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FEDERALIZAÇÃO DA CARREIRA DOCENTE NO BRASIL.
A ENGENHARIA INSTITUCIONAL DO “FEDERALISMO BRASILEIRO” PARA 

GARANTIR A NACIONALIZAÇÃO DA CARREIRA DOCENTE.

SINDICATO APEOC.
COLETIVO PELA EDUCAÇÃO.

INTRODUÇÃO

      O presente documento, concebido através de discussões, debates e estudos 
do Coletivo pela Educação – Ceará, toma como objetivo primordial evidenciar 
alguns elementos necessários para o aprofundamento das conquistas 
institucionais e políticas que garantam a valorização do magistério no país. 
Um processo que necessariamente articula-se de forma orgânica com o 
horizonte de uma nova engenharia institucional realizada “por dentro” do 
federalismo brasileiro para garantir a constituição do Sistema Nacional de 
Educação articulado no país. Em última instância armar a meta fundamental 
do direito à educação.
      Apresentar questões vinculadas à engenharia institucional do federalismo 
brasileiro de cooperação para garantir a nacionalização da carreira docente é o 
eixo primordial deste escrito. Assim, defendemos o que denominamos de 
FEDERALIZAÇÃO DA CARREIRA DOCENTE no país, como um processo 
que deve sintetizar uma construção que toma como marco inicial as 
determinações evidenciadas na Constituição Federal de 1988 e avança na 
construção de uma verdadeira unidade nacional sobre o tema, com conquistas 
fundamentais como a Lei do Piso nacional do magistério (Lei 11738/2008).     
   O documento pode ser denido como um texto-base para fundamentar 
nossas teses e garantir o necessário diálogo na imanência do debate nacional 
acumulado ao longo dos últimos anos sobre o tema. Armar com isso um 
posicionamento político-organizativo dos trabalhadores e trabalhadoras em 
educação ante o ataque frontal que a “Lei do Piso” sofreu por parte dos 
gestores públicos que “aplicaram” a legislação federal de forma fragmentada, 
inclusive com retrocessos ante as conquistas acumuladas nos últimos anos no 
horizonte da valorização da carreira docente no país.  
     O escrito procura contribuir com o debate, chamando atenção para algumas 
questões relevantes que precisam ser evidenciadas como verdadeiros 
pressupostos das discussões subseqüentes. Portanto, questões como a 
natureza do federalismo brasileiro de cooperação, as condições sociais, as 

 1   Coletivo de educadores e militantes da educação que afirma os princípios da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT).  Vide carta de princípios do coletivo (Anexo).
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políticas e as institucionais para a armação do Sistema Nacional de Educação 
nos próximos anos, além de elementos mais especícos que garantam a 
qualicação da remuneração e a valorização da carreira docente no país serão 
foco deste documento do Coletivo pela Educação – Ceará.

FEDERALISMO BRASILEIRO, SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO:

