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Anexo – Formação dos Professores 

Autoritarismo do PSDB na educação continua 
SEE realiza falso diálogo nos polos 

e impõe reajuste e férias parceladas
Só nossa mobilização pode mudar essa situação

Nossa luta 
já assegurou 
conquistas

O atual governo ao assumir a 
gestão do Estado enviou sinais à 
sociedade, através dos meios de 
comunicação, indicando que pre-
tendia realizar algumas alterações 
nas políticas que vinham sendo 
desenvolvidas pelo governo Ser-
ra/Goldman, também do PSDB.

No caso da Educação não foi 
diferente. O secretário declarou 
que pretendia estabelecer um 
diálogo permanente com as 

entidades representativas dos 
trabalhadores em educação, 
particularmente do magistério, 
para ouvir os pontos de vista e as 
reivindicações e, assim, proceder 
alterações nas políticas em vigor.

É verdade que temos conse-
guido nos reunir com o secretário 
da Educação para apresentar 
nossos pontos de vista e reivin-
dicações. Entretanto, o diálogo 
não tem sido fácil e, em questões 
substanciais, a Secretaria da 
Educação simplesmente não tem 
nos ouvido, tomando decisões 

unilaterais que são impostas à 
rede estadual de ensino.

Não são poucos os casos em 
que isso tem ocorrido. No início 
da gestão, alegando que não 
havia tempo hábil para fazer al-
terações na atribuição de aulas, a 
SEE manteve as decisões toma-
das pela administração anterior, 
causando grande confusão e 
prejuízos aos professores.

O falso diálogo 
nos polos

O atual governo vem abordan-
do  questões que foram levadas a 
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público durante a nossa greve de 
2010, mas de uma forma em que 
procura se apropriar de nossas 
reivindicações, mas sem nego-
ciar efetivamente o seu atendi-
mento. Na questão do plano de 
carreira, por exemplo, abriu um 
processo de debates que descon-
siderou as entidades, criando os 
polos de discussão nos quais a 
própria Secretaria definia os in-
terlocutores. Ainda assim, foram 
as propostas que elaboramos 
em conjunto com as demais 
entidades e debatemos com a 
categoria que deram o tom das 
discussões com o secretário nos 
polos. Por outro lado, embora te-
nha se comprometido a cumprir 
a lei, a SEE até o momento não 
convocou a comissão paritária 
de gestão da carreira prevista no 
artigo 25 da LC 836/97.

Governo não 
atende nossas 
reivindicações

Uma das razões mais fortes da 
nossa greve foi a grande perda 
salarial que vem se acumulando 
ao longo dos anos. O DIEESE 
calculou o índice para repor as 
perdas entre fevereiro de 1998 
a março de 2010 em 34,3%, 
mas o governo Serra/Goldman, 
na ocasião, não apenas não 
negociou como reprimiu violen-
tamente o movimento. A greve 
refluiu, mas o ex-governador 
não conseguiu sua pretensão de 
ser Presidente da República, tal 
o desgaste de sua imagem em 
todo o Brasil. 

Agora, a reposição necessária 
é de 36,74% . O que faz o gover-
no Alckmin? Ignora essa perda e 
impõe um reajuste parcelado em 
quatro anos que, na realidade, 
significará apenas pouco mais de 
27% nos nossos salários. Isto se 
a inflação não extrapolar os níveis 
já previstos. Além disso, estabe-
lece a vigência a partir de julho 
(não respeitando a data-base:  
março) e embute a incorporação 
da GAM em 2012, objeto de lei já 
em vigor anteriormente. O proje-
to de lei do reajuste foi enviado 
à Assembleia Legislativa, em re-
gime de urgência sem qualquer 
diálogo com o Sindicato. Com 
nossa mobilização, consegui-
mos aprovar uma emenda que 
estabelece negociação anual 
para avaliar a política, abrindo 
a possibilidade de lutarmos por 
reajustes maiores. Além disso, 
no primeiro ano, a vigência 
será 1º de junho. Continuamos 
lutando para que seja efetivada 
a data-base.

Férias parceladas... 
só faltava essa!

