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RESUMO 

Neste trabalho, pesquisamos o Reconhecimento de Saberes e 
Competências (RSC) que se constitui em uma certificação das 
práticas docentes, bem como no exercício das atividades 
realizadas no âmbito acadêmico, e que visa à concessão de uma 
equivalência à Retribuição por Titulação (RT) para fins de 
percepção remuneratória. Foi criado pela Lei nº 12.772/2012 e 
regulamentado mediante a Resolução nº 1/2014 de 
responsabilidade do Ministério da Educação (MEC) e da 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). Ele 
foi implementado para a carreira do Magistério do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico (EBTT). O recorte da pesquisa focaliza os 
docentes que atuam nos Institutos Federais de Ciência e 
Tecnologia (IFs). Desenvolvemos a presente pesquisa com base 
no método materialista histórico-dialético, pois este possibilita o 
entendimento das contradições entre capital e trabalho, dos 
nexos entre o singular, o particular e o universal permitindo 
compreender cada fenômeno em sua totalidade, como síntese de 
múltiplas determinações (MARX, 2000). Para a coleta de dados, 
utilizamos como procedimentos metodológicos análise de 
documentos, questionários e entrevistas semiestruturadas. 
Abordamos as determinações dessa política a fim de 
compreender os interesses que fundamentaram sua elaboração 
e, para tal, analisamos a conjuntura econômica e política na qual 
a reestruturação da carreira está inserida. Por meio das análises 
realizadas acerca da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), 
constatamos um reordenamento da rede federal em função das 
mudanças que estão ocorrendo no capitalismo contemporâneo. 
Há uma demanda por parte do sistema produtivo pela ampliação 
e reforma dos IFs de modo a formar a força de trabalho 
demandada pelo mercado, educar para o empreendedorismo e 
fomentar as parcerias público-privadas. Nesse contexto, também 
são gestadas políticas que visam modificar a carreira e o trabalho 
docente. Buscamos conhecer os determinantes da reestruturação 
da carreira do EBTT evidenciando as relações com o movimento 
mais geral de acumulação do capital. O que está sendo 
disseminado por meio das reformas é uma nova concepção de 
educação e trabalho que modifica o projeto dos IFs, impacta no 
trabalho docente e tem seus desdobramentos na carreira, com a 
lógica da individualização e da meritocracia. Nessa perspectiva, o 



 

RSC deve ser concebido como parte de um conjunto de políticas 
mais amplas que há muito tempo estão sendo direcionadas para 
a educação de forma geral e para a carreira docente. Mais do 
que um mecanismo de certificação das práticas, é um dispositivo 
político que atua sobre o trabalho e tem repercussões e 
desdobramentos no percurso do docente pela carreira. O 
processo de criação e implementação da política do RSC gerou 
resistências e conflitos, entre o governo e os sindicatos da 
categoria ou entre os próprios professores dentro de suas 
instituições. Consideramos que o RSC se destaca pelo seu 
caráter político de promotor de consentimento ativo (GRAMSCI, 
1978) e, nesse sentido, essa política visa desmobilizar e 
fragmentar a categoria, em termos de sua consciência e 
solidariedade de classe, e quebrar a isonomia salarial. 

Palavras-chave: Trabalho e Educação. Institutos Federais. 
Carreira Docente. Reconhecimento de Saberes e Competências 
(RSC). Ensino Básico Técnico e Tecnológico (EBTT). 