     A garantia do direito à educação no Brasil está estruturada a partir da inter-
relação dos entes que compõem o pacto federativo no âmbito de um 
federalismo cooperativo. A Constituição Federal brasileira trata da 
organização da educação nacional de uma forma diferenciada, como um 
regime de solidariedade entre os entes federados que toma como objetivo 
primordial a educação de qualidade para todos e todas sem distinção regional, 
social, cultural ou econômica. Nesse sentido, dois processos devem ser 
priorizados para garantir tal determinação constitucional, o primeiro é a 
inclusão: o acesso à educação deve ser um direito universal; o segundo é a 
qualidade: o direito à educação precisa ser efetivo de modo a garantir um 
aprendizado qualicado, constante e completo a todos.
     Para garantir a armação de tais processos, com a necessária contemplação 
do horizonte traçado pela Constituição Federal, as emendas constitucionais 
relacionadas ao tema constituem um elemento fundamental. Questões como a 
regulamentação da educação nacional, o nanciamento da educação e a 
qualicação da remuneração e valorização da carreira do magistério são 
tratadas com destaque em nossa carta magna. Sem contar com toda uma 
legislação subseqüente que versa sobre inúmeros temas alusivos ao horizonte 
da inclusão e da qualidade educacional no país.  
   Os avanços institucionais que versam sobre o direito à educação são 
signicativos, porém é preciso aprimorar continuamente o processo de 
amadurecimento institucional para garantir o direito à educação. É preciso 
garantir um contínuo aperfeiçoamento institucional que dialogue com a 
complexa 
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2  Nas últimas décadas a Constituição Federal recebeu algumas emendas que garantiram um 
desenho institucional mais objetivo para algumas questões relevantes na garantia do direito à 
educação. Destaque-se as emendas 53 e 59 que tratam da ampliação dos investimentos na educação 
através de mecanismos como a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e a redução gradativa do percentual 
da Desvinculação das Receitas da União para investimento em educação.
3  Uma relevante legislação que versa sobre a regulamentação do direito à educação sob a égide da 
unidade nacional sob regulamentação da União a partir das previsões constitucionais pode ser 
destacada aqui, como exemplo temos a Lei 11738/2008 que institui o piso salarial profissional 
nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.
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realidade nacional para garantir três processos simultâneos e necessários: o 
respeito à diversidade nacional com suas múltiplas realidades locais e 
regionais; o amadurecimento da coesão dos sistemas de educação espalhados 
por todo o território nacional; a garantia da unidade das políticas públicas e 
concepções da educação com foco na meta do direito à educação. 
    O processo de aperfeiçoamento institucional precisa ser realizado no quadro 
do federalismo de cooperação brasileiro. Deve-se garantir um regime de 
cooperação armado no cotidiano das políticas públicas que precisam ser 
articuladas de forma sistêmica em todo o país. Com isso, a exigência de um 
Sistema Nacional de Educação é condição primordial para sintetizar a 
engenharia institucional que deve permear o direito à educação de qualidade 
no país.
     O Sistema Nacional de Educação é a busca incessante da coesão necessária 
a unidade nacional em torno do direito à educação. A garantia de tal meta exige 
a armação de três referenciais que devem nortear a construção do Sistema: a 
primeira é a articulação das múltiplas realidades que compõem os sistemas de 
ensino dos entes federados para armar a unidade de temas relevantes; a 
segunda é a coordenação das políticas de alcance nacional; a terceira é a 
regulamentação, ou seja, a legislação pertinente ao desenho institucional do 
Sistema Nacional com garantia de objetividade e efetividade para sua atuação. 
A partir desses pressupostos, o Sistema Nacional de Educação deve traçar 
nalidades, estratégias e diretrizes comuns para todo o país, garantir no 
cotidiano das relações dos entes federados um contínuo processo de 
amadurecimento da unidade nacional no horizonte do federalismo 
cooperativo ante sua especicidade, com previsão constitucional, do direito à 
educação como o primeiro dos direitos sociais previstos no artigo 6º da nossa 
carta magna. 
   No debate sobre a armação do Sistema Nacional de Educação, afloram 
alguns temas relevantes que devem ser compreendidos como verdadeiros 
eixos da sua consolidação. Um dos mais relevantes temas no âmbito de tal 
debate são a qualificação da remuneração e a valorização da carreira 
docente.      
  Nas últimas décadas, esta questão recebeu tratamento especíco e 
