e novas subjetividades de 
trabalhadores). A segunda é que, no nível macro, em diferentes Estado 
Nação, estas disciplinas geram uma base para um novo “pacto” entre o 
Estado e o capital e para novos modos de regulação social que operam 
no Estado e em organizações privadas (BALL, 2001, p.103).  

A partir da análise do relatório da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 1995, o autor identifica “um conjunto de 
políticas tecnológicas que relacionam mercados com gestão, com performatividade e 
com transformações na natureza do próprio Estado” e o considera como um “novo 
paradigma da gestão pública” (ibidem, p.104). Vejamos como são definidas essas 
“tecnologias políticas” da gestão pública: a forma do mercado, a gestão e a 
performatividade. 

As economias de mercado baseiam-se em duas premissas: a naturalização do 
mercado e a competição entre as pessoas, e a essência egoísta da humanidade. É a 
partir dessas premissas que se busca construir um “novo ambiente moral”, no qual 
todas as relações sociais são “desafiadas pelas forças e micro-práticas do mercado e a 
sua implementação em locais específicos e ambientes institucionais”. Assim, a 
“celebração da competição” e a “disseminação de seus valores na educação” são partes 
da “criação de um novo currículo ético nas e para as escolas e o estabelecimento de 
uma “correspondência” moral entre o provimento público e empresarial” (BALL, 2001, 
p. 107). 

O gerencialismo representa uma nova forma de poder no setor público, que 
busca destruir os “sistemas ético-profissionais” e substituí-los por “sistemas 
empresariais competitivos”, através de “novas formas de vigilância e auto-
monitoramento, como por exemplo, sistemas de avaliação, determinação de objetivos e 
comparação de resultados” (BALL, 2001, p.109). Isso significa que, nessa nova 
concepção gerencial, o gestor é uma espécie de “herói cultural”, pois o seu trabalho 
“envolve incutir uma atitude e uma cultura nas quais os trabalhadores se sentem 
responsáveis e, ao mesmo tempo, de certa forma pessoalmente investidos de 
responsabilidade pelo bem-estar da organização” (BALL, 2005, p.545).  

Para isso, outra tecnologia política é incorporada: a performatividade, como “uma 
cultura e um método de regulamentação que emprega julgamentos, comparações e 
demonstrações como meios de controle, atrito e mudança” (ibidem, p.543). Nesse 
sentido, “desempenhos de sujeitos individuais ou de organizações servem de 
parâmetros de produtividade ou de resultado, ou servem ainda como demonstrações 
de ‘qualidade’ ou ‘momentos’ de promoção ou inspeção” (ibidem, p.543). A 
performatividade só pode ser alcançada “mediante a construção e publicação de 
informações e de indicadores”, e através de “mecanismos para estimular, julgar e 
comparar profissionais em termos de resultados” (ibidem, p.544). Por isso, essa 
tecnologia política atinge o/a profissional em seu processo de subjetivação. Como 
salienta Ball (2005, p.550), a performatividade atinge  

[...] profundamente a percepção do eu e de nosso próprio valor. Coloca 
em pauta uma dimensão emocional, apesar da aparência de 
racionalidade e objetividade. Assim, nossas respostas ao fluxo de 
informações a respeito do desempenho podem engendrar nos indivíduos 
sentimentos de orgulho, culpa, vergonha e inveja. 
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Portanto, a articulação dessas “novas tecnologias políticas”, o mercado, a gestão 
e a performatividade, têm implicações nas relações interpessoais e funcionais, pois 
aumentam a pressão e o “estresse emocional relacionado ao trabalho”, o ritmo e a 
intensidade do trabalho (BALL, 2001, p.110). Elas alteram as relações sociais ao 
aumentarem o trabalho burocrático, a vigilância sobre o trabalho e sobre seus 
produtos finais, distanciando os objetivos da gerência em relação aos objetivos da 
equipe operacional do serviço. 

Os estudos de Sérgio Haddad (1998) e Carmen Sylvia Moraes (2001) destacam o 
papel dos Bancos multilaterais na reforma educativa brasileira ocorrida nos anos 
1990, inclusive, na definição da política econômica interna e da legislação nacional, 
orientando os ajustes macroeconômicos e a reforma do Estado numa perspectiva de 
contenção do gasto social. 

Assim, é possível observar a existência de uma articulação entre o padrão de 
industrialização do país, a gestão da força de trabalho e sua regulação no setor 
público e no privado, bem como o papel das agências internacionais na definição das 
políticas públicas no Brasil. Analisaremos a seguir a repercussão na administração 
municipal de Belo Horizonte, dessas políticas desenvolvidas no plano nacional e 
internacional.  

Considerando que as políticas desenvolvidas pela administração municipal de 
Belo Horizonte têm similaridades em relação às alterações ocorridas nas regulações 
nacionais, em nossa análise, estabelecemos como marcos regulatórios as mudanças 
compreendidas nos anos de 1927, 1937, 1942, 1952, 1977, 1988, 1991 e 1996.   

Em 1927 e 1937 ocorreram as primeiras regulamentações gerais do serviço 
interno da Prefeitura, com um grau maior de detalhamento em 1937, período que 
corresponde ao governo de Getúlio Vargas, à Lei do Ajustamento e à criação do 
Conselho de Administração Pública. Após três anos da instituição do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União, foi elaborado o Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do Estado de Minas Gerais, em 1942, citado nas legislações municipais até 
1996, como instrumento de regulação trabalhista no âmbito municipal. No âmbito 
estadual, ele permanece em vigor, com as modificações efetuadas ao longo desses 
anos. 

A partir da década de 1950, a PBH investiu na participação de servidores 
municipais na Escola Brasileira de Administração Pública, fato que pode ter 
contribuído para as alterações ocorridas naquele período, como a classificação de 
cargos e funções da administração municipal em 1952, a criação do Regulamento do 
Ensino Primário Municipal, em 1954 e as novas regulamentações para a progressão 
horizontal, promoção e acesso em 1959. Nesse período, conforme expresso 
anteriormente, a administração de recursos humanos brasileira havia incorporado 
instrumentos como a avaliação de desempenho, os programas de cargos e salários. Os 
boletins de merecimento e a forma de controle do pessoal da educação, previstos no 
Regulamento do Ensino Primário Municipal, são exemplos vivos da vinculação da 
política de pessoal no âmbito municipal com a política encaminhada pela 
administração federal. 

A década de 1970, período marcado pelo surgimento das gerências de recursos 
humanos, pela ênfase nos programas de treinamento e pelo estabelecimento de 
normas de segurança e saúde do trabalho, é pródiga em exemplos dessa vinculação 
administrativa. Em 1975, foi estabelecida a remuneração mínima, regulamentado o 
adicional de insalubridade. No ano de 1977 elaborou-se o novo quadro permanente de 
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cargos e empregos da PBH, e em 1978, a criação da Comissão para implantação do 
Instituto Municipal de Administração Pública (IMAP), com a tarefa de regulamentar a 
readaptação funcional e elaborar projetos para a regulamentação do acesso, da 
progressão e dos concursos.  

Os adicionais salariais surgiram na década de 1970 e 1980, entre os quais 
aqueles vinculados às tarefas educacionais como o adicional de regência. Este período 
corresponde a um momento crucial do processo de universalização do ensino 
fundamental, demanda das lutas pela democratização do acesso à escola e pela 
melhoria das condições de trabalho de seus/suas profissionais. A criação dos 
adicionais explicita uma estratégia governamental, utilizada no período, para atender 
às reivindicações de ampliação de vagas, baseada na manutenção dos baixos salários 
dos/as profissionais da educação e da duplicação da jornada de trabalho. 

Na década de 1980 ocorreu ainda um processo de reclassificação dos cargos, a 
vinculação do piso salarial da PBH, com o salário mínimo regional, e nova formatação 
do quadro de pessoal, em 1988. Esse foi um momento de mudanças na organização 
do trabalho, fruto das mobilizações populares e sindicais, tendo como auge as 
conquistas sociais incorporadas na Constituição Federal de 1988, entre elas o direito 
de organização sindical no setor público. 

A década de 1990 pode ser demarcada em três períodos, que compreendem 
avanços e recuos de conquistas, na construção de propostas políticas e de regulações 
da organização do trabalho das escolas e das condições de trabalho, que se expressam 
no quadro de política de pessoal e na jornada de trabalho e tempo coletivo, envolvendo 
setores do governo municipal e os/as profissionais da Rede Municipal de Educação de 
Belo Horizonte. O primeiro período envolve a reorganização dos cargos ou empregos, a 
conquista do pagamento por habilitação, a separação do pessoal da educação do 
quadro dos demais servidores, o estabelecimento do Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais da Administração Direta e o Plano de Carreira dos Servidores da 
Educação. Trata-se de um período de disputa pela consolidação das conquistas 
constitucionais diante da vitória de Collor de Mello e de Fernando Henrique Cardoso e 
de suas propostas de reformas.  

Durante o governo Patrus Ananias (1993/1996), observamos elementos de 
resistência às concepções neoliberais, um dos raros momentos de política diferenciada 
em relação à valorização da educação, pensada de forma planejada. A capital mineira 
tornou-se referência de resistência na área educacional a partir da implantação do 
projeto Escola Plural, contrapondo-se ao projeto nacional de FHC e à proposta 
pedagógica encaminhada pelo governador Eduardo Azeredo, do PSDB, através do 
Controle de Qualidade Total na Educação (CQTE)4. 

O segundo, um momento de transição, também com avanços e recuos, 
corresponde ao período de alterações legais a partir da nova LDB e da criação do 
FUNDEF, em 1996, e das Reformas Administrativa e Previdenciária, em 1998. O 
governo Célio de Castro assume o seu primeiro mandato (1997/2000) diante de uma 
nova perspectiva de administração pública, preocupada com a contenção de gastos e 
tensionada pelas políticas de gerenciamento do Estado de cunho neoliberal vigente no 
país.  

                                                           
4 Dalila Andrade Oliveira analisa a proposta do governo estadual mineiro no trabalho intitulado “Educação básica: 
gestão do trabalho e da pobreza”.  
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Como resposta a esse movimento e na tentativa de manter laços com concepções 
mais democráticas, a Secretaria Municipal de Administração concebeu a figura do 
“Gerente Democrático Popular” (Relatórios de Gestão, 1997), mas logo aderiu ao 
conceito gerencialista de Estado, através das reformas administrativas de 2001 e 
2005. Na educação municipal, ocorreu a regulamentação da jornada de trabalho do 
magistério, conforme a Resolução 03/97 da Câmara de Educação Básica do Conselho 
Nacional de Educação, o enquadramento dos/as docentes após a conclusão de curso 
superior e pós-graduação, a constituição do Conselho Municipal de Educação, numa 
perspectiva de participação popular. No entanto, no mesmo período foram ensaiadas 
as primeiras tentativas de redução do tempo coletivo e do número de profissionais, e 
de implementação de um controle mais explícito das escolas através da padronização 
dos registros escolares.  

O terceiro período inicia-se a partir de 2001, com a reforma administrativa, no 
segundo mandato de Célio de Castro (2001/2004). No primeiro momento foi concebido 
o “gestor social”, conceito que incluía as direções de escola e todos os cargos 
comissionados da PBH. No segundo momento, após o afastamento de Célio de Castro, 
e com o comando do governo sob a responsabilidade de Fernando Pimentel, há um 
processo de adesão radical aos conceitos do gerencialismo, que se consolida em seu 
segundo mandato (2005/2008) com nova reforma administrativa em 2005. 

Consideramos que a padronização das escolas vinculou-se a uma política de 
performatividade através de duas ações do governo municipal. A primeira foi o 
estabelecimento de um boletim único, definido pela SMED e enviado para as escolas 
em 2008, desconsiderando todo o processo de elaboração de cada unidade sobre a 
avaliação escolar, seus instrumentos e a forma de registro. A segunda foi a 
padronização da pintura das escolas, realizada de forma simultânea, à revelia da 
comunidade escolar, inclusive naquelas unidades que haviam sido reformadas 
recentemente. O sindicato denunciou o caso junto à imprensa, ao Ministério Público e 
à Procuradoria dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo volume de problemas 
respiratórios provocados em estudantes e profissionais, e pela possibilidade de estar 
ocorrendo malversação de verbas públicas. 