ABSTRACT 

In this work, we investigated the Reconhecimento de Saberes e 
Competências (RSC) (Recognition of Knowledge and 
Competencies), which constitutes a certification of teaching 
practices and activities carried out in the academic field, aiming to 
grant an equivalent of the Retribuição por Titulação (RT) 
(Retribution for Qualification) in order to determine remuneration. 
It was created by Law No. 12.772/2012 and regulated by 
Resolution No. 1/2014 of the Ministry of Education (MEC) and the 
Secretariat for Professional and Technological Education 
(SETEC). It was implemented for the Teaching career of Basic, 
Technical and Technological Education (EBTT). The research 
scope focuses on teachers who work in Federal Institutes of 
Science and Technology (IFs). We developed this research based 
on the historical-dialectical materialist method, since it provides 
an understanding of the contradictions between Capital and 
Labor, and of the connection between what is singular, particular 
and universal, contributing to the comprehension of each 
phenomenon in its totality, as a synthesis of multiple 
determinations (MARX, 2000). We used document analysis, 
questionnaires and semi-structured interviews as methodological 
procedures for data collection. We examined the terms of this 
policy in order to understand the interests that underpinned its 
formulation, and to this end, we analyzed the economic and 
political situation in which career reorganization is inserted. 
Through the analyses carried out on Professional and 
Technological Education (EPT), we found that there is a 
reorganization of the federal network due to the changes taking 
place in contemporary capitalism. There is a demand from the 
production system to expand and reform the IFs, in order to train 
the labor force required by the market, educating them for 
entrepreneurship and fostering public-private partnerships. It is in 
this context that the policies aimed at restructuring the teaching 
career and work are produced. We sought to understand the 
causes behind the EBTT career restructuring, by analyzing its 
relationship with the more general movement of capital 
accumulation. What is being disseminated through these reforms 
is a new concept of education and work that modifies the project 
of the IFs. It impacts teaching work and has repercussions on the 
career, introducing a logic of individualism and meritocracy. From 



 

this perspective, RSC should be understood as part of a set of 
broader policies that have long been directed towards education 
in general and the teaching career in particular. More than a 
mechanism for the certification of practices, it is a political device 
that impacts the work and has repercussions and consequences 
for teacher's progression within the career. The process of 
creation and implementation of the RSC policy generated 
resistance and conflict between the government and teachers' 
unions or among teachers themselves within their institutions. We 
believe the RSC stands out for its political nature, as a promoter 
of active consent (GRAMSCI, 1978). In this sense, such policy 
aims to demobilize and fragment teachers' ranks, in terms of their 
class consciousness and solidarity, and break wage isonomy. 

Keywords: Work and Education. Federal Institutes. Teaching 
career. Recognition of Knowledge and Competencies (RSC). 
Basic Technical and Technological Education (EBTT). 
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1 INTRODUÇÃO  

Com esta pesquisa, investigamos os determinantes da 
reestruturação da carreira do Magistério do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico (EBTT) e o RSC, como dispositivo político 
que impacta no trabalho e na carreira. Buscamos compreender e 
traçar as relações entre capital, trabalho, educação e Estado, no 
campo das políticas educacionais, mais especificamente no que 
se refere à carreira dos docentes que atuam nos Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs).  

As reformas neoliberais visam reduzir e controlar os gastos 
públicos utilizando-se para isso novas formas de organização e 
avaliação, bem como, intensificando as terceirizações e 
privatizações. Segundo Lima e Gandin (2012), na perspectiva do 
Estado gerencialista, o Estado deixa de ser um fornecedor de 
serviços e passa a ter um papel de gerenciador das políticas.  

Assim,  nas palavras de Bresser-Pereira1 (1996, p. 1), o 
novo papel do Estado 

[...] é o de facilitar para que a economia 
nacional se torne internacionalmente 
competitiva. A regulação e a intervenção 
continuam necessárias, na educação, na 
saúde, na cultura, no desenvolvimento 
tecnológico, nos investimentos em 
infraestrutura – uma intervenção que não 
apenas compense os desequilíbrios 
distributivos provocados pelo mercado 
globalizado, mas principalmente que capacite 
os agentes econômicos a competir a nível 
mundial.  