Depois do reajuste parcelado, 
férias parceladas! Numa deci-
são absurda, a SEE impõe aos 
professores a divisão de suas 
férias em dois períodos de 15 
dias, em janeiro e julho. Isso não 
existe para nenhuma categoria 
profissional no Brasil. Temos o 
direito de gozar nossas férias em 
período ininterrupto e as escolas 
precisam ficar desocupadas por 
período suficiente para que seja 

realizada sua manutenção. Não 
aceitamos a divisão de nossas 
férias e estamos nos mobilizan-
do, distribuindo cartas à popu-
lação, enviando mensagens ao 
governo, realizando plebiscito e 
panfletagens nas ruas e praças, 
reuniões nas escolas, matérias 
pagas na TV e outras formas de 
denúncia. Também estamos dis-
cutindo o assunto com o gover-
no, por meio de uma comissão 
técnica que deve apresentar al-
ternativas à medida do governo. 
Não abriremos mão de nenhuma 
forma de luta, inclusive pela via 
judicial.

Para impor um recuo ao go-
verno a mobilização de todos é 
fundamental. Nesta reunião de 
Representantes de Escolas é pre-
ciso avaliar a situação em todos 
os seus aspectos, propondo ini-
ciativas que consigam esclarecer 
e angariar amplo apoio na socie-
dade e na comunidade escolar, 
pois a SEE tem utilizado todo o 
espaço de que dispõe na mídia 
para tentar demonstrar que essa 
divisão seria benéfica à escola e 
aos próprios professores.

Para nós a medida é inaceitá-
vel e encobre o fato de que a SEE 
não está atuando sobre os pro-
blemas reais da escola pública, 
que são: a falta de professores, 
superlotação das salas de aula, 
más condições de trabalho, 
adoecimento da categoria e toda 
uma série de empecilhos que o 
próprio governo cria para que 
exista boa qualidade de ensino 
na rede estadual.
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Pela redução da 
jornada de trabalho 
sem redução salarial. 
Aplicação da 
jornada do piso já!

Como falar em qualidade 
de ensino com as jornadas de 
trabalho estafantes a que são 
submetidos os professores e 
professoras? Os professores, 
hoje, passam grandes períodos 
em sala de aula, com alunos, 

muitas vezes em mais de uma 
escola. As salas são superlota-
das e os períodos de HTPCs e 
horários de trabalho em local 
de livre escolha são insuficien-
tes para formação continuada, 
preparação adequada das aulas, 
correção de trabalhos e provas 
e outras atividades inerentes à 
profissão.

Exigimos a imediata aplica-
ção de 1/3 da jornada para ati-

vidades extraclasses, conforme 
determinada a lei do piso salarial 
profissional nacional, já confir-
mada sua constitucionalidade 
pelo Supremo Tribunal Federal. 
Estamos cobrando esta medida 
da SEE e não hesitaremos em ir 
às últimas consequências para 
que a lei seja cumprida.

Com o cumprimento da lei, 
teremos o seguinte quadro na 
rede estadual de ensino: 

Situação atual Nova situação
Jornada Com alunos HTPC HTPLE * Com alunos HTPC HTPLE *

Reduzida – 12 horas 
semanais

10 2 -.- 8 4 -.-

Inicial – 24 horas semanais 20 2 2 16 4 4
Básica – 30 horas semanais 25 2 3 20 4 6
Integral – 40 horas semanais 33 3 4 26 6 8
PEB I (**) 
Básica – 30 Horas semanais

25 2 3 20 4 6

Observações:
  * HTPL – Horário de Trabalho Pedagógico em Local de Livre Escolha (pode ser na escola, em casa ou outro local de livre escolha do docente)
(**) Com a nova composição da jornada, passa a ser necessária a presença de mais um professor PEB I em cada classe, passando a haver real 
possibilidade de aproveitamento dos professores PEB I adidos.

Por um ensino médio que atenda às necessidades 
dos filhos e filhas da classe trabalhadora

Todos à assembleia do dia 02 de setembro. 
Se o governo pagar para ver, verá!

No dia 12 de julho de 2011 a 
Secretaria Estadual da Educação 
publicou a Resolução SE – 47, 
que trata da regulamentação do 
Programa Rede de Ensino Médio 
Técnico – REDE, instituído pelo 
Decreto 57.121, de 11/07/2011.