Parodoxalmente, a administração municipal de Belo Horizonte resistiu às 
concepções mais radicais do neoliberalismo durante os mandatos de Fernando 
Henrique (1993/002), e aderiu ao modelo, em sua vertente mais clássica, durante os 
mandatos de Lula (2003/2010). Em nossa avaliação, o governo Lula não rompeu com 
o neoliberalismo, não distribuiu renda ou fez reforma agrária, mas agregou à sua 
gestão um verniz social, garantindo alguma forma de transferência de renda aos 
pobres, como por exemplo, através do programa Bolsa-Família. Agregou ainda um 
verniz de diálogo com os/as trabalhadores/as do serviço público a partir de 
“negociações coletivas” (FERREIRA; RIBEIRO; ALVES, 2008), apesar de, ao mesmo 
tempo, via Ministério do Trabalho, questionar e perseguir a organização dos/as 
docentes da educação superior, o ANDES-Sindicato Nacional. 

As políticas administrativas e educacionais aplicadas de forma articulada pela 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, tiveram impactos negativos e positivos na vida 
dos/a profissionais da educação. Nesse sentido, a reflexão sobre a relação entre 
cultura gerencial do estado, o movimento dos/as trabalhadores/as em educação e as 
políticas de valorização do magistério, é elemento essencial para compreendemos os 
caminhos da educação em Belo Horizonte.  
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Encontramos elementos para essa reflexão no estudo de Maguire e Ball (2007) no 
qual analisam as implicações das políticas educacionais dos Estados Unidos e do 
Reino Unido na construção da identidade docente. Segundo os autores, o discurso da 
reforma educacional norte-americana sugere que um/a diretor/a de escola deve ter 
um papel de facilitador/a, capaz de envolver os/as profissionais, estudantes e a 
comunidade na resolução de problemas, em uma escola organizada a partir do 
“processo decisório partilhado”, ou PDP. Há um esforço, uma tentativa de “rearticular 
a educação como uma questão pública e questão de preocupação coletiva” e há 
também “alguma ‘correspondência’ com as características das formas organizacionais 
e dos processos produtivos pós-fordistas” (ibidem, p.103). 

Na reforma educacional anglo-saxônica, os autores identificaram alterações nas 
relações entre docentes e direção de escola, caracterizadas por “um gerenciamento 'de 
cima pra baixo'”, “do tipo ‘eles e nós’”; e nos espaços decisórios com a minimização da 
participação e o desenvolvimento de sistemas “para disciplinar e dirigir o trabalho do 
professor” (MAGUIRE; BALL, 2007, p.99). Segundo esses autores, o discurso da 
reforma, no Reino Unido, tem excluído deliberadamente o “vocabulário e contribuições 
profissionais” (ibidem, p.100), assemelhando-se “à clássica empresa fordista com seus 
tradicionais sistemas de linha de montagem, suas estruturas hierárquicas, seu 
processo decisório executivo e seus ambientes de trabalho micro-gerenciados, estes 
últimos ramificados pelos requerimentos do Currículo Nacional” (ibidem, p.103). 

Neste sentido, Maguire e Ball (2007) consideram que há diferenças, na aplicação 
da reforma orientada pelos organismos internacionais, nos dois países. Nos EUA, a 
reforma educacional optou por ser uma reestruturação “decretada, negociada e 
controlada pelos professores e não apenas imposta a eles” (ibidem, p.100), ou seja, “a 
escola e o professor são considerados como participantes ativos da reestruturação” 
(ibidem, p.102). No Reino Unido, “Os professores têm sido culpabilizados pelas falhas 
do sistema e agora têm de ser disciplinados” e reconstruídos, “no sentido de tornarem-
se técnicos de sala de aula que implementam e avaliam os resultados de um currículo 
desenvolvido em alguma outra parte” (ibidem, 102). Nessa reconstrução de identidade, 
a “colegialidade e participação são geralmente tomadas como parte do problema em 
vez de parte da solução” (ibidem, 99). 

As recentes mudanças na gestão da RMEBH apontam similaridades com a 
experiência inglesa, com o aprofundamento de determinados controles sobre as 
escolas, como por exemplo: as avaliações sistêmicas; a definição de parâmetros 
curriculares sem a efetiva participação docente; a imposição do boletim único; o papel 
da Gerência de Avaliação e Funcionamento do Sistema Escolar, tais como o de entrar 
em sala de aula para contar o número de crianças presentes, de encaminhar para a 
Corregedoria Geral do Município as direções de escolas com pequenos problemas de 
preenchimento de diário de classe, de orientar uma forma de assinatura de ponto 
conforme a vontade do governo, reconhecidamente ilegal, entre outras. Todas essas 
medidas funcionam para impor às/aos profissionais do magistério um novo 
disciplinamento no sentido oposto do que dizem os textos governamentais que sempre 
destacam a participação, a inclusão social e a cidadania.  

As medidas e ações do governo objetivam que todo o envolvimento, compromisso 
e experiência, devem ser esquecidos e devem dar lugar a uma maneira de ser docente 
que garanta o resultado do/a estudante na prova, provocando uma ruptura com a 
concepção do que seja uma boa prática pedagógica no sentido de suprir as 
necessidades dos/as estudantes. É nessa mesma perspectiva que o discurso oficial da 
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crise de “ineficiência do sistema educacional brasileiro vincula o desempenho das 
escolas e dos professores” e ao mesmo tempo a necessidade de formação profissional e 
de “mecanismos de avaliação e incentivo por mérito” (COELHO, 2007, p. 2). 

Uma experiência brasileira, que recorre claramente à tecnologia política da 
performatividade, é o Programa Nova Escola, implementada no Estado do Rio de 
Janeiro, a partir de 2000. De acordo com Valle (2003, p.133), o Programa Nova Escola 
vinculava a qualidade da educação, medida através de avaliação externa, a incentivos 
financeiros. A avaliação analisava três aspectos “[...] que compõem, cada um deles, um 
subprograma: gestão escolar, desempenho dos alunos e indicadores de eficiência 
(evasão, repetência, abandono e distorção série-idade)”. As notas das escolas variavam 
de 1 a 5, e correspondiam à “gratificações mensais de R$100,00 a R$500,00 para os 
professores e de R$50,00 a R$250,00 para demais funcionários”.  

Na avaliação do governo carioca, o modelo permitia um diagnóstico das escolas e 
atendia plenamente seu objetivo. Na opinião dos/as trabalhadores/as a gratificação 
diferenciada dos/as profissionais “sem levar em conta as deficiências ocorridas por 
falhas do próprio sistema, como turmas numerosas, falta de manutenção dos prédios 
escolares, falta de professores de diversas disciplinas [...]” é uma perversidade com 
trabalhadores e trabalhadoras que, cotidianamente, enfrentam tantas dificuldades 
(VALLE, 2003, p. 133).5 

O MEC, ao definir como um dos elementos fundamentais do Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE) as metas do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB), estimula os governos municipais a realizarem políticas 
remuneratórias de cunho meritocrático, imputando aos/às docentes a 
responsabilidade por todos os dilemas enfrentados cotidianamente no processo 
ensino-aprendizagem. 

Observamos em Belo Horizonte, o movimento de tentativas e recuos do governo 
municipal, no sentido de implementar uma política remuneratória vinculada ao 
desempenho do/a estudante. Até o momento, o governo conseguiu realizar a 
vinculação da remuneração à participação de reuniões pedagógicas, fora da jornada de 
trabalho, no auge da disputa sobre a forma de organização do tempo coletivo, em 2005 
e 2006, mas logo após, recuou dessa política.  

Os recuos refletem o movimento de resistências dos/as trabalhadores/as a essas 
políticas performativas, pois elas geram o cinismo e a desvalorização de práticas 
distintas por não corresponderem ao “padrão”, e implicam numa reconfiguração da 
identidade docente.  Nesta perspectiva concordamos com a avaliação de Ball (2005, p. 
548) de que 

[...] a combinação das reformas gerencial e performativa atinge 
profundamente a prática do ensino e a alma do professor - a “vida na 
sala de aula” e o mundo da imaginação do professor (Egan, 1994) - 
aspectos específicos e díspares da conduta são reformulados e se muda 
o local de controle da seleção de pedagogias e currículos. A prática da 
sala de aula cada vez é “remodelada” para responder às novas 

                                                           
5 Segundo Valle (2003), a governadora Rosinha Garotinho suspendeu as gratificações alegando não ter havido 

avaliação em 2002.A suspensão da gratificação e o não pagamento do décimo-terceiro salário levaram o 

magistério carioca a iniciar o ano letivo de 2003 somente em março, após promessa de acerto da dívida por parte 

do governo estadual..  
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demandas externas. Os professores são “pensados” e caracterizados de 
novas maneiras; cada vez mais são “pensados” como técnicos em 
pedagogia. 

As políticas de premiação, ensaiadas em Belo Horizonte, procuram solucionar 
problemas que a PBH vem enfrentando há mais tempo, entre eles: a violência nas 
escolas, a rejeição dos/as profissionais aos programas governamentais e o crescente 
adoecimento docente. Ao invés de (re) criar uma política educacional que envolva 
pais/mães, trabalhadores/as, as crianças, os/as adolescentes e os/as jovens, com o 
processo de aprendizagem, o governo municipal opta por programas em que somente o 
mérito do/a professor/a deve sobressair às adversidades sociais de uma determinada 
comunidade. E as metas de desempenho são definidas em outros espaços, em sintonia 
com o MEC, através do IDEB. 

No conjunto das medidas municipais, incluem-se aquelas que visam impedir a 
organização sindical e da comunidade escolar. São medidas de caráter repressivo e a 
partir da gestão do Prefeito Fernando Pimentel se tornaram mais visíveis, entre elas a 
paralisação das atividades das escolas para a participação dos/as trabalhadores/as 
nas assembléias da categoria, bem como as greves, são tratadas como faltas 
injustificadas ao trabalho, portanto, sujeitas a punição com o corte imediato do ponto. 
Algumas direções de escolas são “incentivadas” pela SMED, a registrarem como “falta” 
no ponto dos/as representantes de escola, eleitos/as pelos pares em seus locais de 
trabalho, os dias que participam de atividades organizadas pelo sindicato e/ou 
deliberadas pela categoria, quando as mesmas são realizadas no seu turno de 
trabalho.  

Na mesma direção, incluem-se os cursos de formação de novos servidores. Neles, 
os recém-chegados a PBH, são constrangidos a não se organizarem para pleitearem os 
seus direitos. A postura de gestores da SMED, responsáveis por esses cursos, foi 
denunciada ao Ministério Público Estadual, como parte do dossiê apresentado pelo 
Sind-REDE/BH relativo às situações de assédio moral sofridas pelos trabalhadores e 
trabalhadoras em educação. Os cursos de formação pedagógica da SMED não fogem à 
regra, pois através do discurso sobre as práticas pedagógicas, a sala de aula e a 
escola, associam a formação com o “desempenho para a qualidade e recompensas” 
(COELHO, 2007, p.2). 

Essa formatação de gestão na PBH trabalha com um novo tipo de agente que seja 
o porta-voz desses conceitos de novos valores, enfim uma nova subjetividade, etc. 
Aquele participante de ontem na defesa da participação popular, da decisão coletiva, é 
hoje um ferrenho defensor das regras e normas. O resultado é que há um forte conflito 
entre as escolas e os gestores vinculados à Secretaria de Educação. De um lado, 
aqueles/as que querem manter acesa uma luz sobre a educação e, de outro, os que 
fazem de tudo para preservar os seus cargos e status perante a gestão municipal. O 
conflito entre as escolas e a SMED chegou ao seu ápice durante a gestão Pimentel, 
quando a categoria resolveu encaminhar um abaixo-assinado exigindo a destituição 
do cargo da Secretária Municipal de Educação. 