diferenciado na legislação que versa sobre o direito à educação, com destaque 
para a própria Constituição Federal de 1988 que apresenta pontos marcantes 
na denição da relevância do tema para a educação nacional.
  Nesse sentido, destaque-se que a discussão sobre a qualificação da 
remuneração e a valorização da carreira docente, exige uma nova 
engenharia institucional no âmbito do federalismo brasileiro. Um processo 
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que sintetize o acúmulo de conquistas sobre o tema nas últimas décadas, com 
destaque para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Prossionais da Educação (FUNDEB – Lei 
11494/2007) e o Piso Nacional do Magistério (Lei 11738/2008). Essas duas 
leis federais, que apesar dos seus limites, evidenciam um esforço de integração 
nacional a partir da tentativa de garantir alguma regulamentação, coordenação 
e articulação conduzida pela União e articulada com os entes federados para 
avançar na garantia da valorização docente. 
   O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Prossionais da Educação - FUNDEB (Lei 11494/2007) 
toma como objetivo primordial o nanciamento da educação básica, com 
ênfase na remuneração docente, pois no mínimo 60% dos recursos do fundo 
devem ser destinados a tal questão. Destaque-se que o FUNDEB não é um 
fundo federal, pois os recursos são garantidos pelo recolhimento dos impostos 
entre os entes federados com apenas uma complementação do governo 
federal. 
  A Lei do piso salarial prossional nacional para os prossionais do 
magistério público da educação básica (Lei 11738/2008) garante a denição 
da remuneração mínima do magistério público, agregada a denição de carga 
horária mínima de planejamento, além de evidenciar a necessária estruturação 
de planos de carreira docente. Portanto vislumbra três processos fundamentais 
para a armação da qualicação da remuneração e valorização da carreira 
docente no país. A Lei do Piso indica uma conquista fundamental no caminho 
trilhado para a garantia de um projeto nacional de educação. 
  Infelizmente as duas leis federais citadas ainda evidenciam limites 
fundamentais na armação da valorização docente no país. As garantias 
vislumbradas nas duas leis federais esbarram em dois pontos fundamentais: o 
primeiro é o nanciamento, apesar dos avanços garantidos até aqui, existem 
limites orçamentários que precisam ser superados principalmente na inserção 
da União como grande nanciadora da educação nacional e da ampliação da 
participação dos entes federados com a ampliação do investimento mínimo 
dos atuais 25% para o patamar de 30% da arrecadação nos estados e 
municípios; o segundo é a “lógica da fragmentação” que prevalece na 
realização das políticas públicas educacionais no país, cada ente federado 
aplica as determinações de acordo com sua realidade e as prioridades políticas 
dos gestores públicos. A Lei do Piso é apenas mais um exemplo da 
fragmentação existente no país, pois cada ente federado estabelece seu 
entendimento na aplicação desta relevante lei federal. 
   Portanto, é preciso avançar na garantia da integração do regime colaborativo 
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que fundamenta nosso pacto federativo, para conceber um desenho 
institucional necessário à armação do Sistema Nacional de Educação, com 
isso delinear a nacionalização da carreira docente no país. São três processos 
interdependentes que precisam dialogar entre si no cotidiano das relações 
federativas. Apenas nesse movimento global pode-se pensar na “lógica da 
unidade” tão necessária para as políticas públicas educacionais do país. 
    Os debates sobre a qualicação da remuneração e a valorização da carreira 
docente no país precisam seguir este caminho sistêmico de unidade 
federativo-colaborativa na diversidade dos entes federados. A Lei do Piso é 
um marco fundamental e ponto de partida para avançarmos neste processo, 
porém devemos avançar na engenharia institucional que possa garantir de fato 
a valorização docente no país. 
   Para garantir os avanços necessários no debate, quatro metas históricas 
devem ser assumidas como prioritárias na pauta política nacional: primeiro a 
defesa e armação da Lei do Piso Salarial Nacional com suas denições de 
valor mínimo remuneratório e desdobramento necessário na carreira do 
magistério; segundo a defesa do Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) que 
dene referenciais mínimos nacionais de qualidade para garantir o direito à 
educação, com a previsão de nanciamento para a garantia da qualidade; 
terceiro a instituição de um Fundo Nacional de qualicação e valorização da 
carreira docente; e quarto a denição das Diretrizes Nacionais da Carreira 
Docente com princípios e referenciais mínimos e obrigatórios para todo o país.