A gestão nessa perspectiva gerencial tem influenciado o 
campo educacional de forma muito efetiva. De acordo com 
Hypólito (2008, p. 77), o modelo gerencialista parece ser 
hegemônico nas políticas educacionais, cobra os “índices de 
eficiência e produtividade, provas de avaliação em todos os 
níveis, rankings de escolas e tantos outros indicadores para 

                                            
1 Luiz Carlos Bresser-Pereira foi Ministro da Administração e Reforma do 
Estado (1995-1998) é quem iniciou e conduziu a reforma gerencial da 
gestão pública. 
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orientar o financiamento das políticas de educação ou, melhor, 
das políticas gerenciais de educação”.  

Nessa lógica, as políticas educacionais são consideradas 
“um conjunto de ações, decisões e diretrizes sobre o controle do 
Estado, que permeiam cada vez mais a economia do país, sendo 
vistas como um investimento que trará um retorno financeiro” 
(PUZIOL; SILVA, 2008, p. 2). 

Oliveira (2004), por meio de seus estudos, afirma que é 
possível identificar uma nova regulação das políticas 
educacionais nas reformas no Brasil e acrescenta: 

Essa nova regulação repercute diretamente 
na composição, estrutura e gestão das redes 
públicas de ensino. Trazem medidas que 
alteram a configuração das redes nos seus 
aspectos físicos e organizacionais e que têm 
se assentado nos conceitos de produtividade, 
eficácia, excelência e eficiência, importando, 
mais uma vez, das teorias administrativas as 
orientações para o campo pedagógico. 
(OLIVEIRA, 2004, p. 1130). 

Em pesquisa anterior (BACCIN, 2010), ao analisarmos as 
implicações das políticas educacionais do governo do estado do 
Rio Grande do Sul (gestão 2007-2010) na organização do 
trabalho pedagógico, constatamos que as políticas 
recomendadas por Organismos Multilaterais (OM) influenciaram a 
política educacional daquele estado. A gestão (2007-2010) 
buscou equilibrar as contas do estado por meio de ajustes fiscais 
que influenciaram diretamente no sistema educacional (BACCIN, 
2010). Os dados levantados comprovaram que esses ajustes só 
levam à desqualificação do ensino, por meio de reformas no 
plano de carreira do magistério, com vistas a acabar com direitos 
que foram historicamente conquistados com muita luta pela 
classe trabalhadora. É visível a busca pela implementação de 
uma educação pautada nas diretrizes da qualidade total e da 
meritocracia, o que leva a intensificação do trabalho docente e 
avaliações de desempenho. 

Ao analisarmos as políticas para a carreira do EBTT, 
constatamos que muitas dessas políticas também estão sendo 
postas em prática. Leher e Lopes (2008, p. 2) apontam que:  
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Embora as condições salariais e de carreira 
sejam, em geral, significativamente melhores 
na educação superior, a precarização, a 
compressão salarial, a intensificação do 
trabalho e os processos de expropriação do 
conhecimento e de subordinação da 
produção do conhecimento a espaços de 
poder extra-educacionais possuem fortes 
similaridades. Ademais, a precarização dos 
professores da educação básica repercute 
diretamente na formação de professores nas 
universidades, engendrando transformações 
que alteram a totalidade da instituição 
universitária. 

Os autores salientam ainda que são várias as estratégias 
para a desarticulação da carreira docente, dentre elas a 
intensificação do trabalho e a divisão estabelecida pela crescente 
contratação de professores substitutos (LEHER; LOPES, 2008). 
Esses elementos relacionados ao processo de aumento 
significativo da precarização do trabalho docente suscitam a 
verificação das políticas públicas recomendadas pelos OM no 
campo educacional e a análise de sua influência na formulação 
de políticas para a carreira docente do EBTT e para a Educação 
Profissional e Tecnológica (EPT), assunto que será aprofundado 
na seção 3. 