 A situação da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte assemelha-se ao 
que Ball (2001, p.111) denomina de luta de gestores e trabalhadores/as. 

Esta luta, baseada na relação entre os que trabalham na área de 
prestação de serviços e os seus empregadores, encontra-se atualmente 
em fase de implementação no campo da educação, no trabalho social, 
nos serviços de saúde e previdência, assim como nos serviços de 
auditoria, direito e serviço público. 
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O intenso conflito que levou o governo municipal a construir mecanismos de 
desarticulação da luta coletiva, de desconstrução da identidade dos/as profissionais 
enquanto categoria, e de desmonte de sua organização sindical, produziu efeitos que 
ainda não podem ser medidos. Entretanto, conforme avalia Eliane Lopes (2000, p.15)  

Coagir, reprimir, tentar manter o povo sob o medo pode surtir efeitos na 
direção desejada, até certo ponto; o seu excesso age na direção 
contrária e resulta em revoltas que, se inseridas em contexto de 
mudança, operam revolucionariamente. 

A maioria das medidas que os governos, do período pesquisado, tomaram e ainda 
tomam, nos remete a seguinte reflexão: a definição de mecanismos de reajuste 
salarial, a elaboração do plano de carreira, a organização do trabalho coletivo nas 
escolas, a melhoria das condições de trabalho e do espaço físico das escolas, só foram 
possíveis devido à capacidade da luta coletiva da Rede e às alianças construídas com 
os setores populares da cidade. 

Para compreender melhor o que citamos acima, é relevante analisar o papel do 
sindicato, dos movimentos sociais e associações no processo de enfrentamento e 
resistência aos projetos do governo municipal, considerados nefastos para o trabalho 
docente e para a qualidade da educação municipal. 

A primeira observação refere-se às características do movimento de resistência 
dos/as profissionais da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. De inicio, 
identificamos uma particularidade mineira. Em Belo Horizonte, diferentemente de 
Porto Alegre, por exemplo, a entrada no governo de setores do campo democrático-
popular não foi acompanhada da ascensão à direção do sindicato da educação, de 
setores conservadores e ideologicamente posicionados à direita. Ao contrário, ocorreu 
um crescimento de setores mais combativos da categoria na direção da entidade, e 
inclusive, a separação do Sind-UTE/MG e a criação de um novo sindicato apresentam-
se como respostas à tentativa de controle dos segmentos do sindicalismo que se 
conciliavam com as políticas do governo municipal, contrárias às reivindicações da 
categoria. 

Certamente, essa situação se explica pela tradição de luta construída pela 
categoria e as formas de organização sindical da Rede. Entre as formas, consideradas 
democráticas de organização, destacamos a adoção do critério da proporcionalidade 
na base para a composição dos cargos de direção do Sindicato, mesmo quando a 
categoria se organizava dentro da UTE/MG e do Sind-UTE/MG. Esse critério manteve, 
de forma equilibrada, todas as forças e correntes sindicais, pró e contra o governo, na 
direção da entidade durante o período analisado neste estudo (1993/2007). Outro 
critério importante é o limite de dois mandatos consecutivos, o que possibilita o 
surgimento de novas lideranças. O terceiro, a liberação sindical, preferencialmente, 
em apenas um turno, mantendo o/a dirigente com uma jornada de trabalho dentro da 
escola. 

Assinalamos que a luta de uma categoria profissional é parte da luta geral da 
classe trabalhadora, e, apesar de tempos/espaços específicos, ela influencia e/ou é 
influenciada por uma conjuntura mais ampla que perpassa os movimentos sociais. 
Para analisar esse aspecto, recorremos a Calderón e Marim (2003, p.214) que, na 
reflexão sobre a participação popular no Brasil, identificam três grandes momentos. O 
primeiro compreende a luta pela mudança social, ao longo da década de 1970 e 1980. 
O segundo corresponde à luta pela regulamentação do que foi institucionalizado 
durante e após o processo da Constituinte Brasileira. O terceiro refere-se ao momento 
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de recuo do movimento social, a partir da segunda metade da década de 1990, e que 
pode ser explicado pela alteração do contexto sociopolítico pela “demora da 
regulamentação dos direitos e princípios conquistados em lei nos três níveis de 
governo”; pela “absorção das lideranças” na implementação dos múltiplos conselhos 
existentes; e pelo “desestímulo decorrente do não funcionamento de muitos Conselhos 
e pelas experiências de instrumentalização dos mesmos por parte do poder público” 
(CALDERÓN; MARIM, 2003, p.214). 

Avaliamos que os tempos das lutas da Rede Municipal de Educação de Belo 
Horizonte, apresentados no capítulo 2, acompanham, em ritmo próprio e específico, os 
tempos dos movimentos sociais. A capacidade de resistência da Rede tem retardado a 
implementação de políticas gerencialistas, neoliberais, mas a categoria não conseguiu 
impedir o avanço dessas concepções nas políticas governamentais e nas escolas. Ela 
tem mantido conquistas, avançado em novas, mas também tem sofrido derrotas. Duas 
delas, que afetam profundamente a organização do trabalho e a própria identidade 
profissional são: o fim do tempo coletivo e a mudança do período de férias. Essas duas 
mudanças alteram o ritmo do trabalho e as relações no local de trabalho. Ao 
considerarmos que no final de 2007, 43,9% das professoras de primeiro e segundo 
ciclos tinham entre 23 e 31 anos de serviço6, é possível dimensionar a repercussão 
dessas alterações em suas vidas profissionais. Elas pertencem a uma geração de 
profissionais forjadas e formadas na luta social, no debate, na construção coletiva de 
alternativas para os problemas da educação municipal, em seu local de trabalho e nos 
movimentos gerais da categoria e de outros setores sociais. Agora, enfrentam uma 
mudança no seu trabalho cotidiano, passando de uma experiência de atuação 
profissional em um espaço coletivo ao espaço individualizado; de uma experiência da 
gestão democrática da escola à convivência com uma direção sem grandes convicções 
políticas.  

Uma geração mais jovem, que também participou das lutas, tem sentido o peso 
das mudanças. Há um setor, majoritário na educação infantil, que ingressou na Rede 
buscando e reivindicando um futuro profissional, e que por essa motivação esteve à 
frente das principais mobilizações em defesa dos direitos coletivos e de uma educação 
de qualidade, nos últimos anos. É por causa do fôlego de luta e da pressa de 
conquistas desse setor, que o governo tratou de forma implacável as suas 
manifestações e reivindicações. O importante é que esse segmento tem resistido, 
pressionado, obrigando o governo a fazer concessões. O trabalho da educação infantil 
tem uma singularidade. Se por um lado, ele é tratado pela administração como pouco 
qualificado, por outro, há um reconhecimento social da importância da sua função, da 
exigência de capacitação profissional combinada com paciência e afetividade. A 
experiência das famílias, e particularmente das mulheres, envolvem o cuidado de 
crianças pequenas considerado como um trabalho pesado, difícil, exigente. 

Há também um número expressivo de profissionais que ingressaram na Rede 
sem passagem pela luta social, e que, ao serem submetidas aos conceitos 
gerencialistas, os aceitam passivamente. 

Outro aspecto a ser considerado nos tempos de luta da Rede é a urgência de 
reconstruir os espaços de participação da gestão democrática, o que exige a 
reorganização dos movimentos sociais com poder de interferir nos Conselhos e nas 
Conferências, para que sejam efetivamente espaços públicos de debates e de decisões, 

                                                           
6 Esses dados foram obtidos a partir de uma projeção das informações sobre o perfil das “professoras primárias” da 
RMEBH, realizado por Rocha (1996). 
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e não meras instâncias de instrumentalização da vontade governamental. E ainda, 
reconstruir o poder deliberativo das Assembléias Escolares e dos Colegiados Escolares 
como espaços coletivos de definição do projeto pedagógico de cada comunidade 
escolar, que deve ser articulado a um projeto global de sociedade. 

A escola pública é um espaço importante da vida da comunidade e deve ter 
resgatado o seu papel formador e mobilizador dos anseios populares. Por isso, é 
fundamental recolocarmos o debate do acesso ao conhecimento socialmente 
acumulado como um direito fundamental da população e um dever do Estado. Isso 
exige a ampliação de vagas na educação infantil, a construção de uma política de 
formação de jovens e adultos com garantia de acesso ao ensino médio.  

A melhoria da qualidade da educação exige a elaboração de uma política de 
valorização dos/as profissionais da educação, com uma jornada de trabalho 
compatível com a sua função social, que garanta ao mesmo tempo o atendimento 
aos/às estudantes e tempo para formação e planejamento coletivo. Como parte dessa 
política é necessário levar em conta o perfil profissional da Rede e considerar a 
realidade dessas profissionais7.  

Atualmente, as professoras dos anos iniciais do ensino fundamental, encontram-
se, em sua maioria, com mais de 40 anos de idade e mais de 15 anos de serviço, ou 
seja, a Rede se encontra em um processo de envelhecimento. Esse envelhecimento da 
categoria aponta para a urgência de incorporação nas políticas de valorização de 
questões vinculadas à assistência à saúde e à previdência municipal, pois elas têm 
grande repercussão na vida profissional, bem como, exigem a elaboração de 
estratégias de formação diferenciadas, que considerem a diversidade de tempos de 
trabalho dos/as profissionais da Rede, e garantam a formação de uma nova geração 
de educadores/as.  

Compreendemos ainda que a política de valorização profissional precisa romper 
com uma concepção sexista ainda presente nas políticas públicas, pois ao mesmo 
tempo que estabelece um discurso de valorização do trabalho feminino, articula a 
divisão sexual do trabalho em suas políticas salariais. Neste sentido, defendemos que 
a política de valorização do magistério e dos/as profissionais da educação seja 
considerada como parte da estratégia de valorização do trabalho feminino e do 
empoderamento das mulheres. Ou seja, que a política de valorização dos/as 
profissionais da educação seja articulada com as políticas das Coordenadorias dos 
Direitos da Mulher e da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. 

Essas considerações envolvem dois temas correlatos ao desta pesquisa. O 
primeiro refere-se ao debate sobre as concepções de Estado em curso e as opções que 
pretendemos construir coletivamente. O segundo compreende a discussão sobre os 
recursos financeiros para a manutenção e desenvolvimento da educação pública 
brasileira. 

Em relação às concepções de Estado em curso, Carlos Maldonado (2007)8 avalia 
que, desde o final da década de 1990, estamos convivendo com duas orientações para 
a gestão pública: a orientação fiscal e a orientação para os direitos e o 
                                                           
7 No final de 2007 a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte realizou um Censo Previdenciário, o que permite a 
construção de um perfil atualizado do funcionalismo municipal, no que se refere aos aspectos de idade, tempo de 
serviço, estado civil e número de dependentes. 
8
 Informação fornecida em palestra proferida no II Congresso Estadual do SINDJUFE-BA, 01 a 03 de 2007. 

disponível em http://www.sindjufeba.org.br/pdf-conselho/palestra-maldonado.pdf 
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desenvolvimento. A orientação fiscal tem sido hegemônica na globalização, com seus 
princípios de abertura, integração e competitividade, a sua concepção do Estado 
mínimo regulador e maior autonomia do mercado e da sociedade civil. Ela exige 
responsabilidade fiscal, mas sem garantias de realização de direitos. Já a orientação 
para os direitos e o desenvolvimento pressupõe o desenvolvimento nacional integrado 
e instituições republicanas fortalecidas para responder aos desafios sociais da pobreza 
e da desigualdade e garantir a realização de direitos. O Estado é concebido como 
concertador, ativador e direcionador das capacidades econômicas e da sociadade civil, 
o que exige uma responsabilidade social pela realização de direitos com seriedade 
fiscal. 