Segundo o decreto, é objetivo 
do programa REDE “contribuir 
para uma expansão significativa 
de matrículas no ensino médio 
articulado à formação profis-
sional técnica de nível médio; 
e (...) que se impõe assegurar 

a inserção do jovem, egresso 
do ensino médio, devidamente 
qualificado, no mundo do tra-
balho”. 

Ainda de acordo com o de-
creto, integram o programa 
“instituições públicas e privadas 
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sem fins lucrativos que oferecem 
educação profissional técnica de 
nível médio, conveniadas com a 
Secretaria da Educação; e ins-
tituições privadas, com ou sem 
fins lucrativos, credenciadas 
pelo Programa REDE.”

O decreto define que “os cur-
sos técnicos do Programa Rede 
de Ensino Médio Técnico - REDE 
serão oferecidos na modalidade 
concomitante ao ensino médio, 
exclusivamente aos alunos ma-
triculados no 2º ano do ensino 
médio da rede pública estadual; 
na modalidade integrada ao en-
sino médio, exclusivamente aos 
alunos matriculados no 1º ano 
do ensino médio da rede pública 
estadual.”

No momento em que o Conse-
lho Nacional de Educação acaba 
de aprovar as Novas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o En-
sino Médio, é importante registrar 
que a Secretaria da Educação re-
conhece a insuficiência do ensino 
médio no Estado de São Paulo e 
que busque a articulação entre a 
formação regular dos estudantes 
e a sua formação profissional. En-
tretanto, a fórmula utilizada ainda 
não atende às necessidades dos 
estudantes e da sociedade e não 
está plenamente de acordo com 
as novas diretrizes.

As novas diretrizes 
para o ensino 
médio

As novas diretrizes para o en-
sino médio conferem às escolas 
autonomia para estruturar seus 

projetos político-pedagógicos de 
acordo com as finalidades previs-
tas na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. Elas co-
locam o trabalho como um dos 
eixos fundamentais da formação 
dos estudantes de nível médio. 
Além disso, estabelecem que:

“Artigo 14. (...)
VI - atendida a formação ge-

ral, incluindo a preparação básica 
para o trabalho, o ensino médio 
pode preparar para o exercício de 
profissões técnicas, por integra-
ção com a Educação Profissional 
e Tecnológica, observadas as 
Diretrizes específicas, com as 
cargas horárias mínimas de: 

2. 3.200 (três mil e duzen-
tas) horas, no ensino médio re-
gular integrado com a educação 
técnica de nível médio;

3. 2.400 (duas mil e quatro-
centas) horas, na Educação de 
Jovens e Adultos integrada com 
a Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio, respeitado o 
mínimo de 1.200 (mil e duzen-
tas) horas de educação geral;

4. 1.400 (mil e quatrocentas 
horas, na Educação de Jovens e 
Adultos integrada com a forma-
ção inicial e continuada ou quali-
ficação profissional, respeitado o 
mínimo de 1.200 (mil e duzen-
tas) horas de educação geral.”

Assim o projeto político-pe-
dagógico do ensino médio deve 
integrar, no espaço escolar, as di-
ferentes dimensões da formação 
do estudante. A formação pro-
fissional, portanto, não deve ser 
um apêndice, exterior ao ensino 
médio, mas deve ser decorrente 
do enraizamento e aprofunda-
mento das disciplinas comuns e, 

também, das disciplinas e ativi-
dades voltadas à essa formação 
técnica e profissional, integrada 
ao projeto político-pedagógico.

Princípios
As novas diretrizes estabele-

cem que o ensino médio baseia-
-se, entre outros princípios, na 
“integração de conhecimentos 
gerais e, quando for o caso, 
técnico-profissionais realizado 
na perspectiva da interdiscipli-
naridade e da contextualização” 
e, ainda, na “integração entre 
educação e as dimensões do 
trabalho, da ciência, da tecno-
logia e da cultura como base da 
proposta e do desenvolvimento 
curricular”. A partir daí, as novas 
diretrizes estabelecem que:

“Art. 13. As unidades esco-
lares devem orientar a definição 
de toda proposição curricular, 
fundamentada na seleção dos 
conhecimentos, componentes, 
metodologias, tempos, espaços, 
arranjos alternativos e formas de 
avaliação, tendo presente:

I – as dimensões do trabalho, 
da ciência, da tecnologia e da 
cultura como eixo integrador 
entre os conhecimentos de 
distintas naturezas, contextuali-
zando-os em sua dimensão his-
tórica e em relação ao contexto 
social contemporâneo;

II – o trabalho como princípio 
educativo, pois a compreensão 
do processo histórico de pro-
dução científica e tecnológica, 
desenvolvida a apropriada so-
cialmente para a transformação 
das condições naturais de vida 
e ampliação das capacidades, 
das pontencialidades e dos 
sentidos humanos;
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III – a pesquisa como prin-
cípio pedagógico, possibilitando 
que o estudante possa ser 
protagonista na investigação 
e na busca de respostas em 
um processo autônomo de (re) 
construção de conhecimentos;

IV – os direitos humanos 
como princípio norteador, de-
senvolvendo-se sua educação 
de forma integrada, permeando 
todo o currículo, para promover 
o respeito a esses direitos e à 
convivência humana;

V – a sustentabilidade socio-
ambiental como meta univer-
sal, desenvolvida como prática 
educativa integrada, contínua 
e permanente,e baseada na 
compreensão do necessário 
equilíbrio e respeito nas relações 
do ser humano e seu ambiente.” 

São necessários 
investimentos e 
uma nova política 
educacional

Se é positiva a implementação 
de convênios com a Fundação 
Paula Souza, com o Instituto Fe-
deral de Formação Tecnológica e 
outras instituições, por outro lado 
o deslocamento dos estudan-
tes para realizarem a formação 
técnica fora sua própria escola 
cria obstáculos para que essa 
integração alcance as finalidades 
definidas nas novas diretrizes na-
cionais do ensino médio.

Ademais, as novas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio estabelecem que:

“Art. 18. Para a implementa-
ção destas diretrizes, cabe aos 
sistemas de ensino prover:

I – os recursos financeiros 
e materiais necessários à am-
pliação dos tempos e espaços 
dedicados ao trabalho educativo 
nas unidades escolares;

II – aquisição, produção e/
ou distribuição de materiais di-
dáticos e escolares adequados;

III – professores com jornada 
de trabalho e formação, inclusi-
ve continuada, adequadas para 
o desenvolvimento do currículo, 
bem como dos gestores e de-
mais profissionais das unidades 
escolares;

IV – instrumentos de incenti-
vo e valorização dos profissionais 
da educação, com base em 
planos de carreira e outros dis-
positivos voltados para esse fim;

V – acompanhamento e ava-
liação dos programas e ações 
educativas nas respectivas redes 
e unidades escolares.”

Formação 
e valorização 
dos professores

As novas diretrizes também 
buscam atender às especifici-
dades do estudante trabalhador, 
clientela preferencial do noturno, 
estabelecendo que, neste turno, 
poderá haver a ampliação da a 
duração do curso para mais de 
3 anos, com redução da car¬ga 
horária diária e da anual, garan-
tindo o mínimo de 2.400 horas.

Elas também são claras no 
que diz respeito à formação e 
valorização dos professores, 
quando apontam:

“(...) necessita-se repensar 
a for¬mação dos professores 
para que possam enfrentar as 

novas e diversificadas tarefas 
que lhes são na sala de aula e 
além dela.

(...)
Destaque-se, por fim, que 

a discussão sobre a formação 
de professores não pode ser 
dissociada da valorização pro-
fissional, tanto no que diz res-
peito a uma remuneração mais 
dignas, quanto a promoção 
da adequação e melhoria das 
condições de trabalho desses 
profissionais.”

São Paulo precisa 
de um novo projeto 
para o ensino 
médio

É preciso pensar soluções 
à altura dos desafios do ensi-
no médio no maior Estado da 
federação. Em consonância 
com as novas diretrizes É pre-
ciso formular um projeto mais 
ousado, pois “a identidade 
do Ensino Médio se define na 
superação do dualismo entre 
propedêutico e profissional. 
Importa que se configure um 
modelo que ganhe uma identi-
dade unitária para esta etapa e 
que assuma for¬mas diversas 
e contextualizadas da realida-
de brasileira.

