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Ocupação atual: diretor-financeiro da Fetems

O Estado – O que representa o 
reajuste de 5,92% concedido pelo 
governo do Estado aos professores?

Jaime Teixeira – Temos de res-
saltar que isso faz parte de uma 
política de salários que implemen-
tamos por volta de quatro, cinco anos 
seguidos, em médio prazo, que vai 
nos levar a um piso nacional por uma 
jornada de 20 horas. É uma das etapas. 
Já tivemos neste ano outro reajuste, e 
este o complementa. Nossa expectativa 
é de que tenhamos um reajuste do piso 
nacional de janeiro e um avanço no 
ganho real em outubro. Esses 5,92% 
de agora fazem parte dessa política 
estadual aprovada. A partir desse mês, 
os professores terão 5,92%, cada vez 
mais próximo de um piso nacional para 
a jornada de 20 horas.

O Estado – Ele contempla as 
políticas de valorização salarial da 
categoria?

Teixeira – Nesse momento, sim. Es-
tamos acumulando neste ano 17,95% de 
reajuste, contra uma inflação de 9,4%. 
Portanto, temos quase o dobro da in-
flação deste ano. Isso tem recuperado o 
salário dos professores de Mato Grosso 
do Sul. Nós temos hoje o melhor piso de 
rede estadual em nível de Brasil. Isso 
é importante. Mato Grosso do Sul, há 
alguns anos, no começo deste século, 
era o 18º salário do país. Hoje somos 
o melhor piso. Significa que a política 
sindical, a política estabelecida em 
médio prazo de recuperação salarial, 
com a política nacional, foi muito im-
portante para os professores do Brasil, 
e para nós ainda mais.

O Estado – Em relação aos muni-
cípios do Estado, ainda é necessário 
avançar muito em políticas salariais 
com o piso nacional?

Teixeira – Temos em nossa fede-
ração as redes municipais. Na maioria 
dos municípios já está em vigor a lei 
do piso nacional, que contempla sa-
lário, jornada e carreira. Não adianta 
ter só piso. Tem de ter carreira para 
valorizar quem tem uma formação 
maior, porque o piso nacional é para 
aquele professor que tem o magistério 
de nível médio e os demais têm de ter 
valorização. Também é fundamental 
que nos municípios tenhamos imple-
mentado também um terço de jornada 
do professor, que vai ser para o planeja-
mento. Para a atividade não docente, ou 
seja, que não será direta com o aluno. 
É a atividade para preparar a aula, 
conversar com os pais, fazer reunião 
pedagógica, para que o trabalho do pro-
fessor seja cada vez mais qualificado e 
que ele tenha condições de melhorar a 
qualidade da escola pública. Portanto, 
nas redes municipais, apenas em três 
municípios não conseguimos imple-
mentar carreira, piso e jornada. Alguns 
estão na Justiça.

O Estado –  Essas dificuldades 
ainda são questões políticas?

Teixeira – Infelizmente ainda é po-
lítica. Município como Nova Andradina, 
por exemplo, é possível bancar. Mas por 
uma política unilateral da prefeitura 
não implementou um terço da jornada. 
O município tem receita, é possível. 
Mesmo porque o piso nacional é para 
uma jornada de 40 horas. Na rede 
estadual estamos avançando bastante 
porque estamos aplicando um piso de 
40 horas para jornada de 20 horas.

O Estado – No último dia 15 foi 
comemorado o Dia do Professor. Em 
Mato Grosso do Sul existem razões 
para celebrar esta data além das 
questões salariais?

Teixeira – Em relação à questão sa-
larial temos de comemorar bastante. Se 
falar pelo momento, não dá para come-
morar. Existem duas ou três emendas 

Professores da rede estadual de Mato Grosso do Sul 
comemoraram neste mês o cumprimento de acordo, 
por parte do governo do Estado, visando a valori-
zação salarial da categoria, com a concessão do rea-
juste de 5,92%. “Mato Grosso do Sul, há alguns anos, 
no começo deste século, era o 18º salário do país. Hoje 
somos o melhor piso”, lembra o diretor-financeiro da 
Fetems (Federação dos Trabalhadores na Educação de 

Mato Grosso do Sul), Jaime Teixeira. Ex-presidente 
da instituição, ele reforça que o reajuste faz parte 
de uma política de salários a ser implementada em 
médio prazo, visando a aplicação do piso nacional 
da categoria para 20 horas semanais.

Teixeira também afirma que a resistência à apli-
cação da norma salarial, vem caindo nos municípios 
do Estado, mas que as melhorias para a categoria vão 

além do ganho nominal. No momento, por exemplo, 
ele cita questões como a PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional 241), que ameaça congelar salários, e 
possíveis mudanças nas aposentadorias para o ma-
gistério. Ele alerta para a necessidade de se tornar 
a carreira interessante. “Nosso objetivo é resgatar o 
valor do professor na sociedade”, disse. (Com Hum-
berto Marques)

‘Hoje somos o melhor piso’

Diretor da Fetems destaca piso pago a professores de MS, mas cobra ações para valorizar a profissão