01. Custo Aluno-Qualidade (CAQ): Qualidade sistêmica da educação.

   A qualidade da educação nacional deve ser uma preocupação política e 
social constante para garantir o direito à educação. Uma questão muito 
relevante no horizonte dos debates sobre a qualidade da educação é 
exatamente a disputa que envolve tal conceito. A qualidade precisa ser 
armada por princípios e referenciais que contemplem objetivamente as 
expectativas sociais e políticas da cidadania contemporânea. É preciso 
garantir os meios necessários para a efetivação da qualidade da educação, na 
imanência do Sistema Nacional que precisa garantir a unidade necessária para 
tal empreitada.
    A armação da qualidade da educação no país exige a qualicação mínima 
do que se entende por qualidade, com isso a proposta do Custo Aluno-
Qualidade (CAQ) como matriz básica denidora dos princípios e referenciais 

4   Cf. CARREIRA, Denise e PINTO, José Marcelino Rezende. Custo aluno- qualidade inicial, 
rumo à educação pública de qualidade no Brasil. São Paulo: Global: Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação, 2007.

4
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mínimos da qualidade da educação nacional adquire relevância primordial. O 
CAQ é inédito na denição da prioridade da educação ante os limites 
orçamentários tão comuns na armação do direito à educação. A lógica 
tradicional do nanciamento educacional é invertida, pois o orçamento é 
pautado pela denição das demandas que devem garantir a qualidade da 
educação.   
    Nesse sentido, a denição do Custo Aluno-Qualidade evidencia quatro 
categorias básicas que precisam ser armadas de forma recíproca e unitária 
para garantir objetivamente a qualidade da educação. As quatro categorias 
denem na verdade processos relacionados à estrutura e funcionamento das 
redes de ensino, à valorização das trabalhadoras e trabalhadores em educação, 
à gestão democrática e ao acesso e à permanência na escola. A efetivação do 
CAQ deve ser garantida pela integração dos quatro processos na unidade que 
garante a qualidade da educação.
    A valorização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação é uma das 
quatro categorias do CAQ. Para garantir qualidade é preciso investir nos 
prossionais que fazem a educação no país. Os investimentos precisam 
abranger as condições de trabalho, os salários, o plano de carreira, a jornada de 
trabalho e a formação inicial e continuada dos trabalhadores e das 
trabalhadoras em educação.  No caso especíco do trabalho docente, a 
proporção de alunos por professor é um exemplo de referencial relevante para 
o CAQ. Outra questão importante é a proposta de redenição da natureza do 
trabalho docente na educação básica com a incorporação do conceito da tríade 
ensino/pesquisa/extensão.
     A meta 20 do novo Plano Nacional de Educação (PL 8035/2010) evidencia 
o Custo Aluno-Qualidade como referencial básico para nortear o 
nanciamento da educação no país. Destaque-se o avanço de tal denição no 
novo PNE, pois vislumbra a armação sistêmica da educação no horizonte da 
qualidade como unidade necessária para a garantia do direito à educação. A 
garantia da qualidade educacional exige padrões mínimos de valorização dos 
prossionais da educação a partir de eixos como a formação prossional, a 
qualicação da remuneração e os planos de carreira.
   A defesa do CAQ como referencial que garante substância ao Sistema 
Nacional de Educação é fundamental para a garantia do direito à educação. Na 
totalidade deste processo, uma singularidade fundamental é a valorização dos 
prossionais da educação. Esta singularidade precisa ser garantida 
objetivamente no âmbito da unidade nacional em torno do tema, sob pena da 
frustração do anseio nacional pela inclusão de todos e todas nos sistemas de 
ensino do país, além da qualidade necessária a tal inclusão.
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02. Lei do Piso Nacional do Magistério: Um marco na valorização docente.