O Ensino Médio tem com-
promisso com todos os jovens. 
Por isso é preciso que a escola 
pública construa propostas 
pedagógicas sobre uma base 
unitária necessariamente para 
todos, mas que possibilite situa-
ções de aprendizagem variadas 
e significativas, com ou sem 

Boletim CRRR Agosto 2011.indd   6 02/08/2011   14:28:42



 AGOSTO/2011 7

profissionalização com ele di-
retamente articulada.”

Não basta, portanto, que a Se-
cretaria da Educação apresente 
um projeto aligeirado visando 
“assegurar aos alunos, no ensino 

médio, oportunidade de forma-
ção técnica que lhes propicie 
melhores condições de ingresso 
no mundo do trabalho”, como 
diz o decreto do governador. É 
preciso construir, no Estado de 

São Paulo, um ensino médio que 
atenda às reais necessidades dos 
filhos e filhas da classe trabalha-
dora e contribua para o processo 
de desenvolvimento sustentável 
do nosso Estado e do nosso País.

a) CUT
Agosto será um mês em que 

a CUT continuará a avermelhar 
o país de Norte a Sul e a Capital 
Federal  com uma programação 
intensa de mobilizações. 

 No dia 10, a Central realizou 
atividades em Brasília junto aos 3 
poderes com: ocupação pacífica 
do Congresso Nacional, audiência 
com a Presidenta Dilma e encon-
tro com o Ministro do TST, João 
Oreste Dalazen. Na Esplanada dos 
Ministérios, a CUT montou uma 
tenda simbolizando o Plenário da 
Câmara dos Deputados, realizan-
do um ato político reivindicando a 
aprovação de Projetos de Lei que 
signifiquem ganhos e avanços 
reais para a classe trabalhadora. 

 Nos dias 16 e 17, o protago-
nismo das mulheres CUTistas irá 
pintar de lilás os gramados da 
Esplanada dos Ministérios, com a 
Marcha das Margaridas. Ainda no 
dia 16, juntamente com os pro-
fissionais da educação, a CUT irá 
cobrar a aprovação do PNE em 
2011 de acordo com as delibe-
rações da II CONAE. APEOESP 
fará parte das atividades. 

b) CNTE
Congresso da IE

Com delegação composta por 
16  representantes, entre eles a 
presidenta da APEOESP, a CNTE 
participou do 6º Congresso da 
Internacional da Educação (IE), 
entidade que congrega trinta 
milhões de filiados. O evento foi 
realizado no período de 22 a 26 de 
julho,  na Cidade do Cabo, África 
do Sul e contou com cerca de dois 
mil delegados de 154 países. Com 
o tema “Construindo o futuro atra-
vés da educação de qualidade”, 
o Congresso fomentou vários 
debates sobre educação de qua-
lidade em meio à crise econômica 
internacional, definindo metas e 
resoluções a serem cumpridas nos 
próximos anos. 

A CNTE teve destaque no 
Congresso por conta dos pro-
jetos realizados no Brasil. Em 
um dos boletins distribuídos no 
evento, a Confederação  ficou em 
evidência por conta do trabalho 
desenvolvido nas escolas para 
combater a homofobia. Além 
disso, durante as discussões, deu 

sua opinião contrária à merito-
cracia e  testes estandartizados.  

Política educacional
Durante a realização do Con-

gresso, os delegados da IE apro-
varam a resolução sobre política 
educacional que deve ser aplicada 
em todo o planeta. O documento 
contou com a contribuição dos 
filiados dos cinco continentes e é 
intitulado “Uma educação de qua-
lidade para construir o amanhã”. 
Para colocar em prática a política 
educacional, a IE se compromete 
a criar planos de ação, além de re-
alizar diversas atividades para sua 
disseminação, como a Campanha 
do Dia Mundial dos Docentes e a 
Semana Global pela Educação.

O 6º Congresso Mundial da IE 
também elegeu sua nova direto-
ria. A professora Juçara Dutra, ex 
presidente da CNTE foi reeleita 
vice-presidente mundial da IE 
para a América Latina, cargo que 
ocupa desde 2007.