A reestruturação da carreira docente faz parte de um 
conjunto mais complexo de reformas destinadas ao serviço 
público. Portanto, ao estudar a reestruturação da carreira do 
EBTT dos professores no âmbito da Educação Básica e da 
Educação Profissional e Tecnológica, faz-se necessário 
analisarmos e traçarmos as relações entre capital, trabalho, 
educação e Estado no campo das políticas educacionais, 
compreendendo que ela faz parte das relações mais gerais e 
complexas pelas quais passam as reformas no sistema 
capitalista. 

1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

A Rede Federal de Educação Profissional teve seu marco 
regulatório traçado no ano de 1909, pelo Decreto nº 7.566, de 23 
de setembro de 1909, do presidente Nilo Peçanha, como 
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resposta a desafios de ordem econômica e política. No ano de 
1959, as Escolas Industriais e Técnicas passaram à categoria de 
autarquias e foram denominadas Escolas Técnicas Federais. Em 
1978, devido ao crescimento e evolução, foram induzidas a 
transformaram-se em Centros Federais de Educação 
Tecnológica (Cefet). A Lei nº 11.8922 , de 29 de dezembro 
(BRASIL, 2008b), implantou 38 Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia. Os IFs são, portanto, instituições que 
apresentam uma estrutura diferenciada, uma vez que foram 
criadas pela agregação/transformação de antigas instituições 
profissionais.  

Em 22 de setembro de 2008, com a Lei nº 11.784, 
(BRASIL, 2008a), a carreira do Magistério de 1º e 2º graus  foi 
reestruturada e passou a ser chamada de Magistério do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). Essa nova configuração 
foi realizada para acompanhar e regulamentar a ampliação das 
funções docentes que já ocorria nos Cefets, configurando-se em 
uma opção governamental em manter a cisão entre as carreiras, 
embora de mesma natureza. Os docentes atuam em diferentes 
níveis e modalidades de ensino, desde o ensino médio, técnico, 
graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão e de programas, 
como por exemplo, Pronatec, FIC, Proeja. 

Estão vinculados à carreira do EBTT, os professores da 
rede federal que trabalham nos IFs, nos Colégios de Aplicação 
(CA); nos Cefets; Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades 
Federais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UFTPR), 
colégio Pedro II e escolas militares. 

No ano de 2012, novas modificações ocorreram com a 
aprovação da Lei nº 12.772, sancionada em 28 de dezembro 

                                            
2 Art. 1º  Fica instituída, no âmbito do sistema federal de ensino, a Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao 
Ministério da Educação e constituída pelas seguintes instituições: 
  I - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos 
Federais; 
  II - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR; 
  III - Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da 
Fonseca - CEFET-RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG; 
  IV - Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais; e 
(Redação dada pela Lei nº 12.677, de 2012) 
  V - Colégio Pedro II.  (Incluído pela Lei nº 12.677, de 2012) 
  (BRASIL, 2008b). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12677.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12677.htm#art5
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(BRASIL, 2012a). Destacamos a instituição do Reconhecimento 
de Saberes e Competências (RSC), criado pela lei supracitada e 
regulamentado por meio da Resolução nº 1 de 20 de fevereiro de 
2014, (BRASIL, 2014a) em que foram estabelecidos os 
pressupostos, as diretrizes e os procedimentos para a sua 
concessão. A proposta, segundo a resolução, constitui-se em um 
mecanismo de validação de experiências para os docentes em 
exercício3, realizado por meio de um processo avaliativo, 
denominado de “especial”. A Lei nº 12.772/2012, em seu Art.18 
regulamenta a equivalência do RSC com a titulação acadêmica, 
exclusivamente para fins de percepção remuneratória. Essa 
ocorre da seguinte forma: I - diploma de graduação somado ao 
RSC-I equivalerá à titulação de especialização; II - certificado de 
pós-graduação lato sensu somado ao RSC-II equivalerá a 
mestrado; e III - titulação de mestre somada ao RSC-III 
equivalerá a doutorado (BRASIL, 2012a). 