Por Mauro Silva

constitucionais que serão muito ruins 
para os trabalhadores em educação. 
Não podemos deixar de citar a emenda 
241, que ela vai congelar salários dos 
servidores públicos pelos próximos 10 
ou 20 anos. Não nos enganemos que 
isso não vai ficar só em nível nacional. 
Vai chegar aos Estados e municípios. 
Significa que será um futuro de ar-
rocho. Outra questão fundamental: o 
magistério, historicamente, por ser 
uma atividade penosa, tem o direito 
a uma aposentadoria especial. A pro-
fessora se aposenta cinco anos mais 
cedo que o professor. Enquanto os 
demais servidores se aposentam com 
60 e 55 anos, aquele professor na sala 
de aula se aposenta com 50 e 55 anos. 
O que estamos vendo no horizonte é 
uma reforma da Previdência que vai 
acabar com esse direito dos trabalha-
dores, principalmente das mulheres. 
O primeiro passo é igualar a idade do 
homem à da mulher. O segundo, querem 
aumentar para 60, 65 anos. Todo 
mundo sabe que é muito penoso para 
uma senhora estar na sala de aula. Ela 
começa a trabalhar aos 20 anos. Isso 
não é coisa para se comemorar, é para 
se preocupar, se indignar. Ao mesmo 
tempo, vemos que a PEC 241 pode ser 
uma forma de os Estados e municípios 
arrocharem cada vez mais o piso na-
cional. Nós temos hoje uma correção 
do piso nacional pelo custo/aluno, ou 

seja, aumenta a receita com educação 
aumenta também o piso nacional, e, 
com certeza, com essa PEC 241 vamos 
ter dificuldade de ter ganho reais como 
tivemos neste ano. E também teremos 
dificuldade de melhorar o piso do 
professor.

O Estado –  Há muita desigualdade?
Teixeira – Se você comparar o sa-

lário do profissional de educação de 
nível superior com outras categorias, 
o professor ainda tem um piso menor, 
33% menor. Uma das metas do Plano 
Nacional de Educação é exatamente 
isso, igualar o salário médio dos profes-
sores de nível superior com os demais 
trabalhadores de nível superior. Se a 
partir do ano que vem submetermos a 
essa reforma da 241 será muito ruim 
para a categoria, porque vai deixar de 
recuperar esse salário. Evidentemente 
que isso vai atrasar a valorização da 
profissão. Nosso objetivo é resgatar 
o valor do professor na sociedade. Os 
cursos menos procurados nas uni-
versidades são os de Pedagogia. Os 
jovens não querem ser mais profes-
sores porque há uma desvalorização 
social da profissão. Como se valoriza? 
Tendo um patamar salarial. A gente 
também não comemora as condições 
de trabalho nas escolas. A rede física 
é insatisfatória. Professor não tem uma 
sala com computador, ar-condicionado, 

impressora para fazer planejamento. 
Muitas escolas não têm internet de 
qualidade. A relação de número de 
alunos por professor. Temos de me-
lhorar. Como uma das metas do Plano 
Nacional é que tenhamos, até 2024, pelo 
menos 50% das escolas fundamentais 
em tempo integral, essas escolas têm 
de ter isso. Não vamos deixar apenas 
os alunos mais tempo na escola. Tem 
de ter qualidade, cultura, esporte, 
refeitório. O professor tem de ter mais 
material didático. Agora, temos de 
registrar que, mesmo com essas difi-
culdades, a escola pública melhorou 
muito nos últimos 15 anos. 

O Estado – Como é a cobrança 
sobre os professores de hoje diante 
das constantes ponderações de que é 
necessário melhorar os indicadores 
de educação no Brasil?

Teixeira – É uma cobrança forte, 
mas embora façamos uma discussão 
sobre os índices apurados nas escolas, 
entendemos que temos de melhorar o 
que falamos há pouco. É um conjunto, 
da gente ter uma rede física apro-
priada, o número de alunos correto. 
Achamos injusto quando se compara as 
escolas particulares com as públicas. 
Primeiro porque as clientelas são dife-
rentes. Em média, o professor de uma 
escola particular não tem mais de 15 
alunos na sala de aula. Em média, na 
rede pública, é de 25 para 30. É muita 
coisa. Segundo, o pai que coloca o filho 
na escola particular é o pai presente, 
que tem condição financeira, com in-
ternet em casa, que o filho vai estudar. 
A escola pública não. Ela tem o filho 
trabalhador, que vê o pai de madrugada 
e só a noite de novo, a mãe vai traba-
lhar fora, não tem internet, às vezes 
não tem nem computador em casa. Mas 
isso não pode servir como desculpa, 
temos de batalhar para melhorar as 
condições. 

O Estado –  Como a Fetems assiste 
aos esforços do governo federal 
em emplacar a reforma do ensino 
médio?

Teixeira – Participamos de alguns 
debates nos últimos 12, 15 meses com 
as entidades, que tinha uma lógica. 
Agora, da forma que está sendo enca-
minhada pelo governo atual nós somos 
contrários. Não aceitamos que esse 
debate seja substituído. Primeiro passo 
foi eliminar educação física. Tivemos as 
Olimpíadas que mostraram que nosso 
país está muito aquém dos outros em 
relação ao esporte. E esporte não é 
só competição, é saúde também. Isso 
aprende na escola. Começou por aí 
depois voltaram atrás. Não podemos 
pensar numa escola que só forma mão 
de obra. Nosso entendimento é que a 
escola seja de formador de conheci-
mento universal. A escolha da profissão 
vai se dar em nível médio. Qualquer 
reforma na educação demora cinco a 
dez anos para dar resultado. Demanda 
tempo. Demanda investimento. A outra 
preocupação é ter uma terceirização 
muito grande no ensino médio porque a 
hora que incluir outros conteúdos, seg-
mentos, que não são necessários, abre 
para a terceirização. É evidente que 
algumas adequações têm de ser feitas. 
Vimos que mais de 50% dos jovens de 
ensino médio estão fora da escola. Não 
é apressando o ensino médio que vai 
resolver isso. Tem de ter uma lógica. 

Saul Schramm

Estamos acumulando neste ano 17,95% de reajuste, 
contra uma inflação de 9,4%. Portanto, temos quase 
o dobro da inflação deste ano

Os jovens não querem ser mais professores porque 
há uma desvalorização social da profissão. Como se 
valoriza? Tendo um patamar salarial
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