Essas duas concepções geram, portanto, agendas distintas, sendo uma positiva e 
outra negativa. A agenda negativa busca o enxugamento das pessoas e das 
organizações, através de processos de desestatização, privatização, devolução, 
terceirização etc., com baixa participação social e o fortalecimento dos órgãos da 
superestrutura. A agenda positiva busca o fortalecimento e a (re)composição das 
instituições estatais, através de políticas sociais ativas com forte investimento social e 
em infra-estrutura, garantindo a participação popular efetiva e a mobilização para a 
solidariedade. Neste sentido, mesmo nos marcos do capitalismo, não existe um 
caminho único, pois a política pública envolve a opção dos governantes e essa opção 
tem repercussões na vida cotidiana da população de uma cidade, de um estado, de 
um país, e entrelaça-se com as opções realizadas por governantes de outras esferas de 
poder. Segundo Moraes (2007, p.6), 

[...] o grande desafio, hoje, consiste em buscar uma relação virtuosa 
entre as dimensões econômicas e sociais das políticas, resgatando as 
políticas sociais, elas também como políticas essencialmente 
econômicas, que como tal devem ser regidas não pela lógica do 
crescimento do setor produtivo da economia, mas pelas políticas de 
inserção ditadas pelos parâmetros dos direitos universais.  

O segundo tema, os recursos financeiros para a manutenção e desenvolvimento 
da educação, deve ser aprofundado, pois apesar da posição dos congressos 
educacionais na defesa dos 10% do PIB para a educação, convivemos desde 1996 com 
a política de fundos, e nossas entidades de classe participam dos conselhos de 
fiscalização. A vinculação de verbas para a educação cria mecanismos de controle 
popular, mas não impede que o governo federal descumpra a sua parte do 
compromisso federativo no repasse financeiro, como ocorreu durante o governo FHC e 
vem ocorrendo no governo Lula. 

A política de fundos encontra vários críticos, entre eles, Lisete Arelaro (2006), e 
vários apoiadores, como Juca Gil (2006). No debate sobre a política de fundos na 
educação brasileira, ambos concordam com a importância da vinculação 
constitucional dos recursos destinados à educação e criticam os limites impostos pelo 
FUNDEF, ao subvincular 15% do percentual de 25% destinados à educação, ao ensino 
fundamental, o que consideram ser um desrespeito à Constituição e aos entes 
públicos municipais. 

Juca Gil defende a política de fundos na educação sob o argumento que esses 
“podem servir justamente para criar formas de redistribuição de recursos e para novos 
modelos de gestão” (ARELARO; GIL, 2006, p.75), além de propiciarem a realização de 
um debate entre os entes federados “sobre quais os valores considerados suficientes, 
necessários e/ou posssíveis de serem investidos em educação” (ibidem, p. 76).  
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Lisete Arelaro considera que o FUNDEF “não passou de competente estratégia 
para transferir aos Municípios, responsabilidades até então da União e dos Estados, e 
manter, ao custo mais baixo que for tolerável para as crianças pobres - e só para elas - 
uma escola pobre” (ARELARO; GIL, 2006, p.83). Para ela, a definição de percentuais e 
a vinculação de recursos municipais destinados à educação aos fundos nacionais 
reduzem as possibilidades das administrações manterem o padrão arquitetônico de 
suas unidades escolares, bem como de realizarem uma política própria de valorização 
profissional, pois  

[...] um Município de porte médio, que possui um Estatuto do 
Magistério, que vem sendo cumprido e que prevê benefícios gradativos e 
permanentes aos seus Profissionais de Educação, e que, portanto 
oferece um patamar de remuneração e ganhos trabalhistas, superior à 
média da maioria dos municípios ou estados, ficará impossibilitado de 
manter esta diferença (ibidem, p.84). 

Apesar da polêmica, ambos apontam elementos comuns para a formulação de 
políticas no sentido de aumentar o financiamento da educação pública, que envolvem 
a democratização da gestão dos sistemas de educação e a participação popular. As 
propostas compreendem: a realização de avaliações anuais dos planos, especialmente 
dos aspectos financeiros; a unificação dos conselhos de educação municipais e 
estaduais com os conselhos gestores dos fundos e os conselhos de alimentação 
escolar, para facilitar a avaliação das políticas implementadas; a criação de 
mecanismos legais que impeçam aos representantes do executivo assumirem a 
presidência dos conselhos no sentido de valorizar a participação popular; a elaboração 
de planos municipais e estaduais de educação com participação popular e dos/as 
profissionais da educação, como instrumentos de construção coletiva de políticas 
educacionais. 

Retomando a análise da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, 
observamos que, quanto ao tema financiamento, três políticas foram se consolidando. 
A primeira bastante comum, em que os gestores, em épocas de expansão econômica e 
aumento dos recursos orçamentários, não realizam investimentos sólidos nas áreas 
sociais, mas nos períodos de baixa arrecadação propõem medidas de arrocho salarial e 
de perdas de direitos. Para ilustrar essa política, vejamos o caso da expansão da 
educação infantil em Belo Horizonte. A ampliação da RMEBH, nesse segmento, 
coincidiu com um período de crescimento econômico e ampliação das receitas do 
município, mas a opção política foi de provocar uma divisão da carreira docente e 
propor um salário muito baixo para as educadoras. 

A segunda política, em Belo Horizonte, refere-se à gestão do fundo, em que 
prevalece a falta de transparência e uma administração centralizada pelos órgãos 
financeiros da PBH. Também os recursos para educação não tiveram uma evolução 
em percentuais, se comparado com o crescimento dos serviços prestados pela 
RMEBH. A Rede Municipal de Educação cresceu e é sustentada com os mesmos 25% 
do orçamento, tendo em vista, conforme descrevemos em capítulo anterior, que a 
Conferência de Educação de 2002 incorporou os 5% do Bolsa Família, no bolo dos 
recursos destinados à Educação. 

A terceira política envolve a consolidação da participação popular na gestão dos 
fundos. No caso de Belo Horizonte, o Conselho do FUNDEF praticamente não se 
reuniu na gestão Pimentel (2005/2008). Os/as conselheiros/as cumpriam apenas a 
formalidade de assinarem a documentação de prestação de contas, fato este motivo de 
outra denúncia do sindicato ao Ministério Público. 
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Avaliamos que o debate e aprofundamento sobre estas duas questões 
apresentadas, a concepção de Estado e a opção política a ser adotada pelo governo, e o 
financiamento da educação, estão diretamente relacionados à formulação e 
implementação de políticas de valorização do magistério e demais profissionais da 
educação. Por envolverem aspectos como remuneração, condições de trabalho e plano 
de carreira, elas exigem a participação efetiva dos/as trabalhadores/as em educação 
na sua definição. É neste sentido que concordamos com as preocupações 
apresentadas por Valle (2003, p.143) em relação à participação dos/as 
trabalhadores/as, para que não fiquem à mercê dos poderes executivo e/ou 
legislativo, à “espera das decisões que serão tomadas [...] em relação aos planos de 
carreiras e às aposentadorias e pensões, não só dos profissionais da educação, mas de 
todo o funcionalismo público do país”. Somente com a participação efetiva dos/as 
profissionais da educação na elaboração dessas políticas, e especialmente dos planos 
de carreira, podemos garantir avanços no sentido da valorização do trabalho 
educacional, consequentemente, a valorização de um “trabalho feminino”, superando 
as situações atuais apontadas por Valle (2003). 

A criação ou reformulação dos planos de carreira para o magistério tem-
se caracterizado, portanto, por uma multiplicidade de ações, muitas 
delas apenas com o objetivo de cumprir parte das recomendações 
emanadas pelas políticas públicas, notadamente as de cunho 
burocrático [...] ao invés de contemplar a participação dos profissionais 
da educação, através de suas representações [...] dá-se [...] nos 
gabinetes das Secretarias Municipais e Estaduais de Planejamento ou 
de Fazenda. (VALLE, 2003, p.143). 

As políticas de valorização do/a profissional da educação exigem, portanto, a 
construção de um diálogo entre governos e trabalhadores/as, a capacidade de 
construir sínteses e acordos, apesar das diferenças. Elas refletem a concepção dos 
participantes, o cenário político da época, e compreendem o poder público, a 
representação sindical e a base da categoria. Neste sentido, a banca examinadora da 
qualificação sugeriu que este estudo também ouvisse os dois lados envolvidos na 
construção da regulamentação das políticas de valorização: o governo e os/as 
trabalhadores/as. É o que fazemos a seguir: dar voz aos/as dirigentes que 
participaram do processo de construção de políticas de valorização do/as profissionais 
da RMEBH. Alguns permanecem em instâncias de governo ou de direção do sindicato, 
outros/as estão em exercício nas escolas, ou ainda na construção de projetos 
educacionais pelo país.  

Ouvi-los/as foi fundamental para ampliar e/ou corroborar as análises 
apresentadas neste estudo, motivo pelo qual consideramos as entrevistas realizadas 
com nove dirigentes como elementos das conclusões ora apresentadas. Na entrevista 
foi solicitada uma avaliação das políticas direcionadas ao/às profissionais, em suas 
interpenetrações com as políticas educacionais da cidade, e da relação construída 
entre governo e categoria, que passa pela relação institucional governo e sindicato.  

Para entendimento das reflexões elaboradas a partir das entrevistas, em primeiro 
lugar, apresentamos em ordem alfabética cada um/a desses/as dirigentes.  

David Júnior9 é professor de matemática na RMEBH, foi diretor da Escola 
Municipal Governador Carlos Lacerda, membro da Coordenação de Política Pedagógica 
no governo Patrus, Secretário-Adjunto de Educação no primeiro mandato de Célio de 

                                                           
9 Entrevista concedida para este estudo, no dia 18 de setembro de 2008, Belo Horizonte, Minas Gerais. 
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Castro (1997/2000); titular da SMED, até início do ano 2002. Posteriormente, foi 
Secretário de Direitos de Cidadania (2003/2008). 

Fernando Cabral10 é professor de biologia na RMEBH. Foi vereador da capital 
mineira (1989/1992), Secretário de Administração no governo Patrus (1993/1996), 
presidente da Beneficiência Municipal (BEPREM) de 1993 a 2000. Participou da 
comissão que elaborou o ante-projeto de estatuto durante o governo Pimenta/Azeredo 
(1989/1992), enquanto representante da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e do 
projeto de Estatuto do Servidor e do Plano de Carreira da Educação, durante o 
governo Patrus. Desde 2002 ocupa o cargo de Secretário da Regional Centro-Sul. 

Glaura Vasques de Miranda11 é professora aposentada da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, foi Secretária Municipal de 
Educação no governo Patrus.  

Laraene Alves Tolentino12 é supervisora pedagógica na RMEBH, foi diretora 
estadual do Sind-UTE/MG (1994/1997) e da diretoria da Subsede da Rede Municipal 
nas gestões de 1998/2001 e 2001/2004. 

Maria Ceres Spínola13 é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, 
diretora do Centro de Comunicação (CEDECOM). Foi Secretária Municipal de 
Educação no primeiro mandato de Célio de Castro, de 1997 a 2000, e sua assessora 
especial de 2001 a 2002.  

Maria Clemência de Fátima Silva14 é professora de português e dos anos iniciais 
do ensino fundamental na RMEBH. Foi membro da diretoria estadual do SIND-
UTE/MG e do seu Departamento de Educação da Rede Municipal no período de 
1990/1992, transformado em Direção Colegiada da Rede Municipal de Educação, da 
qual participou na gestão de 1990/1993. Fez parte da primeira gestão do Conselho 
Municipal de Educação de Belo Horizonte (1998/2002). 

Miguel Arroyo15 é professor aposentado da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Minas Gerais e foi Secretário-Adjunto de Educação no 
governo Patrus. 

Nivaldo Lara Arruda16 é professor de práticas agrícolas na RMEBH, ocupa o 
cargo de diretor da Escola Municipal Professor Milton Lage. Foi diretor da Subsede da 
Rede Municipal do Sind-UTE/MG nas gestões de 1997/2000 e 2003/2006, e é 
suplente da diretoria do Sind-REDE/BH, na gestão 2006/2008. 

Pedro Valadares17 é professor dos anos iniciais do ensino fundamental na 
RMEBH. É diretor do sindicato e exerceu mandato na direção da Subsede da Rede 
Municipal do Sind-UTE/MG nas gestões de 1997/2000 e 2003/2006, e do Sind-
REDE/BH, na gestão 2006/2008. 