Após o 6º Congresso Mundial 
da IE, a CNTE participará em 
Moçambique, do Congresso da 
entidade local, que acontece de 
27 a 30 de julho. 
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“Ataque contra a 
educação pública é 
um ataque contra a 
democracia”

Durante o Congresso, a  presi-
dente da IE, Susan Hopgood, fez 
duras críticas à falta de vontade po-
lítica dos governos para a melhoria 
da educação pública.  Susan con-
siderou um ataque à educação pú-
blica a iniciativa de muitos países 
na mercantilização da educação 
ao focalizar o setor privado, sob o 
pretexto do cumprimento dos oito 
objetivos do milênio, pactuados no 
ano 2000, pela Organização da 
Nações Unidas (ONU).

“Em um mundo globalizado, 
devemos estar unidos, comparti-
lhando experiências estratégicas 
para alcançar êxitos”, disse Susan. 
Ela acrescentou que a IE defende 
a educação como um instrumen-
to de erradicação da pobreza.  “A 
segunda década do século XXI viu 
que o mundo continua enfrentan-
do crises múltiplas exacerbadas 
pelas mudanças climáticas e 
crise econômica, como a Aids, 
mortalidade infantil e materna. A 
IE deve contribuir enfrentando os 
governos que não consideram a 
educação prioridade, com mobi-
lização, em nível local, nacional e 
mundial”, destacou Susan.

Kgalema Motlanthe, ex-presi-
dente e atual vice-presidente da 
África do Sul, também sindicalista, 
disse que a educação é prioridade 
nacional em seu país e que existe 
uma campanha de aprendiza-
gem, que partiu de uma iniciativa 
conjunta do governo sul-africano 

com os sindicatos da educação. 
O vice-presidente conclamou o 
comprometimento de todos pela 
formação de professores.

Paralisação 
Nacional pelo Piso, 
Carreira e PNE

A CNTE convoca todas as 
entidades filiadas a participarem 
da paralisação nacional que vai 
acontecer no dia 16 de agosto. O 
principal objetivo da mobilização 
será cobrar a implementação do 
Piso nos estados. Mesmo com a 
aprovação da Lei do Piso e com o 
reconhecimento da sua legalida-
de por parte dos ministros do STF, 
professores de alguns municípios 
e estados ainda não recebem o 
valor estipulado em lei. Assim,  a 
Confederação orienta a todos os 
sindicatos que participem dessa 
luta pela implantação do Piso 
Salarial Profissional Nacional 
(PSPN). É preciso que o processo 
de negociação com os governos 
inicie com o valor de R$ 1.597,87, 
defendido pela entidade como 
vencimento inicial na carreira.

A CNTE também reivindicará 
o cumprimento integral da lei 
com 1/3 da jornada destinada 
para a hora atividade. O valor do 
Piso deve ser aplicado para as 
jornadas de trabalho que estão 
instituídas nos planos de carreira 
de estados e municípios. 

c) IAMSPE
No último dia 30 de junho, a 

Comissão Consultiva Mista do 
Iamspe, plenária de entidades 

do funcionalismo que milita em 
prol do Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Público do 
Estado de São Paulo,  realizou 
um seminário em comemoração 
ao cinquentenário do Hospital do 
Servidor Público Estadual Fran-
cisco Morato de Oliveira (HSPE).

O Seminário “CCM Iamspe – 
50 anos de HSPE” trouxe discus-
sões sobre a história da Comissão 
em defesa do Hospital e abordou 
as perspectivas de futuro. 

Um dos painéis intitulado 
“Breve Histórico da CCM Iamspe 
na relação com o HSPE” teve as 
histórias do professor Oswaldo 
Pio Soares, que foi membro do 
Triunvirato (primeira coordena-
ção da CCM Iamspe) e da pro-
fessora Maria Walneide Ribeiro de 
Oliveira Romano, ex-presidente 
da CCM Iamspe (2001/2002). 
Eles fizeram um retrospecto dos 
primeiros anos da CCM desde a 
sua criaçãoem 1984. 