    A Lei 11738/2008 que instituiu o piso salarial prossional nacional para os 
prossionais do magistério público da educação básica foi um marco 
fundamental na armação da valorização docente no país. Apesar do 
questionamento que a referida lei sobre no Supremo Tribunal Federal, querela 
que perdurou até o ano de 2010, o conteúdo da lei foi preservado e a corte 
suprema apenas rearmou a previsão constitucional da especicidade do 
direito à educação e a peculiaridade da valorização do magistério na realização 
imanente de tal direito.
    Portanto, a Lei do Piso é um marco importante na engenharia institucional 
necessária à nacionalização da carreira docente, pois evidencia a necessária 
unidade nacional sobre o tema, além de exigir a armação do Sistema 
Nacional de Educação, pois sem um tecido sistêmico que promova a 
cooperação dos entes federados, a lei tende a fragmentação no imediato da 
múltipla e desigual realidade nacional. O valor mínimo nacionalmente 
unicado para a remuneração do magistério, com reajuste unicado e 
exigência do necessário desdobramento na carreira docente, promove uma 
integração sobre o tema para todo o país, inclusive adequada ao nosso 
federalismo cooperativo, conforme denição do Supremo Tribunal Federal.
     A defesa da Lei do Piso é condição fundamental para o aprofundamento do 
processo que deve culminar com uma nova gura institucional no país que 
viabilize a nacionalização do tema da carreira prossional do magistério. 
Elementos como o reajuste anual do valor do piso nacional, a previsão da 
complementação da União para garantir o pagamento do piso em todo o 
território nacional, além da exigência da adequação da carreira prossional do 
magistério ao piso são elementos relevantes da lei, porém é preciso 
compreender que sem o aprofundamento do espírito da Lei do Piso, com um 
novo desenho institucional no interior do nosso federalismo cooperativo, as 
conquistas garantidas até o momento podem converter-se em frustração.
   Nesse sentido, três elementos precisam ser agregados a este processo 
nacional de armação da qualicação da remuneração e valorização da 
carreira docente, para armar e aprofundar as conquistas inerentes a Lei 
11738/2008. É preciso garantir nanciamento especíco, os princípios e 
referenciais mínimos de carreira e a denição objetiva dos padrões mínimos 
de qualidade educacional no país. Todos esses elementos devem integrar-se 
numa totalidade orgânica, pois questões transversais como a formação de 
professores, carecem de todos esses elementos anamos nacionalmente, é 
preciso garantir nanciamento adequado, previsão mínima e apoio contínuo 
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para a formação nas diretrizes de carreira e denir o quanto a formação 
docente é relevante para um padrão mínimo de qualidade educacional no país.