As reflexões que os/as dirigentes entrevistados/as compartilharam conosco, 
foram organizadas em três eixos: conceito de política de valorização dos/as 

                                                           
10 Entrevista concedida para este estudo, no dia 11 de setembro de 2008, Belo Horizonte, Minas Gerais. 
11 Entrevista concedida para este estudo, no dia 12 de setembro de 2008, Belo Horizonte, Minas Gerais. 
12 Entrevista concedida para este estudo, no dia 30 de setembro de 2008, Belo Horizonte, Minas Gerais. 
13 Entrevista concedida para este estudo, no dia 13 de outubro de 2008, Belo Horizonte, Minas Gerais. 
14 Entrevista concedida para este estudo, no dia 10 de setembro de 2008, Belo Horizonte, Minas Gerais. 
15 Entrevista concedida para este estudo, no dia 26 de novembro de 2008, Belo Horizonte, Minas Gerais. 
16 Entrevista concedida para este estudo, no dia 11 de dezembro de 2008, Belo Horizonte, Minas Gerais. 
17 Entrevista concedida para este estudo, no dia 18 de setembro de 2008, Belo Horizonte, Minas Gerais. 
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profissionais da educação; a avaliação das políticas implementadas no período de 
1993 a 2007; e a avaliação das relações entre governo, sindicato e categoria.  

Em relação ao primeiro eixo, o conceito de política de valorização dos/as 

profissionais da educação, os entrevistados e entrevistadas defendem uma 
concepção comum destacando que essa política deve compreender o salário, a 
carreira, a formação continuada e em serviço e as condições de trabalho. Entretanto, 
outros três aspectos inerentes a uma política de valorização do/a profissional da 
educação foram citados: a valorização do trabalho, a valorização do/a trabalhador/as, 
a valorização da escola pública. 

A valorização do trabalho, aspecto apresentado por Miguel Arroyo e Maria 
Clemência, implica no reconhecimento das experiências significativas realizadas 
pelo/a profissional da educação em seu local de trabalho, o reconhecimento do seu 
protagonismo. Para Arroyo, é necessário destacar a seriedade e o compromisso 
desses/as profissionais e construir condições para a “resignificação coletiva” de suas 
práticas. O/a trabalhador/a em educação deve ser reconhecido/a como autor/a de 
práticas alternativas, práticas positivas, no sentido de constituir-se como um 
intelectual, na perspectiva gramsciana. Neste sentido, a valorização do trabalho 
vincula-se diretamente ao projeto político pedagógico realizado, e no caso da RMEBH, 
ao projeto Escola Plural.  

Arroyo e Glaura, respectivamente ex-Secretário Adjunto e ex-Secretária 
Municipal de Educação, relatam que buscaram construir formas de participação 
efetiva dos/as profissionais da educação municipal na elaboração das propostas 
pedagógicas, na intencionalidade de valorizá-los enquanto trabalhadores/as, de 
reconhecer o trabalho deles/as. Por isso, a SMED, como assinalam, partiu das 
experiências significativas que aconteciam no chão da escola, na sala de aula, no dia-
a-dia dos/as professores/as, (re) conhecendo o seu trabalho, o seu esforço, 
valorizando as experiências coletivas de trabalho.  

É nessa perspectiva que Glaura compreende a “criação” da Escola Plural, como 
um projeto construído a partir do levantamento das propostas inovadoras realizadas 
nas escolas, como um atendimento a uma reivindicação da categoria, de um 
compromisso eleitoral assumido pelo prefeito Patrus. Entretanto, a ex-Secretária 
avalia que o sindicato e a população, quando reivindicavam um projeto pedagógico 
não tinham clareza exata do que queriam. Portanto, a institucionalização do projeto 
gerou muitos conflitos, pois a Escola Plural exigia uma nova formulação da política de 
formação continuada e em serviço e uma nova organização dos tempos e espaços 
escolares.  

Em relação à política de formação, a RMEBH vinha de uma experiência realizada 
pelo Centro de Aperfeiçoamento do Profissional da Educação (CAPE), no qual um 
grupo de profissionais permanentes organizava cursos por áreas: matemática, 
história, geografia. A partir da nova concepção, que buscava combinar teoria e prática 
no processo de capacitação continuada e contar com os/as professores/as da Rede, 
capacitar equipes regionais, a Coordenação de Política Pedagógica (CPP) e formar 
novos gestores, duas mudanças foram realizadas na SMED. A primeira mudança foi a 
organização do trabalho nas instâncias da SMED a partir de grupos em conformidade 
com os tempos e temas previstos na Escola Plural: a infância, a adolescência, a 
juventude, a EJA, a diversidade racial. A segunda refere-se aos critérios de escolha e 
ao tempo de permanência dos/as profissionais nas instâncias da SMED, tais como o 
CAPE, a CPP, os departamentos de educação das regionais. A seleção desses/as 



297 
 

 

profissionais passou a ser realizada através de um processo interno em que um dos 
critérios era a análise da sua experiência no trabalho e do projeto a ser desenvolvido 
nessas instâncias. O período para participar dessas instâncias da SMED era de um 
ano ou no máximo dois anos, ao final do qual a pessoa era avaliada e voltava para a 
escola. Essa forma de funcionamento buscava valorizar a prática, o trabalho, e 
possibilitar que o maior número possível de profissionais pudesse realizar uma 
experiência de gestão para que os/as próprios/as profissionais assumissem a gestão 
da RMEBH.  

Glaura avalia que uma das poucas coisas que ficou da Escola Plural foi o nome, 
pois o projeto não teve quem o defendesse de verdade nos governos seguintes, faltou 
quem discutisse com os/a professores/as os problemas enfrentados no dia-a-dia. 
Mas, considera também que, apesar de em toda eleição alguém falar mal do projeto, 
ao conhecê-lo compreende a sua dimensão inovadora. Ela ressalta a pesquisa 
realizada pela UFMG que apontou uma avaliação positiva do projeto, cujos problemas 
centrais permaneciam sendo a compreensão da concepção de avaliação do/a 
estudante. Para ela o projeto Escola Plural foi mal compreendido em função da sua 
concepção de avaliação, pois o/a estudante deveria ser avaliado em processo, ele 
deveria aprender. Em sua opinião, se o Projeto Veredas, projeto de formação superior 
de professores/as, tivesse ocorrido junto com a Escola Plural, teria sido bom para a 
escola municipal. 

Na opinião de Laraene, a política pedagógica do governo Patrus, a Escola Plural, 
foi uma apropriação de uma criação, de uma iniciativa dos/as trabalhadores/as de 
algumas escolas. Ela avalia a institucionalização dessas experiências como uma 
espécie de cooptação dos/as trabalhadores/as que estavam transgredindo em sua 
prática pedagógica, para tornarem-se cúmplices da proposta da Secretaria Municipal. 
Explica, então, que essa cumplicidade tem o sentido de cooptar os/as 
trabalhadores/as, pois ao abraçar a sua política educacional transgressora, eles/as se 
sentem valorizados/as e esquecem num certo momento de suas necessidades de 
alimentação e das contas a pagar. Assim, eles entram de cabeça no projeto, mas o 
projeto pedagógico já não é mais deles, é do governo. É o que salienta Pedro Valadares 
ao opinar que, apesar dos ressentimentos, do arrocho salarial, havia uma empolgação 
em relação ao projeto Escola Plural, considerado como um atendimento à 
reivindicação da categoria. 

Em relação à nova organização dos tempos e espaços escolares, Arroyo e 
Clemência registram que ela envolve um debate histórico realizado nos movimentos 
em defesa da escola pública e presente nas pautas de reivindicações dos 
trabalhadores e trabalhadoras em educação no país. Na opinião de Arroyo, sendo o 
trabalho o determinante na escola, pois antes de ser um lugar de currículo, a escola é 
um lugar de trabalho, qualquer reforma, qualquer mudança pedagógica, nele 
repercute. Por isso, compreende que para mudar as condições de trabalho é 
necessário mudar a condição de “aulista” dos/as professores/as. Para alcançar esse 
objetivo, a idéia da SMED foi ampliar o tempo do trabalho coletivo para todas as 
escolas. Para isso, o tempo de estudo, que já existia na RMEBH, previsto na carga 
horária de cada professor/a foi somado e redistribuído para o trabalho coletivo da 
escola. Desta forma, surgiu o famoso conversor de tempo de trabalho “1.5”, que no 
primeiro momento, era praticamente “1.8”, ao excluir do seu cálculo a coordenação 
pedagógica.  
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Arroyo avalia que houve certa confusão nas escolas, pois o tempo era para o 
coletivo global da escola e não para ser limitado aos trios, quartetos e sextetos, as 
novas formas organizativas elaboradas pelas escolas. A idéia inicial era ampliar as 
conquistas, garantir mais tempo coletivo diante das enormes responsabilidades e 
dificuldades enfrentadas pelas escolas. Avalia que, em um segundo momento, seria 
possível construir uma organização mais adequada dos tempos escolares. Os dados do 
período apontavam que mais de 40% dos/as professores/as da RMEBH trabalhavam 
em dois turnos, com dois cargos18 ou em regime de dobra. Essa situação, a seu ver, 
possibilitava pensar uma nova organização do trabalho, como por exemplo, a opção 
por trabalhar em uma só escola, na mesma matéria, com o mesmo ciclo de formação.  

O debate sobre a jornada docente está na pauta nacional e também na Rede, a 
partir das experiências de escolas em funcionamento em tempo integral em Belo 
Horizonte. Maria Clemência aponta a urgência de pensarmos o formato da jornada de 
trabalho dos/as profissionais que atuam nessas escolas, caso contrário, ele pode ser 
organizado em uma jornada de 10 horas diárias, com uma hora de almoço no local de 
trabalho, situação já vivenciada nas UMEIs, pois diante da falta de alguma pessoa 
para substituí-las, as educadoras almoçam e ao mesmo tempo cuidam das crianças. É 
preciso pensar, portanto, uma jornada de trabalho que incorpore o horário do almoço 
nas nove horas diárias correspondentes a dois cargos e/ou a dobra. Ou seja, é preciso 
retomar o debate sobre a dedicação exclusiva realizado no início da década de 1990, 
durante a elaboração do anteprojeto de Estatuto de 1992. 

Na opinião de Maria Clemência, a valorização profissional passa pela 
possibilidade de se qualificar, de ter mais tempo para estudar. Ela avalia que o gestor 
público em geral começa as reformas de governo pelo tempo, sendo esse um aspecto 
importante para a administração da política. Considera que, no caso do governo do 
PSDB, esse mecanismo se dava quando se exigia que as escolas tivessem que 
apresentar um projeto para determinar os benefícios, e o benefício sempre era o 
tempo, um tempo maior para o projeto, combinado com a redução no número de 
aulas.  

Segundo Maria Clemência, a implantação da Escola Plural significou um 
momento ímpar de debate, de discussão, de estudo, de reflexão da Rede; um momento 
de flexibilização do tempo de estudantes e professores/as para pensar, se formar; um 
momento de ampliação do número de professores/as, de reconhecimento das 
experiências. Havia um tempo oficializado para pensar, que foi modificado no governo 
de Célio de Castro com a introdução de mudanças significativas. Enquanto no governo 
de Patrus não havia um documento descritivo do tempo, no primeiro mandato de Célio 
de Castro, a SMED chegou a elaborar uma cartilha com fórmulas para calcular o 
tempo de estudos e de aulas, sendo a construção de mecanismos de controle sobre o 
tempo escolar um de seus maiores investimentos. Para a entrevistada, as duas 
intervenções mais fortes em relação à organização dos tempos escolares ocorreram na 
gestão de Célio de Castro e de Fernando Pimentel, ou seja, de 1999 a 2008. 
Entretanto, ela avalia que no governo Pimentel, a SMED, sob a liderança de Maria do 
Pilar, conseguiu piorar a organização dos tempos escolares, pois apontava falhas na 
proposta elaborada nas gestões anteriores, e sob a liderança de Hugo Vocurca, acabou 
de vez com qualquer tempo/espaço coletivo. 