“Lutas políticas da CCM Iamspe 
em defesa do HSPE” foi o tema 
do segundo painel com a parti-
cipação de dois ex-presidentes 
da CCM Iamspe, os professores 
Maria Antonia de Oliveira Vedovato 
(2002/2004) e Marcos Francisco 
Alves (2004/2007). Eles fizeram re-
latos sobre o processo de amadure-
cimento do trabalho da Comissão, 
principalmente nas lutas travadas 
na Assembleia Legislativa, além da 
criação de audiências públicas e 
encontros estaduais, sempre com 
o intuito de fomentar o debate. 

No painel “CCM: perspectivas 
de futuro em Defesa do HSPE”, 
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o atual presidente Sylvio Micelli 
falou da necessidade em se 
defender o patrimônio do servi-
dor público, principalmente nas 
questões que versam sobre o 
financiamento do Iamspe. 

Para finalizar o seminário, 
o atual diretor do HSPE/FMO, 
João Paulo Baptista Campi e 
o Superintendente do Iamspe, 
Latif Abrão Júnior, discorreram 
sobre o tema “O HSPE hoje e os 

próximos 50 anos”. As principais 
discussões giraram sob a ótica de 
transformar o HSPE num hospi-
tal referência na saúde do idoso, 
que já é o maior percentual de 
usuários do sistema.
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ormação continuada de qualidade para to-
dos os professores e professoras, no próprio 
local de trabalho,  é uma reivindicação da 
APEOESP e da categoria.

A permanente atualização dos educadores 
é condição para um ensino de qualidade. No 
caso da educação pública, cabe ao Estado 
assegurar essa formação continuada. Além 
disso, cabe ao Estado oferecer ao corpo 
docente condições de valorização profis-
sional, salários dignos, jornada e condições 
de trabalho que permitam aos professores 
se manter atualizados, podendo adquirir e 
ler livros e periódicos, assim como realizar 
pesquisas e consultar variadas fontes para 
aperfeiçoamento de seu trabalho.

Implementar um projeto de formação con-
tinuada que responda às necessidades da 
escola pública requer, portanto, uma visão 
global do processo educativo e a compreen-
são do lugar central que a formação ocupa 
nesse processo.  Para tanto, são necessários 
investimentos e alterações na atual situação 
da rede estadual de ensino, buscando ofere-
cer oportunidades de formação ao conjunto 
dos docentes, de forma integrada aos pro-
jetos político-pedagógicos de cada unidade 
escolar, observadas as diretrizes e normas 
gerais do sistema.

A jornada de trabalho é parte essencial 

dessa equação. Por isso, é fundamental a im-
plementação da jornada de trabalho prevista 
na Lei nº 11.738/2008 (jornada máxima de 40 
horas semanais, sendo 1/3 em atividades com 
alunos e 2/3 para atividades extraclasses). Essa 
composição da jornada não apenas permite 
adequada preparação das atividades e maior 
acompanhamento do aluno por parte do pro-
fessor, por meio da avaliação permanente, 
mas também a possibilidade da ampliação e 
aperfeiçoamento da formação continuada dos 
professores no próprio local de trabalho.

A luta dos professores de todo o Brasil 
conseguiu impedir que um grupo de gover-
nadores, liderados pelo PSDB, obtivesse a 
decretação da inconstitucionalidade da lei 
no Supremo Tribunal Federal. O STF definiu 
que a lei é constitucional e, portanto, tem 
aplicabilidade imediata em sua integralidade. 
O governo de São Paulo afirma que aplicará 
a lei quando for publicada a decisão do Su-
premo. Exigimos a aplicação imediata da lei.

As Diretrizes Nacionais Para os Novos 
Planos de Carreira do Magistério (Resolu-
ção CNE/CEB nº 2/2009), em seu artigo 5º, 
incisos XIV, XV e XVI estabelece que “para 
que os sistemas de ensino assegurem a 
seus profissionais do magistério condições 
objetivas para que possam ter acesso a 
programas permanentes e regulares de 

Proposta de formação 
continuada da SEE 
não contempla 
necessidades da escola 
pública estadual

F
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formação e aperfeiçoamento profissional, 
inclusive em nível de pós-graduação, com 
licenciamento remunerado para esse fim; à 
universalização das exigências mínimas de 
formação para o exercício da profissão de 
todos os profissionais da Educação Básica; à 
concessão de licenças para aperfeiçoamento 
e formação continuada; a, pelo menos, três 
licenças sabáticas1, adquiridas a cada sete 
anos de exercício na rede de ensino, com 
duração e regras de acesso estabelecidas 
no respectivo plano de carreira.”