Essa certificação de competências instaurada para a 
carreira do EBTT leva-nos a aprofundar os estudos sobre as 
atuais propostas educacionais, que cada vez mais buscam 
vincular-se às práticas imediatas, às experiências voltadas ao 
mercado de trabalho, ou seja, às competências requeridas pelo 
capital no atual estágio de desenvolvimento das forças 
produtivas. Nesse contexto “a competência passa a estar no 
princípio da organização do trabalho, no lugar da 
qualificação/profissão” (RAMOS, 2006, p. 194)  

É nesse sentido que levantamos as seguintes questões de 
pesquisa: Quais os determinantes da reforma da carreira do 
EBTT? Qual o papel do RSC nessa conjuntura? Quais as 
repercussões do RSC nos Institutos Federais?  Quais as 
repercussões do RSC nos IFs e as implicações para o trabalho e 
a carreira docente? Qual o papel do sindicato nesse processo? 

1.2 JUSTIFICATIVA 

“[...] nada pode ser intelectualmente um 
problema, se não tiver sido, em primeiro 

                                            
3 Existem ações judiciais que buscam estender o ganho financeiro do 
RSC para aqueles que se aposentaram antes de março de 2013, 
período em que passou a vigorar a Lei. 
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lugar, um problema da vida prática”. 
(MINAYO, 2004, p. 17)  

Na atualidade, o modo de produção capitalista, segundo 
Mészáros (2009), atingiu seus limites absolutos de expansão e 
desenvolvimento das forças produtivas. Ao afirmar ter atingido os 
limites absolutos, Mészáros (2009) expressa que o sistema do 
capital por si mesmo não concederá lugar a outra forma de 
organização da sociedade, pois ele sempre consegue formas 
relativas de se expandir, como, por exemplo, por meio da 
intensificação da exploração da força de trabalho. Isso porque o 
capital consegue elaborar mecanismos para amenizar as 
contradições causadas pela sua dinâmica intrinsecamente 
contraditória e, diante da condição de crise estrutural, ao buscar 
uma sobrevida, transforma direitos sociais em capital, bem como 
mercantiliza os efeitos da crise. 

Observamos graves ataques as trabalhadores por meio de  
pacotes de medidas de austeridade, que são manifestações da 
recessão provocada pela crise do capital, e, por essa razão, há 
ocorrência de importantes mobilizações sociais de resistência de 
massa e lutas nos países europeus. No Brasil, o governo federal4  
também vem adotando diversas táticas para tentar quebrar as 
possíveis articulações entre as diferentes categorias 
profissionais; além disso, tem priorizado medidas que buscam 
responsabilizar os trabalhadores pelas consequências da crise. 
Impactos dessa realidade podem ser visualizados nas reformas 
da previdência dos setores públicos e nos cortes de verbas para 
as Instituições Federais de Ensino (IFEs). Essa forma de 
condução das negociações nas greves demonstra a perspectiva 
de Estado defendida pelo governo federal: seguindo o modelo 
dos Estados ligados à União Europeia, busca retirar direitos dos 
trabalhadores para conseguir salvar o capital de suas crises.  

Todo esse processo de precarização do trabalho em geral 
e particularmente da educação tem ocasionado diversas greves 
pelo país, professores e funcionários, tanto da Educação Básica 

                                            
4 A referência diz respeito a gestão da presidenta Dilma Rousseff (2011-
2016), porém medidas que buscam salvaguardar o capitalismo de suas 
crises estão presentes na própria estrutura do Estado, independente do 
governo. Os 13 anos de governo petista – Lula (2003-2010) e Dilma 
(2011-2016) demonstraram-se como verdadeiros conciliadores de 
classe. 
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quanto da Educação Superior, têm se organizado em sindicatos 
para lutar e reivindicar melhores condições de trabalho e mais 
investimentos na educação pública. Exemplo disso foram as 
fortes mobilizações dos professores federais nas últimas greves 
de 2012 e 2015, duas das mais longas e intensas da categoria 
dos docentes das IFEs do Brasil. 