03. Definição das Diretrizes Nacionais da Carreira Docente.   

    A denição das Diretrizes Nacionais de Carreira é um elo fundamental na 
garantia da valorização docente no país, garantir com isso determinação 
expressa na Constituição Federal (Art. 206) que dene especicamente a 
valorização prossional do magistério como uma prioridade nacional ante a 
garantia do direito à educação. Esta denição deve evidenciar o conteúdo 
necessário e unitário para a especicidade do tema e garantir objetivamente a 
efetivação do mesmo no seio do Sistema Nacional de Educação, por meio do 
nosso federalismo de cooperação. 
    Arma-se com isso o necessário processo que deve garantir a qualidade da 
educação no país através do mecanismo previsto no novo PNE que vislumbra 
no CAQ os referenciais mínimos de qualidade e dene a valorização dos 
prossionais da educação como elemento fundamental, além da efetivação da 
previsão constitucional denida em lei complementar (Lei 11738/2008) que 
trata do piso nacional do magistério e seu desdobramento necessário em 
planos de carreira prossional para garantir a valorização docente. 
     Os princípios e diretrizes nacionais da carreira docente garantem a unidade 
nacional sobre o tema. Assumem a mesma lógica do Custo Aluno-Qualidade, 
com a denição do mínimo para a valorização da carreira do magistério em 
todo o país e garantem o nanciamento a partir das previsões socialmente 
legitimadas e formalmente regulamentadas na legislação. É preciso superar a 
fragmentação ocorrida na aplicação da Lei do Piso no país, avançar na unidade 
nacional sobre o tema e evidenciar que a qualidade da educação passa 
diretamente pelo processo de valorização do magistério.
    Nesse sentido, elementos como o ingresso na carreira por concurso público, 
a qualicação da remuneração tomando como ponto de partida, o piso 
nacional do magistério, a formação prossional inicial e continuada com 
vencimento proporcional aos diferentes níveis de formação, o tempo de 
serviço, a jornada de trabalho preferencialmente em uma única unidade de 
ensino assim como o respeito à carga horária para planejamento, a gestão 
democrática da educação com garantias dadas aos prossionais a m de 
participarem do planejamento e da concepção do projeto político-pedagógico 
escolar, entre outros elementos que assumem o caráter de verdadeiros 
pressupostos para garantir a qualidade da educação nacional.
    O debate nacional acumulado nos últimos anos sobre o tema garante um 
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conteúdo consistente para o embate político no Congresso Nacional. Existem 
dois documentos que merecem destaque no aprofundamento das discussões 
sobre a carreira docente no país: o primeiro é o projeto de lei 1592/2003 de 
autoria do então deputado Calos Abicalil (PT-MT) que denia propunha 
naquele ano uma articulação do piso nacional do magistério com diretrizes e 
princípios nacionais de carreira e a resolução número 02 de maio de 2009 do 
Conselho Nacional de Educação (CNE) que xa as Diretrizes Nacionais para 
os Planos de Carreira e Remuneração dos Prossionais do Magistério da 
Educação Básica Pública. Os dois documentos devem ser a base para a 
regulamentação nacional que arme a unidade do tema no país.  
     Atualmente, o Projeto de Lei proposto pela Deputada Fátima Bezerra (PT-
RN), em 2011, que dialoga com as questões propostas nos documentos 
destacados, deve ser o lastro para as discussões e mobilizações sobre o tema no 
Congresso Nacional. As questões propostas no Projeto de Lei apresentado 
pela deputada são uma rearmação das questões expostas nos documentos 
anteriores e devem ser o lócus privilegiado para a objetivação formal da 
Carreira Nacional Docente no país.

04. Instituição do Fundo Nacional de Valorização da Carreira Docente.

   O nanciamento da educação nacional é certamente uma das mais 
relevantes questões que precisam ser resolvidas no âmbito da estruturação de 
um Sistema Nacional de Educação. O federalismo de cooperação brasileiro 
precisa aprofundar os mecanismos que garantam a necessária interpenetração 
dos entes federados no processo de nanciamento da educação, com a relação 
direta entre a proporção de investimentos em educação e o Produto Interno 
Bruto Nacional (PIB) com percentual denido pelas exigências mínimas da 
qualidade da educação nacional. 
   Nesse sentido, a exigência do protagonismo da União deve ser uma 
prioridade na pauta do nanciamento, como maior orçamento e, portanto, 
maior potencial de investimentos nas políticas estratégicas para o 
desenvolvimento nacional. Além disso, deve-se garantir a consolidação do 
compromisso dos entes federados com o nanciamento da educação a partir da 
ampliação orçamentária dos atuais 25% para no mínimo 30% de recursos 
destinados à educação ante os desaos dos respectivos sistemas de ensino 
municipais e estaduais.
      Na pauta do nanciamento o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Prossionais da Educação (FUNDEB – 
Lei 11494/2007) é um importante avanço na denição de um regime de 
colaboração para garantir o nanciamento da educação. Porém, existem três 