                                                           
18 Na PBH os/as funcionários/as recebem um número de matrícula quando ingressam, denominado Boletim de 
Matrícula (BM) através do qual são identificados na documentação funcional. 
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Na avaliação de Maria Clemência, o fim do tempo coletivo não se limita a ficar 
sem o horário de estudo, de fato os/as profissionais ficaram sem tempo para 
pensarem juntos, uns com os outros, a sua prática pedagógica. Ficaram sem tempo 
para formular, elaborar, construir alternativas para as políticas públicas. Desta forma, 
fica difícil pensar a intervenção pedagógica para cada ciclo, refletir sobre os problemas 
enfrentados no processo de alfabetização dos/as estudantes, construir estratégias de 
trabalho com a juventude. Outros dirigentes entrevistados, Laraene, Nivaldo e Pedro, 
também avaliam que o fim do tempo coletivo no governo Pimentel tem repercussões 
fortíssimas no trabalho das escolas, porque os/as profissionais não têm como realizar 
reuniões e discussões sobre as questões pedagógicas, sindicais, culturais, e isso 
desarticulou vários projetos importantes que eram realizados com os/as estudantes.  

Outro elemento vinculado ao tempo é o calendário escolar. Para Maria 
Clemência, o formato de calendário escolar imposto pela SMED é um controle da 
escola através do tempo e esse controle está vinculado ao debate acerca da definição 
do período de férias. Ao relatar as discussões realizadas a esse respeito durante o 
governo Patrus, Maria Clemência lembra que o sindicato defendia a regulamentação 
no mês de julho. Do lado do governo, Fernando Cabral também defendia o mesmo 
período, enquanto Helena Amorim argumentava que deveria ser em janeiro, pois a 
Rede repunha a greve em julho. Na sua defesa, Maria Clemência argumentava que o 
gerenciamento da reposição da greve era de responsabilidade da categoria, e que a 
regulamentação das férias em julho envolvia a discussão sobre os benefícios pagos 
nesse mês que migrariam para janeiro. Ela argumenta ainda que o período de julho é 
fundamental, inclusive para a saúde, para distanciar dos problemas, e que se não 
ocorre esse tempo de descanso maior, ele certamente será realizado através de licença 
médica, pois as pessoas têm limites físicos e emocionais para suportarem os 
problemas que estão vivenciando cotidianamente nas escolas. 

Outro aspecto de uma política de valorização do/a profissional da educação foi 
destacado por Fernando Cabral e Laraene: a valorização do/a trabalhador/a que 
compreende políticas direcionadas ao conjunto do funcionalismo, diretamente 
voltadas à melhoria da sua qualidade de vida, da saúde, e lazer.  

Laraene aponta a ausência de uma política de atendimento à saúde do servidor 
municipal, anteriormente realizada através do Hospital Odilon Bherens (HOB), 
custeado pelos servidores, mas que passou para o Sistema Único de Saúde (SUS) no 
final do governo de Sérgio Ferrara, em 1988. Diante das reivindicações da categoria, o 
secretário de administração Fernando Cabral apresentou uma proposta de construção 
de clínicas básicas para o atendimento gratuito dos servidores. As clínicas básicas 
teriam clínico geral, pediatra, ginecologista e urologista e, em caso de haver 
necessidade de consulta em outra especialidade, o servidor seria encaminhado para o 
HOB. A proposta não foi aceita pela categoria, pois na época havia uma discussão de 
setores do funcionalismo para a construção de um plano de saúde com a Santa Casa 
de Misericórdia.  

O debate sobre as políticas de saúde da PBH reapareceu durante a discussão 
sobre a reforma da previdência nacional que desvinculou os conceitos da seguridade 
social: previdência, assistência social, assistência à saúde. A partir de então, a 
Beneficência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (BREPEM), rearticulou a idéia 
das clínicas básicas e foi criada a Clínica dos Servidores (CLISERV), para o 
atendimento dos servidores, mediante o pagamento de consultas, cujos valores foram 
ponto de negociação entre governo e trabalhadores/as, especialmente da educação.  
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Fernando Cabral relata que, enquanto Secretário de Administração no governo 
Patrus, vinculou a BEPREM àquela Secretaria, com duas preocupações: garantir um 
atendimento adequado ao servidor e ampliar o atendimento existente. A partir disso, 
realizou a expansão do atendimento odontológico, com a abertura de dois núcleos, um 
na região do Barreiro e outro na região de Venda Nova. Na sua gestão foi criada a 
CLISERV e a Clínica de Saúde Mental (CLISAM). Do ponto de vista de lazer, criou o 
Centro de Convivência e o Clube do Servidor Lagoa Acqua Park.  

Cabral afirma que não pode fazer mais porque encontrou resistência dentro do 
governo e entre setores do funcionalismo municipal, sobretudo durante o debate de 
reorganização da previdência. Segundo ele, existe pouca sensibilidade no governo em 
relação ao tratamento preventivo da saúde dos servidores, à necessidade de realizar 
exames periódicos que podem evitar gastos altíssimos com o adoecimento, tais como, 
campanhas de prevenção de câncer de mama, colo de útero e próstata. Existe ainda, 
pouca sensibilidade em garantir medidas de ergonomia, que facilitam a realização do 
trabalho e reduzem o adoecimento profissional. E avalia que diversos setores do 
governo não consideram importante investir no servidor municipal no sentido de 
ampliar seus horizontes culturais, como os cursos de língua estrangeira, artes 
plásticas, música, criados em sua gestão à frente da Secretaria de Administração. 

A valorização da escola pública foi outro aspecto de uma política de valorização 
do/a profissional da educação que foi expresso nas considerações de Ceres e de 
Arroyo, ao ressaltarem que a valorização do/a profissional da educação passa pelo 
reconhecimento social da educação básica pública e vincula-se ao que chamamos de 
respeito, prestígio, reconhecimento. Arroyo ressalta que, no discurso da mídia, a 
escola pública é apresentada de forma negativa, desqualificada, como uma escola 
muito ruim, de baixa qualidade, repercutindo no/a professor/a, pois ele/ela passa a 
ser tratado/a como um/a desqualificado/a, um ninguém, um/a incapaz, 
irresponsável.  

Maria Ceres partilha dessa mesma opinião ao afirmar que quando a sociedade 
avalia que a escola pública está mal, o/a professor/a percebe que não é prestigiado/a, 
valorizado/a, que o seu papel social não é reconhecido. Por isso, defende que é preciso 
também enfrentar essa avaliação, em sua opinião, preconceituosa e expressão de uma 
concepção social que vê o espaço público como ruim, como um lugar que não se deve 
colocar seu/sua filho/a. Se isso ocorre, o responsável pelo/a estudante o faz por 
absoluta falta de opção, ou conforme lembra, outro entrevistado, Nivaldo, essa pessoa 
procura uma escola em bairro diferente do que mora, pois na “periferia a escola tem 
todo mundo”.  

Segundo Maria Ceres, as escolas municipais de Belo Horizonte estão, em sua 
maioria, localizadas na periferia da cidade, outras em áreas consideradas de risco 
social. Esses espaços são ao mesmo tempo de enorme riqueza cultural, mas também 
de grande estigmatização social. Nele o/a profissional encontra uma cultura diferente 
da sua, situação que pode gerar encontros, desencontros, conflitos. Na opinião de 
Maria Clemência, as escolas localizadas nas áreas de risco social têm estruturas 
físicas ruins, são escolas pobres para pobres. Esse tratamento do governo repercute 
na fala dos/as profissionais que acabam considerando a situação como normal, 
reproduzindo uma representação de que “favelado tem que ter coisa ruim”.  

Além disso, Maria Clemência e Fernando Cabral avaliam que os problemas 
enfrentados são muito pesados, tais como, crianças portando pedra de crack, outras, 
vitimadas pela violência doméstica. A escola fica no “olho do furacão” e não consegue 
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potencializar um processo de mobilização social para o enfrentamento da situação. 
Desta forma, a RMEBH acaba aparecendo na mídia a partir dos problemas que 
enfrenta. E até mesmo o próprio governo deprecia a escola municipal ao fazer parecer 
abismal a diferença do resultado do IDEB, de 0,0001, abaixo da rede estadual.  

Na avaliação de Maria Ceres, essa situação exige uma reflexão mais 
aprofundada. Como construir uma política de valorização nesse terreno? Como 
realizar uma disputa ideológica, de concepção de vida, de mundo, diante dessa 
perspectiva privatista? Como pensar a valorização do/a profissional que está 
trabalhando nesse lugar? Como a sociedade vai atribuir valor a esse/a profissional? 

Maria Ceres afirma que reverter esse quadro exige construir alianças internas, 
inclusive no próprio governo, pois nele também persiste a idéia de que apenas oferecer 
uma escola na periferia “já está bom”. Segundo ela, as pessoas consideram que 
remunerar bem um/a professor/a é menos importante que instalar uma bela 
iluminação pública, porque elas não vêem como essa política retorna em benefício 
delas, pois as crianças de sua família não estão na escola pública, mas a iluminação 
pode embelezar o bairro onde moram. Exige, também, realizar um debate com o 
sindicato, no sentido de superar um discurso de vitimização do/a professor que, em 
sua opinião, mais atrapalha que contribui para o debate da valorização docente. Exige 
ainda uma articulação com os movimentos sociais para envolver o nome da escola 
pública em situações interessantes que rompam com essa idéia que a escola tem que 
ser ajudada com projetos do tipo Amigos da Escola.  

Neste sentido, Maria Ceres propõe uma política de visibilidade dos projetos 
interessantes da escola pública como estratégia para construir a legitimidade da 
escola pública, a fim de que as políticas de valorização específicas do profissional da 
educação possam vigorar. Isso implica construir, portanto, um novo terreno para a 
valorização, o terreno da produção da legitimidade, do reconhecimento, do prestigio; 
criar socialmente a idéia da importância da rede pública de educação da cidade, fazer 
uma discussão sobre o papel da escola pública na garantia do direito à educação. Para 
isso, considera como espaços potenciais para essa construção as Conferências de 
Educação, o Conselho Municipal, a Constituinte Escolar.  

O segundo eixo que consideramos nas reflexões, que os/as dirigentes 
entrevistados/as compartilharam conosco, foi a avaliação das políticas 

implementadas no período de 1993 a 2007. As políticas de valorização do/a 
profissional da educação, realizadas no período de 1993 a 2007, envolveram a 
discussão sobre as políticas remuneratórias e a carreira. Na opinião de Maria 
Clemência, as principais reivindicações da categoria no período estavam em sintonia 
com as lutas gerais da classe trabalhadora, entre elas a luta por uma política salarial, 
por um mecanismo de correção salarial que garantisse o poder de compra dos 
salários, o pagamento por habilitação e um plano de carreira da educação.  

Maria Clemência e Pedro acreditam que, durante certo período, existiu uma 
política salarial na perspectiva dos/as trabalhadores/as, que era a reposição salarial 
integral da inflação pelo ICV-Dieese. Essa política foi modificada a partir do final de 
1995, motivando uma greve logo no início de 1996.  

Outro debate ocorrido sobre a política salarial, lembrado por Maria Ceres, foi a 
conveniência ou não de construir uma diferenciação salarial de acordo com o local de 
trabalho, cujo cálculo estaria vinculado ao Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) 
criado pela Prefeitura. A intenção era valorizar o trabalho das pessoas em área de 
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risco social, proposta que hoje Maria Clemência defende, no sentido de se construir 
uma política de valorização desses/as profissionais para não se banalizar a morte.  

Um novo debate em curso que vincula a política salarial ao desempenho do/a 
estudante, já está sendo ventilada na Rede, como relatam Maria Clemência e Nivaldo. 
A partir de “buchichos” oriundos da SMED e/ou alegando o receio de perderem 
recursos da verba pedagógica, redução de salário, não progressão na carreira, 
algumas escolas já estão preparando os/as estudantes para fazerem as provas do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Na opinião de Maria 
Clemência, essa idéia de pensar a escola sob a ótica do mérito, não será implantada 
por um pacote, ela está sendo construída, silenciosamente.  