Para que a formação continuada possa 
atingir plenamente seus objetivos, é necessá-
rio que o Estado promova, por meio de con-
vênios com as universidades públicas, um 
projeto de formação que possa aliar a teoria 
à prática pedagógica e, assim, aproximar a 
escola real – com todas as suas potenciali-
dades e seus problemas – da escola ideal 
que todos almejamos. Essa é uma verda-
deira parceria de mão dupla, produtiva para 
a educação, pois a escola pública usufruirá 
do conhecimento produzido pelas universi-
dades, enquanto essas, certamente, sofrerão 
influências da realidade escolar, com reflexos 
positivos no currículo e na prática da forma-
ção inicial dos professores.

É nessa perspectiva que o Horário de Traba-
lho Pedagógico Coletivo (HTPC) pode ganhar 
uma outra dimensão, permitindo amplo aces-
so dos professores à formação continuada e, 
também, a promoção de debates e estudos 
sobre temas fundamentais para a formação 
dos estudantes e para o desenvolvimento da 
qualidade do ensino nas escolas públicas.  
Mas isso não basta; também é preciso resolver 
problemas estruturais candentes, que podem 
comprometer todo esse esforço. Um deles é 
a superlotação das salas de aula. 

Novamente, recorremos às Diretrizes Na-
cionais Para os Novos Planos de Carreira do 
Magistério, cujo parecer aponta:

“Hoje, em todo o país, os professores se 
defrontam com este problema. Imagine-se, 
por exemplo, o caso de um professor de Por-
tuguês, do Ciclo II do Ensino Fundamental, que 
possua em média 40 alunos em cada uma das 
classes e que ministra aulas. Para constituir a 

jornada de 40 aulas, a depender do Estado 
ou região, este professor terá que assumir 
seis turmas, ou seja, um total de 240 alunos. 
No entanto, um professor de Física, Química, 
História ou Geografia, por exemplo, disciplinas 
para as quais a organização curricular oferece 
um menor número de aulas em cada turma, 
terá que compor sua jornada assumindo um 
total de até 500 alunos.” Ou seja, enquanto 
persistirem classes superlotadas e más con-
dições de trabalho, o esforço para melhorar 
a formação e atualização dos professores 
poderá não produzir os resultados esperados.

É frente a esse conjunto de parâmetros e 
observações, embora ainda superficiais, que 
devemos analisar o Comunicado CENP de 
11-7-2011, que contém o Plano de Formação 
Continuada de Professores e Gestores que 
será realizado no segundo semestre de 2011.

Embora o comunicado anuncie um plano 
de formação, o que vemos no documento 
reúne uma série de intenções com diretrizes 
para o trabalho. Ademais, refere-se à formação 
continuada “de professores”, não ficando claro 
se o plano é voltado para a totalidade da cate-
goria. Ele não estabelece metas a alcançar, o 
que o torna apenas mais um documento entre 
tantos que tratam da questão da formação 
continuada na rede estadual de ensino.

Por outro lado, embora o comunicado 
nomine os HTPCs e as unidades escolares 
como tempos e espaços para a formação 
continuada dos professores, a não imple-
mentação, até o momento, da composição 
da jornada prevista na lei do piso e a não 
definição mais clara das condições objeti-
vas nas quais se dará o processo formativo 
fazem com que se possa esperar pouca 
eficácia do anunciado plano.

Consideramos que é preciso que a Se-
cretaria da Educação dialogue com a rede 
estadual, através da APEOESP e demais 
entidades representativas e é preciso que 
haja investimento real na formação dos 
professores. Caso isso não ocorra continu-
aremos a tomar conhecimento de planos e 
comunicados que não terão qualquer impac-
to na qualificação docente e na qualidade do 
ensino nas escolas estaduais.

1  Período de afastamento do trabalho que uma pessoa utiliza para refletir sobre a sua vida e a sua carreira 
e que pode ser utilizado, como é o caso, para aperfeiçoamento profissional.
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