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DIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNCIONÁRIOS! (Lei 13.054/14)



LEI Nº 13.054, DE 22 DE DEZEMBRO DE 
2014

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É instituído o Dia Nacional dos Profissionais da Educação, a ser 

comemorado, anualmente, em todo o território nacional, no dia 6 de agosto.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de dezembro de 2014; 193º da Independência e 126º da 

República.

DILMA ROUSSEFF

José Henrique Paim Fernandes



PRINCIPAIS PROPOSTAS ANUNCIADAS 

POR BOLSONARO PARA A EDUCAÃO

 Estímulo à privatização e mercantilização da educação básica e superior 

(EC 95, Lei das OSs, voucher, educação a distância).

 Precarização do trabalho educacional (reforma trabalhista, terceirização, 

ataque aos sindicatos - MP 873 e outros que virão).

 Pauta conservadora de costumes (Militarização, Escola sem Partido, 

Educação domiciliar).



MEC – janeiro a abril de 2019

 Ministro Ricardo Vélez (INOPERÂNCIA TOTAL)

 NENHUMA POLÍTICA EFETIVA ANUNCIADA

 GESTÃO MARCADA PELA DISPUTA DE DUAS ALAS DO GOVERNO (MILITARES x 
OLAVISTAS – guru de Bolsonaro)

 ESTÍMULO A PAUTAS DE COSTUMES DE ÍNDOLE REACIONÁRIA E CONSERVADORA 
(Militarização, Escola sem Partido, Armamento escolar etc)

 DESMONTE DE PROGRAMAS E ATRASO DE EMPENHOS (ENEM, LIVRO DIDÁTICO 
etc)



MEC A PARTIR DE ABRIL 2019 

 ABRAHAM WEINTRAUB assume em 8.04.2019.

 Professor da USP (economista) tem formação na área de Previdência e 
mercado de capitais (contribuiu na proposta original da reforma da 
Previdência – atuou na equipe de transição e apoiava o regime de 
capitalização individual).

 Desconhece por completo as políticas educacionais.

 A gestão já começa a ficar marcada pelo viés privatista e conservador (OSs
nas universidades, implementação da EC 95 (sucessivos cortes orçamentários), 
militarização, escola sem partido etc)  



ENSINO SUPERIOR

 Os sucessivos cortes pavimentaram o caminho para o anúncio do FUTURE-SE.

1. Mercantilização das universidades e Institutos através da administração por OSs
e captação de recursos próprios junto às empresas.

2. Projetos terão como foco atrair investidores e não mais produzir conhecimento 
para o desenvolvimento da sociedade.

3. Fim de concurso público para professores e técnicos administrativos das IES e 
IFES e desmonte dos planos de carreira (foco na contratação precária por 
meio de OSs).

4. Cobrança de pós-graduação (quebra do princípio da gratuidade).

5. Desresponsabiliza gradualmente a União pelos investimentos no ensino superior 
(cada instituição terá que se virar para sobreviver).

6. Compromete as metas do PNE de expansão do ensino superior publico.

7. Programa elaborado totalmente sem diálogo com a comunidade acadêmica. 



EDUCAÇÃO BÁSICA

LISTA DE COMPROMISSOS LANÇADA EM 11/07:

 Retomar o programa Pró-infância (construção de 4,9 mil creches até 2022).

 Revitalizar o programa Mais Educação (tempo integral).

 Estimular a adesão ao “Novo ensino médio” (R$ 230 milhões para convênios. 
Ninharia!!)

 Conectar 6,5 mil escolas rurais à internet.

 Implementar 108 escolas cívico-militar até 2023.

 Estabelecer “trilhas de formação de professores até 2020” (cursos de 
educação a distância).

 Rever livros didáticos; apoiar projetos da escola sem partido, da educação 
domiciliar etc.



PAUTAS DO MERCADO (forte pressão 

sobre o governo para acelerar)

 Reforma do ensino médio (privatização de ¾ do currículo): terceirizar 100% da 
parte flexível e investir na educação a distância de 20% da parte obrigatória 
regular e 80% da EJA.

 BNCC (infantil, fundamental e médio): investimento em currículos de 
competências e ampliação do mercado editorial.

 OSs na educação básica (gerenciamento financeiro e administrativo, inclusive 
de pessoal – sem carreira e sem concurso público. Significa também economia 
na Previdência!!!)

 Outras formas de mercantilização da educação básica (EAD, homeschooling) 
e novas experiências de autofinanciamento das escolas “públicas” através das 
PPPs.



PAUTAS DA SOCIEDADE -

CONTRAPOSIÇÃO

 Tornar o Fundeb Permanente com mais financiamento da União (Piso, 

Carreira, CAQ). Há dois projetos no Congresso (PECs 15/15 e 65/19)

 Regulamentar piso do artigo 206, VIII e diretrizes de carreira (esta última 

através do PL 1.287/11 Câmara e PLC 88/18 Senado). A CE-Senado 

incorporou propostas da CNTE de ampliação do piso como vencimento 

de carreira para professores e funcionários. Falta ainda ser votado no 

plenário do Senado e novamente na Câmara (CNTE barrou tramitação 

em 2018).

 Manter a vinculação constitucional para a educação e revogar a EC 95!

 Resistir às investidas de privatização e mercantilização da educação e de 

precarização e terceirização do trabalho escolar (contra a reforma do 

ensino médio, lei das OSs, trabalho intermitente, terceirização etc) 



Políticas para aguardam ações para a 

organização dos Funcionários 

 Meta 18 PNE (concurso público, carreira, censo profissional).

 Profissionalização em nível médio e superior (apresentar matriz dos cursos 
tecnológicos às Universidades e IFES).

 Levantamento da demanda dos cursos médio e superior através do Fóruns 
Estaduais de Formação dos Profissionais da educação (Decreto 8.752/16).

 Resistir à possível revogação do Decreto 8.752 através da luta conjunta com 
outras entidades nos estados.

 Fortalecer a profissionalização e a consequente valorização dos Funcionários 
em ações descentralizadas, nos Estados (o MEC não irá priorizar a política). 

 Atualizar o debate da unificação, profissionalização e valorização da carreira, 
e também da representação sindical (a base está mudando!!!)!!!

 Engajar os funcionários na luta pelo novo Fundeb, pois Piso e Carreira virão 
dessa política. 