A avaliação de desempenho é considerada um tema espinhoso, segundo Maria 
Ceres. Para ela a avaliação de desempenho nunca é um processo inteiramente 
objetivo, pois quando se avalia o desempenho das pessoas, sujeitos, isso se faz com 
graus de subjetividade. Portanto, essa avaliação não pode ser tratada da mesma forma 
como se avalia a performance de uma máquina, o que exige acertos difíceis de serem 
realizados. Se a avaliação for realizada somente vinculada ao índice necessário para 
alcançar a progressão, de fato não se estará avaliando nada, ou se conceber um 
percurso punitivo, também não avalia nada. Neste sentido, pondera que a SMED teve 
dificuldade em estabelecer uma forma de avaliação mais coletiva e ao mesmo tempo 
individualizada. Laraene relembra que a posição do sindicato era a avaliação 
institucional, de todas as pessoas envolvidas no processo da educação, mas o governo 
recusou discutir a proposta, que permanece em pauta ainda hoje. 

Uma das conquistas destacadas pelos/as entrevistados/as é o pagamento por 
habilitação. Segundo Maria Clemência, essa conquista exigiu greves e enfrentou 
polêmicas, pois significava ganhar igual aos/as professores/as de quinta a oitava série 
e segundo grau, trabalhando com crianças pequenas. Relata que muitos/as desses/as 
professores/as se sentiram desprestigiados/as, pois defendiam uma carreira 
hierarquizada. Entretanto, a carreira hierarquizada desprestigiava quem trabalhava 
com as crianças pequenas.  

Na avaliação de Glaura, não foi fácil chegar à proposta de carreira única, porque 
um setor da categoria pressionava pela carreira separada. Considera que o plano de 
carreira da educação foi uma conquista, pois hoje o/a professor/a da Rede é melhor 
remunerado/a, tem mais perspectivas que o/a professor/a da rede estadual. Em sua 
opinião, a seleção e recrutamento de professores/as, somente através de concurso 
público, e o pagamento por habilitação garantiram um bom grau de formação dos/as 
profissionais da Rede. 

David Júnior e Nivaldo relembram a polêmica da idéia da carreira única ao longo 
dos anos, e avaliam que, mesmo sendo uma conquista, ela gerou uma sensação de 
perda para os ocupantes de cargo de “PII”19, especialmente os/as “celetistas”, que se 
arrasta ainda hoje com os/as professores/as mais antigos/as. Na opinião de David 
Júnior, “o pacto realizado à época da votação do plano de carreira não revelou essa 
cisão, e tendeu para o lado com maior força quantitativa”. 

Para David Júnior havia um sentimento de ganho, por parte das “PI” por dois 
motivos: a dimensão subjetiva e o regime jurídico único. A dimensão subjetiva 
compreendia um rompimento com o tratamento diferenciado que as colocava em uma 

                                                           
19 Os/as ocupantes do cargo de Professor Municipal II e de Professor Municipal I eram chamados pela categoria de 
PII e PI. 
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“condição menor”, apesar de partilharem o mesmo trabalho no chão da escola. 
Existiam ainda duas formas de contratação, dois tipos de relação trabalhista: “as PI” 
eram estatutárias, e “os PII” celetistas, o que complexificava as relações. Neste 
aspecto, a carreira única e a mesma relação trabalhista possibilitaram a unificação 
dos dois segmentos. 

O plano de carreira atual trouxe vantagens e desvantagens segundo David 
Júnior. A maior desvantagem destacada foi o enquadramento sem considerar o tempo 
efetivo de exercício na PBH, pois ao nivelar todo mundo no nível 10 e 11, provocou 
perdas históricas, e o enquadramento pelo tempo real estará na pauta de 
reivindicação “até o final dos tempos, o Armagedom”. A maior vantagem refere-se à 
indenização a ser paga aos/às celetistas optantes relativa ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS). No estatuto há o compromisso do pagamento de uma 
indenização, à época da aposentadoria, correspondente aos valores do FGTS referentes 
ao interstício de adesão ao regime estatutário até a data da aposentadoria. 

Maria Clemência destaca outro aspecto relevante no plano de carreira que foi a 
criação do cargo de educador infantil, pois tirou dessa profissional a identidade 
docente, seu papel social de professora, além de desconstruir uma história de 
elaboração e prática pedagógica do setor mais avançado da Rede, as professoras dos 
antigos jardins municipais20. Ela considera que a PBH ao separar a carreira tirou a 
legitimidade dessa nova profissional, desconheceu essas mulheres como profissionais, 
e criou uma carreira para as mulheres continuarem ganhando menos, uma carreira 
para não abrir a boca, e que deve ser punida severamente quando se mobiliza. Avalia 
que as educadoras, para terem sucesso em sua luta, precisam construir uma aliança 
com a comunidade, porque a educação infantil consegue “colocar pai e mãe na rua”. 
Cita como exemplo as mobilizações ocorridas na cidade logo após a regulamentação da 
educação infantil pelo Conselho Municipal de Educação, quando a PBH cortou as 
verbas das creches conveniadas. Para ela a escola de educação infantil não tem 
apenas a tarefa de ficar com a criança. Nela, a criança toma banho, come, ou seja, 
reduz despesas da família; portanto, torna-se imprescindível.  

Esse segmento da categoria tem enormes problemas a enfrentar segundo Maria 
Clemência. Primeiro, a falta de investimento da PBH na formação dessas profissionais, 
na elaboração de um projeto pedagógico, o que leva a ter como única saída “rodar 
material no mimeógrafo para as crianças de três anos”. O segundo, é a construção do 
apoio dentro da categoria, pois, diferentemente das professoras primárias, que 
estavam em uma mesma carreira, eram professoras, e a maioria da Rede, ou seja, 
nada acontecia sem elas, as educadoras são um cargo à parte e minoria em relação ao 
cargo de professor municipal. 

David Júnior e Maria Ceres registram que o debate da definição da política para 
a educação infantil começou em sua gestão na SMED. David relata que a constituição 
da rede própria da educação infantil representou uma disputa interna no governo por 

                                                           
20 Segundo Stefânia Padilha, em palestra realizada em outubro de 2008, na Faculdade de Educação da Universidade 
do Estado de Minas Gerais, a trajetória de formação dessas profissionais, que entraram na RMEBH, sem uma 
especialização na educação infantil, foi realizada durante anos pela própria PBH, através de cursos, encontros, 
seminários, publicação de materiais pedagógicos, mas tem sido desconstruída desde a implantação da Escola Plural, 
pois a educação infantil não foi incorporada nos ciclos de formação humana previstos no projeto. 
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causa de verbas, pois até então a educação infantil era vinculada à Secretaria 
Municipal de Assistência Social.  

Segundo David Júnior, a definição da política de educação infantil fez parte do 
processo de constituição do Sistema Municipal de Educação, possibilitado a partir da 
previsão na Constituição Federal da autonomia dos municípios para criarem o sistema 
próprio e definirem a sua política de educação infantil. Esse processo envolveu a 
realização da I Conferência Municipal de Educação, a eleição do Conselho Municipal 
de Educação (CME), e a regulamentação da educação infantil pelo CME.  

Maria Ceres e David Júnior ressaltam que o debate ocorrido na época acerca do 
financiamento da educação envolvia a política do governo estadual de municipalização 
do ensino fundamental e a necessidade de conciliar o atendimento do ensino médio e 
da educação infantil, pois eles não entravam na conta do FUNDEF. Na opinião de 
ambos, é nesse contexto político da época, dos constrangimentos políticos, 
orçamentários, financeiros que o governo fez a opção por uma carreira específica, 
como estratégia de garantir a rápida expansão da rede própria de atendimento da 
educação infantil.  E, segundo David Júnior, o governo sabia que essa opção geraria 
crise e reabriria o debate pela unificação da carreira no dia seguinte à sua 
implementação.  

Na opinião de Glaura Vasques, os debates têm apontado que o profissional da 
educação infantil precisa ser formado em curso superior, e por isso considera um 
equívoco o questionamento de alguns governos ao afirmarem que a exigência de curso 
superior é uma interpretação errônea da LDB. Para ela, essa situação da educação 
infantil em Belo Horizonte é transitória, e em todo o país a luta da educação infantil 
vai ser pela unificação da carreira.  

A progressão automática por cursos acima da escolaridade mínima exigida para 
o cargo, não foi uma discussão fácil de ser realizada no governo municipal, segundo 
David Júnior, porque abria a possibilidade de pressão de outros setores do 
funcionalismo pela mesma vantagem. Contudo, a SMED conseguiu convencer o 
governo de que a formação docente influencia a qualidade da educação. O debate 
ocorreu em dois momentos: primeiro, a defesa da progressão automática era apenas 
para os cursos de mestrado e doutorado; em seguida os cursos de especialização lato-
sensu e a definição de critérios para aceitação dos cursos, para estabelecer uma regra 
na administração pública. Na opinião de Fernando Cabral, os cursos de especialização 
foram banalizados, porque esse país é cartorial, mas compartilha da avaliação de uma 
professora que acredita que “só o fato de uma pessoa sair de casa para estudar, ela 
aprende muita coisa”. Para Nivaldo, a regulamentação da especialização elevou a 
formação docente por ser uma possibilidade dos/as profissionais progredirem na 
carreira. 

Arroyo chama a atenção para o cuidado que se deve ter ao construir uma 
proposta de carreira, pois caso contrário, ela se torna hierarquizada a partir de 
critérios que “não são democráticos, não são igualitários, não são justos”, tais como, 
“pagar diferente porque se trabalha no segundo grau, na oitava série ou na 
alfabetização”. Outro desafio é construir formas de incentivos à habilitação que não 
represente “hierarquia de titulados contra não titulados” levando em conta as 
dificuldades de acesso a altos graus de especialização, principalmente em uma 
categoria majoritariamente feminina que convive com a dupla jornada de trabalho, 
que são excelentes profissionais e não podem ser penalizadas por essas dificuldades. 
Ele sugere que se deve valorizar o que há de excelência no trabalho, pois nem sempre 
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as titulações refletem no trabalho, preocupação também compartilhada por Nivaldo. 
Neste sentido, Arroyo apresenta a experiência espanhola de valorização dos projetos e 
das experiências pedagógicas realizadas pela escola na carreira docente. 

A avaliação das relações entre governo, sindicato e categoria ao longo do 

período de 1993 a 2007 é o terceiro eixo em que organizamos as reflexões, que os/as 
dirigentes entrevistados/as compartilharam conosco.  

Na avaliação feita por Pedro, representante sindical, o governo Patrus foi cercado 
de expectativa, pois teve o apoio da categoria definido em assembléia, e de diversos 
movimentos sociais. Juntamente com Laraene e Nivaldo, também representantes 
sindicais, considera que no primeiro momento do governo havia um respeito pelo 
movimento, uma relação interessante, expressada na mesa de negociação composta 
pelo prefeito, o secretário de finanças, e o secretário de educação, ou seja, uma mesa 
capaz de resolver os problemas. Mas, ao longo do governo, a diferença de tratamento 
foi percebida também na composição da mesa de negociação com a alteração dos 
representantes da PBH e a postura prevalente de não negociar. 

Pedro destaca que um momento de grande perplexidade diante da relação do 
governo com a categoria ocorreu durante a greve de 1996, quando a PBH cortou o 
ponto logo no primeiro mês de greve, em atitude inédita. A confusão na categoria 
aparecia na sala do comando de greve através de uma faixa afixada com a palavra 
“perplexidade”. A greve durou 46 dias, com acampamento na porta da Prefeitura e 
distribuição de cestas básicas para a categoria.  