Dessa forma, algumas inquietações aprofundaram-se com 
a deflagração da greve das IFEs no ano de 2012, e as 
discussões e debates sobre a reestruturação da carreira 
emergiram fortemente neste processo. Mesmo em meio a grande 
mobilização dos docentes e recusa deles pelo então projeto 
elaborado e encaminhado pelo governo de Dilma Rousseff (2011-
20165) a Lei nº 12.772/2012 (BRASIL, 2012a), foi aprovada pelo 
Congresso Nacional, e  trouxe assim, novas modificações para a 
carreira do Magistério Superior (MS) e do EBTT. Esse 
acontecimento é mais uma prova da necessidade de avançar no 
processo de luta e resistência frente as políticas que estão sendo 
direcionadas à educação e à carreira docente.  

Inicialmente, é preciso demarcar que essa disputa vai além 
das questões tais como: aumento salarial, progressões e 
promoções dos docentes ao longo de sua trajetória profissional, 
que por si só já são pontos fundamentais a serem debatidos, mas 
também se insere em um processo que visa instituir projetos 
diferentes de carreira e, de forma mais ampla, correspondem a 
projetos antagônicos para a educação. No campo de disputas, 
por um lado, as propostas do governo federal intensificam o 
processo de fragmentação da categoria, que já está dividida em 
duas carreiras: MS e EBTT. Por outro, os sindicatos da categoria,  
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 
Superior (Andes-SN),  o Sindicato Nacional dos Servidores 
Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica 

                                            
5 Dilma Rousseff  é do Partido dos Trabalhadores (PT). Não chegou a 
concluir o segundo mandato, devido ao processo de impeachment 
instaurado contra ela. Foi afastada definitivamente de seu cargo em 31 
de agosto de 2016. Na época da aprovação da Lei supracitada, o 
Ministro da educação era Aloizio Mercadante (24/01/2012 a 02/02/2014). 
O golpe empresarial-jurídico-midiático-parlamentar colocou Michel 
Temer (PMDB) a frente da presidência. 
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(Sinasefe6) e Federação de Sindicatos de Trabalhadores 
Técnico-Administrativo em Instituições de Ensino Superior 
Públicas do Brasil (Fasubra) defendendo a proposta de carreira 
única7, que defende princípios balizadores da estrutura e 
desenvolvimento da vida laboral docente; busca a isonomia 
remuneratória para os docentes da mesma classe e nível, 
paridade entre professores da ativa, aposentados e pensionistas; 
uma linha no contracheque; um processo de avaliação 
institucional e não pessoal; ausência de diferenciação por 
critérios de produtividade, dentre outros objetivos. 

Dessa forma, temos o intuito de conhecer as 
determinações dessa política a fim de compreender os interesses 
que fundamentaram sua elaboração. Para tal, faz-se necessário 
analisar o contexto econômico e político no qual a reestruturação 
da carreira está inserida. 

Nosso foco de análise neste processo de mudanças para a 
carreira diz respeito ao RSC, por constituir uma política de 
certificação recente e por considerarmos que ele é uma peça 

                                            
6 Representante dos docentes e técnico-administrativos da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 
7 Os eixos orientadores da carreira docente devem pautar-se em: “1- 
Formação continuada/titulação; 2- Valorizar o tempo de serviço, de 
forma automática, por meio de anuênios, biênios, triênios, etc.” e deve 
ter como princípios: “1- Regime de trabalho DE; 2- Respeito da 
instituição pela indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão; 3- 
Ingresso por concurso público; 4- Paridade na remuneração e diretos 
entre ativos e aposentados (contra a criação de novas classes); 5- 
Isonomia; 6- Carreira baseada no Regime Jurídico Único (RJU); 7- 
Desvinculação da estrutura de cargos na gestão universitária; 8- 
Condições de trabalho que não comprometam a saúde e a segurança 
do docente, e considerem a complexidade de uma atividade que envolve 
relações humanas, construindo garantias mínimas de salubridade 
profissional; 9- Vinculação a um plano nacional de capacitação docente.” 
(ANDES, 2013a, p.43-44). A proposta completa está disponível em: 
<http://portal.andes.org.br/imprensa/documentos/imp-doc-
811277708.pdf>. O Sinasefe defende a carreira única entre docentes e 
técnicos administrativos. Projeto de Lei (elaborado pelo Sinasefe) 
Consolida o Plano de Carreira dos Trabalhadores em Educação da 
Rede Federal de Ensino e dispõe sobre a Reestruturação e unificação 
das carreiras e cargos do magistério da união e do PCCTAE neste plano 
de carreira, incluída suas autarquias e suas fundações. Disponível em: 
<goo.gl/VmYfc4>. 