10

limites que barram o aprofundamento da concepção de um Fundo Nacional 
para garantir a qualidade necessária da educação nacional. 
      O primeiro limite é a ainda reduzida participação da União na composição 
do Fundo, sem uma participação protagonista da União no investimento da 
educação os limites orçamentários tornam-se intransponíveis para realizar as 
urgentes transformações exigidas pela realidade educacional no país; o 
segundo é o prazo de vigência do fundo, apenas até 2020, algo completamente 
inaceitável sem uma necessária recomposição orçamentária através de um 
novo fundo nacional; o terceiro é o foco extremamente ampliado do fundo, o 
mesmo destina-se a manutenção, desenvolvimento e valorização dos 
prossionais da educação básica no país, os três elementos são relevantes, mas 
exige-se um volume de recursos que o fundo não acompanha dada a crescente 
demanda social do direito à educação.
    Nesse sentido, faz-se necessário a instituição de um Fundo Nacional 
perene, com ampla composição orçamentária da União e foco especíco na 
qualicação da remuneração e valorização da carreira docente no país. Este 
fundo deve garantir a armação do sistema nacional, pois regulamentaria a 
cooperação nanceira especíca para a valorização do magistério, ante uma 
articulação com diretrizes nacionais da carreira docente e o valor mínimo 
remuneratório expresso na Lei do Piso nacional. 
   O objetivo primordial é rechaçar a grave fragmentação nacional na 
armação da valorização do magistério ante a realidade dos entes federados. O 
Fundo Nacional garante o mínimo de homogeneidade nanceira com foco 
especíco na valorização docente, arma-se com isso a unidade nacional de 
tema tão relevante para a garantia do direito à educação de qualidade, como 
arma a Constituição Federal do país.   
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Carta de Princípios
Coletivo pela Educação

     Somos um coletivo de educadores e militantes da educação. Lutamos para garantir 
a efetividade da educação pública, gratuita e de qualidade como um direito social 
inalienável. A educação é um processo social que deve ser evidenciado como prática 
da liberdade, um verdadeiro direito humano que fundamenta a experiência 
revolucionária da cidadania ativa no horizonte político da democracia. 
Em nossa militância cotidiana, buscamos o fortalecimento da esfera pública e 
ampliação contínua e participação efetiva da sociedade civil nos debates e decisões 
políticas. Democracia participativa, plural, republicana e multicultural.
   Defendemos a mobilização e organização dos trabalhadores e trabalhadoras 
brasileiros por meio da organização sindical, respeitando a história e o complexo 
percurso das lutas populares em nosso país.
Armamos a defesa do movimento sindical e das organizações dostrabalhadores(as) 
a luz dos principios históricos da Central Unica dos Trabalhadores (CUT) e da  
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), com destaque para 
o reconhecimento do papel político das massas na armação dos seus direitos civis, 
sociais e políticos.
    Como educadores e educadoras do terceiro milênio somos intransigentes na defesa 
dos trabalhadores em educação, direitos humanos, da sustentabilidade ambiental e de 
uma educação pedagogicamente transformadora e socialmente justa.  
  O Coletivo pela Educação está aberto para articular, de forma autônoma, 
independente e transparente, o diálogo republicano entre os organismos inerentes a 
sociedade civil por meio de sua livre mobilização e manifestação, com as instituições 
e políticas públicas relevantes na armação efetiva do direito social da educação.
    O Coletivo pela Educação, como espaço de articulação, procura fortalecer e criar 
alguns movimentos nacionais e internacionais entre entidades e organismos da 
sociedade, que ampliem, tanto na esfera da vida pública como da vida privada, a 
capacidade de resistência social não violenta e reforcem as iniciativas humanistas. 
Buscar com isso, atender as necessidades do ser humano e o respeito à natureza, na 
armação do Ethos global.
    Somos educadores e militantes, compartilhamos princípios políticos e éticos que 
fundamentam nossa forma de pensar e atuar para garantir:
1. A democracia;
2. O republicanismo;
3. A valorização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação;
4. O direito a educação pública, gratuita e de qualidade social;
5.A diversidade;
6.A sustentabilidade;
7.O multiculturalismo;
8. Autonomia sindical.
 
RESOLVE adotar a presente Carta de Princípios, que subsidiará todo trabalho 
desenvolvido pelo Coletivo pela Educação e que deverá ser aceita como 
compromisso de todas as pessoas que o integram ou venham a integrar.