O período de 1998 a 2003, na opinião de Laraene e Pedro, foi um momento de 
perda de direitos, como se anunciava no início da década de 1990, consolidado no 
governo FHC com as reformas administrativa e previdenciária. Na avaliação de Pedro, 
o primeiro mandato do governo Célio foi uma transição, era um governo dentro de 
uma conjuntura política de recessão e de mudanças constitucionais e não havia 
grande expectativa diante dele, apesar da categoria acreditar que era possível 
negociar. Avalia que o governo tentou preservar, de alguma forma, sua imagem de 
governo de esquerda, mas foi um governo duro, que manteve  uma política de arrocho 
salarial e de ataques aos direitos da categoria, no que concorda Laraene. Ambos 
observaram sinais de alteração no governo, uma transição para o governo Pimentel, 
que acabou assumindo o cargo devido ao afastamento de Célio por problemas de 
saúde.  

Pedro considera que Pimentel assumiu um perfil de “anti-organização” dos 
movimentos sociais, fez enfrentamento usando a repressão policial contra os perueiros 
e camelôs, e também contra os sindicatos, especialmente o da educação. Ele 
inaugurou um novo momento, fechou as portas ao movimento social. A negociação 
modificou-se, e nem sempre o que era dito, formal ou informalmente, era cumprido.  

A avaliação destes representantes sindicais assemelha-se às avaliações dos ex-
secretários. Elas envolvem dois elementos: a relação mais geral e a disputa de 
protagonismo da política educacional. 

Segundo Arroyo, a relação entre os governos e sindicatos não depende só de 
quem está no governo, depende também da própria postura do sindicato, da própria 
força do sindicato. Na medida em que o movimento sindical perde força política, os 
governos passam a ter mais força “para cair em cima dos sindicatos, em cima da 
categoria, a não ter medo”. Para ele, antes o governo tinha medo do sindicato, mais 
preocupação. Hoje eles sabem que os sindicatos não conseguem mobilizar tanto a 
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categoria. Neste sentido, “houve uma desvalorização do trabalho, não só do trabalho 
docente, mas do trabalho”. E quando há uma desvalorização do trabalho são os 
sindicatos que perdem, pois os governos “caem em cima”, os patrões “caem em cima”. 
“E eles têm mais cartas na mão para poder jogar contra o/ trabalhador. O trabalhador 
fica com mais medo de perder o emprego”. 

A relação entre a Prefeitura e o Sindicato, na opinião de Arroyo, poderia ter sido 
um pouco melhor, apesar de avaliar que depois, teve relações piores. Ele considera 
que no governo Patrus havia mais sensibilidade na relação, o sindicato era muito 
forte, mas não entendia porque o governo esperava as coisas aconteceram, “para 
depois cozinhar, cozinhar, cozinhar”, porque militantes que vinham da luta sindical 
docente não se adiantavam e evitavam os problemas. Ele avalia que poderia ter sido 
melhor, não só com o sindicato docente, mas com os outros sindicatos do 
funcionalismo, que os salários poderiam ter sido melhores, que “aproximassem” mais 
as categorias. 

Segundo Fernando Cabral, o reajuste de 242% (conhecido como 200%) causou-
lhe alguns problemas políticos, pois havia uma divisão no governo. A greve realizada 
no mesmo ano do reajuste reforçou a posição contrária que foi consolidando no 
governo uma visão de que o servidor não tem jeito. Avalia que as greves ocorrem não 
só pela questão financeira, e que o fato de dar o reajuste não significava ficar imune à 
greve, os 242% “não era uma vacina contra todos os males de convivência entre o 
servidor e o governo”. Por sua vez, Glaura considera que as greves foram importantes 
para a evolução salarial do/a professor/a que recebia R$400,00, em 1994 e chegou a 
R$600,00, em 1996. 

Na opinião de David Júnior, a relação entre governo, sindicato e categoria foi 
restrita, limitada, precária, com responsabilidade de parte a parte. Acredita que gestos 
de desprendimentos não foram compreendidos e imagina que o sindicato deve ter 
avaliação semelhante. Segundo ele, a impressão que tinha, em alguns momentos, era 
que todo o jogo político era para não construir, mesmo em detrimento da categoria. 
Considera que às vezes ia para uma “conversa fadada ao fracasso à priori”. Neste 
sentido, avalia que os governos populares de Belo Horizonte não avançaram na relação 
com os sindicatos dos servidores municipais, mas também que os sindicatos de 
esquerda não conseguiram avançar na sua interlocução com o poder público. “Ambos, 
portanto, devem à cidade, da parte do governo, e à categoria, da parte do sindicato, 
uma relação amadurecida” que poderia atender melhor os interesses dos/as 
estudantes e dos/as trabalhadores/as em educação. 

A disputa do protagonismo da política pedagógica está presente nas falas de 
Maria Ceres e Laraene Tolentino e expressam bem o acirramento das relações no 
período. Para Maria Ceres, o sindicato não considerava legítimo a SMED mobilizar a 
cidade com o tamanho e duração que foi a Constituinte, pois temia uma legitimação 
da SMED junto às famílias. Considera que a crítica do sindicato era motivada por 
considerar que a iniciativa da SMED usurpava dele a iniciativa pedagógica, que essa 
não podia ser do Estado, que a SMED não podia ter uma proposta pedagógica. 
Segundo ela, havia setores no governo que também pensavam assim, que era só dar 
condições, infra-estrutura e remuneração que a escola “se virava”. Mas ela acredita 
que era necessário comprar uma briga por uma proposta, o Estado não podia apenas 
ser regulador, definir o funcionamento, isso é “neoliberal”.  

Na opinião de Laraene, a ação do governo era de retaliação, de depreciar o 
sindicato, colocar o sindicato e seus dirigentes como pessoas desqualificadas, 
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incompetentes que estavam à frente da categoria. Ela lembra que a grande polêmica 
da categoria com a SMED na Constituinte Escolar era a avaliação da Escola Plural, 
pois havia um debate na cidade, nas comunidades, entre os/as estudantes, um 
interesse em discutir "esse fenômeno de Belo Horizonte chamado de Escola Plural", 
mas a prefeitura não tinha interesse na discussão, em discutir com os/as 
trabalhadores/as, as diretrizes a serem seguidas naquele momento. Ela queria apenas 
discutir os regimentos escolares.  

Maria Clemência faz uma avaliação mais geral do movimento organizativo da 
Rede. Para ela uma das grandes conquistas da categoria foi a organização do 
movimento, a sua força. As pessoas tinham prazer de participar, havia uma direção 
intermediária do movimento, uma militância que dirigia o sindicato na base, tinha 
autoridade para isso, apesar de não ter nenhum cargo oficialmente. Havia um 
engajamento maior, inclusive porque o movimento de renovação pedagógica foi 
assumindo a vanguarda no movimento social nos anos 1980 e 1990, e com isso o 
debate salarial e pedagógico ocorria junto, como parte da mesma reflexão sobre a 
melhoria da qualidade da educação pública. Hoje, a categoria faz opção pelo campo 
jurídico, o que, na sua opinião, é reformista, não é nada ousado. Segundo ela, a 
quantidade das pessoas nas assembléias, o desgaste do movimento, o desgaste da 
entidade, o desgaste da Prefeitura, dá o tom das coisas, as expectativas são muito 
ruins, as possibilidades de vitória dos movimentos pequenas e também de vitórias no 
campo pedagógico tem sido pequenas, porque hoje se discute menos que antes. 

Em sua avaliação, Maria Clemência considera que a relação com os governos 
municipais nunca foi fácil, mas havia mais respeito. Hoje prevalece esse tom "tudo que 
não presta, o que não provém de Deus, é de responsabilidade da escola", e é a partir 
dessa concepção que se pensa a política salarial, a política pedagógica. Segundo ela, 
hoje a Rede tem um corpo docente que era da militância, mas está cansado, não 
consegue discutir política, pensar a escola, e desta forma, pensar política deixou de 
ser tarefa da escola.  

Maria Clemência avalia que a escola21 não discute porque não tem mais espaço e 
porque muitas das pessoas que lá discutiam hoje estão no governo e que a militância 
que saiu da base e entrou no governo hoje se limita a construir argumentos para 
justificar e sustentar a linha do governo. Ou seja, o governo não pensa, a escola não 
pensa, mas as pessoas acreditam que o governo pensa, e transformam as posições do 
governo em parâmetro. As pessoas não estão refletindo mais, e a cada vitória do 
governo, aumenta o número de pessoas conservadoras, inclusive porque tem pessoas 
que, há muito tempo, estão no poder e isso dá a impressão que as coisas não vão 
mudar, não vão melhorar. Ou seja, o governo está ruim, e a escola também está ruim.  

Maria Clemência afirma ainda que, além disso, a PBH tem investido em novas 
formas de controle sobre as escolas. Uma delas é o Sistema de Gerenciamento Escolar 
(SGE), a outra é o boletim único, “com conceito’, sendo que todas as escolas já tinham 
boletins, construídos a partir de longos debates internos. Segundo ela, um novo 
instrumento que está sendo elaborado é a “ficha de avaliação da escola”, que envolve 
informações sobre a escola, os/as estudante e os/as profissionais. É um instrumento 
para aumentar o controle sobre a escola, ter um controle virtual da escola.  

A análise da opinião de representantes do movimento sindical e do governo, 
presentes nas comissões de negociação, sobre as políticas governamentais 

                                                           
21 Escola, aqui, refere-se ao coletivo de profissionais da escola bem como abrange pais, responsáveis e estudantes. 
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direcionadas à valorização dos profissionais da educação da RMEBH no período de 
1993 a 2002, não deixa dúvidas quanto à dialética da construção dessas propostas 
políticas e regulações, além de refletirem as concepções desse/as participantes e o 
cenário político da época. 

Historicamente vêm sendo constituídas mudanças na organização do trabalho 
das escolas da RMEBH e nas condições de trabalho, que se expressam no quadro de 
política de pessoal e na jornada de trabalho e tempo coletivo e que representam, ora 
conquistas e avanços, e ora perdas para os/as profissionais da Rede. Essas mudanças 
e políticas têm variado quanto à construção de um diálogo entre governos e 
trabalhadores/as, e principalmente quanto à realidade da elaboração de sínteses e 
acordos, apesar das diferenças, envolvidas nos interesses e reivindicações desses dois 
setores. Portanto, há uma tensão que permanece mesmo com as articulações de 
propostas dos setores do governo municipal e dos/as profissionais da Rede e que se 
intensifica com a imposição unilateral por parte do governo.  

Embora a organização, as reivindicações e lutas dos/as profissionais da 
educação que atuam na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte tenham 
influenciado e continuem a influir sobre as ações do Estado, no nível de poder 
executivo municipal e seus agentes,  constata-se, nos últimos dezesseis anos, na 
formulação das políticas específicas, o acirramento das contradições. 

Como analisamos, as tecnologias políticas do mercado, da gestão e de 
performatividade, têm repercussões na organização do trabalho e na construção 
coletiva de alternativas para os problemas cotidianos enfrentados pelas escolas, no 
tempo livre dos/as profissionais, nos tempos de luta da categoria. Sobretudo, nas 
regulações mais recentes da RMEBH, parecem reduzir cada vez mais o espaço para 
que os/as seus/suas profissionais atuem como seres éticos, autônomos e coletivos.  

Avaliamos que os desafios postos para as políticas de valorização dos/as 
profissionais da educação estão entrelaçados pelas concepções de educação, as 
hegemônicas e aquelas que fazem parte de “velhas e boas bandeiras”, como afirma 
Carmen Sylvia Moraes (2007). Por isso, a disputa em curso exige retomarmos a 
organização em torno do projeto educacional sistematizado nos documentos dos 
CONED, no Plano Nacional de Educação elaborado por militantes do movimento 
social, em 1997. Exige recolocar em pauta o debate sobre o projeto educacional como 
parte integrante do projeto de sociedade, de “um projeto de nação que tem o social 
como eixo”, sustentado “no princípio da democratização do Estado e das relações 
sociais”, e que é comprometido “com os interesses da maioria da população”, com “a 
defesa da Escola pública, a universalização da Educação básica e a responsabilidade 
do Estado no desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica”, que 
compreende a educação “como um direito social básico e universal”, como “pré-
requisito na superação da histórica dependência científica, tecnológica e cultural do 
país” (MORAES, 2007, p.6) e na superação das discriminações de gênero, raça/etnia, 
opção sexual. 

 

 