http://portal.andes.org.br/imprensa/documentos/imp-doc-811277708.pdf
http://portal.andes.org.br/imprensa/documentos/imp-doc-811277708.pdf
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central desse novo plano de carreira. Destacamos também a 
escassez de pesquisas sobre esta temática, o que torna nossos 
esforços em abordar essa questão ainda mais relevante. 

A Justificativa para a realização desta pesquisa pauta-se 
na necessidade de compreender as políticas educacionais 
direcionadas à carreira dos docentes do EBTT, qual o significado 
que essa concepção de RSC traz e, em específico, de que forma 
essa nova política de certificação se insere no contexto de 
trabalho dos docentes da EBTT. Ao mesmo tempo em que o 
RSC apresenta pontos positivos, como, por exemplo, a vantagem 
financeira pelo aumento na percepção remuneratória, existe a 
necessidade de analisarmos as demais implicações dessa 
política para que possamos compreender as suas determinações 
no trabalho e na carreira docente. 

Buscamos, na presente pesquisa, analisar a reestruturação 
da carreira dos professores do EBTT, especificamente daqueles 
que estão atuando nos IFs. Tal recorte deve-se ao fato de 
constatarmos, a partir das investigações, leituras e análises 
acerca da EPT, um reordenamento da rede federal em função 
das mudanças que estão ocorrendo no capitalismo 
contemporâneo. Há uma demanda por parte do sistema produtivo 
pela ampliação e reforma dos IFs de modo a formar a força de 
trabalho demandada pelo mercado, educar para o 
empreendedorismo, fomentar as parcerias público-privadas, etc. 
Nesse sentido, “a educação profissional, como um todo, e a 
educação profissional técnica de nível médio, em específico, se 
modifica e expande para atender às transformações no processo 
produtivo, do mercado e das relações de trabalho” (SOUZA, 
2013, p. 5). 

1.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Iniciamos nossa pesquisa realizando um balanço 
bibliográfico8  com o intuito de melhor delimitar o problema de 
pesquisa e aprofundar nosso conhecimento acerca da produção 

                                            
8 Ao longo da pesquisa, realizamos três levantamentos nos mesmo 
portais. O primeiro foi realizado em 2014, ano de ingresso no doutorado, 
para averiguar o que estava sendo debatido em relação ao objeto. 
Novos levantamentos foram realizados em agosto de 2015 e em agosto 
de 2016 para aprofundamento da temática. 
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relacionada à problemática. Para a realização desse balanço, 
consultamos os portais da Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), o Google Acadêmico, o Banco de Teses da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) e trabalhos reunidos nos anais das reuniões da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação (ANPEd) e da Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Educação da Região Sul (ANPEd-Sul). 

Utilizamos os seguintes descritores e suas combinações: 
carreira docente; carreira única; carreira; Rede Federal; EBTT; 
EBTT carreira docente; greve; Institutos Federais de Ciência e 
Tecnologia; reforma; Ensino Básico, Técnico e Tecnológico; 
gestão de carreira; RSC; Reconhecimento de Saberes e 
Competências; carreira EBTT. Filtramos nossa busca com a 
leitura dos títulos, resumos, palavras-chave e, quando 
necessário, do texto na íntegra. 

Encontramos uma vasta bibliografia sobre carreira docente, 
que se refere aos professores de municípios ou estados 
específicos e também ao Ensino Superior, porém  um menor 
número de registros de pesquisas voltadas à carreira docente do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Foi possível reunir 
também uma bibliografia considerável sobre a expansão dos 
Institutos Federais, que nos auxiliou na fundamentação teórica 
para compreendê-la em articulação com a reforma da carreira do 
EBTT.            

Em específico ao que trata do RSC, no primeiro 
levantamento bibliográfico realizado, apesar de encontrarmos 
inicialmente 38 resultados para a busca, ao analisarmos o 
material, verificamos que os assuntos destes trabalhos estavam 
relacionados com: o processo de homologação de portarias do 
RSC nos Institutos Federais e plano de gestão que citavam o 
RSC. Portanto, em um primeiro momento, pudemos constatar a 
escassez de pesquisas sobre a temática. Ressaltamos, mesmo 
que o RSC tenha sido aprovado em dezembro de 2012,  suas 
diretrizes e procedimentos para concessão somente foram 
homologadas em fevereiro de 2014 e só a partir de então os IFs 
puderam iniciar seus procedimentos institucionais para realizar a 
validação, o que justifica a inexistência de produções na área. 
Isso demostra ainda mais a necessidade de estudos sobre essa 
política que está em processo de implementação.  
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Nas pesquisas seguintes encontramos algumas referências 
ao RSC, em artigos e dissertações que versam sobre: a 
institucionalidade dos IFs; gestão da educação Profissional e dos 
IFs. Porém, nenhum estudo específico sobre essa política em 
questão. Vejamos na sequencia esses estudos. 

Castioni (2013) versa sobre a nova institucionalidade dos 
IFs e cita o RSC como “mecanismo [que] constitui-se num 
reconhecimento coletivo da produção docente.” (CASTIONI, 
2013, p. 9). Pelas análises que desenvolvemos, consideramos o 
RSC um dispositivo político que visa reorientar a pratica e 
“capturar9” a subjetividade docente (ALVES, 2011). 

A “captura” da subjetividade é a “captura” da 
intersubjetividade e das relações sociais 
constitutivas do ser genérico do homem. É 
ela que explica o movimento de dissolução 
de coletivos de trabalho e reconstrução de 
novos coletivos/equipes ditas “colaborativas” 
com as ideias da empresa. Ao 
desconstruir/reconstituir “coletivos de 
trabalho”, o capital opera um movimento de 
“captura” da subjetividade. Neste movimento, 
reencontramos o homem social, o trabalhador 
coletivo como criação do capital. (ALVES, 
2011, p. 14) 

Ferrari (2015) objetivou identificar convergências e 
divergências na área de gestão, organização e funcionamento da 
Educação Profissional no Brasil e no Canadá. Há apenas uma 
referência ao RSC, informando que ele se encontra no Plano de 
Desenvolvimento Institucional, e expondo a questão da  previsão 
orçamentária (do Instituto Federal de Brasília) para o período de 
2014-2018, argumentando que as projeções das receitas e das 
despesas crescem, mas, ao que parece, não contemplam dois 

                                            
9 É importante destacar que, ao dizermos “captura” da subjetividade, 
colocamos “captura” entre aspas para salientar o caráter problemático (e 
virtual) da operação de “captura”, ou seja, a captura não ocorre, de fato, 
como o termo poderia supor. Estamos lidando com uma operação de 
produção de consentimento ou unidade orgânica entre pensamento e 
ação que não se desenvolve de modo perene, sem resistências e lutas 
cotidianas”. (ALVES, 2011, p. 14, grifos do autor). 
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pontos: a contratação de técnicos-administrativos e o pagamento 
da retribuição por titulação por meio do RSC. E acrescenta: 
“somente o impacto do RSC sobre a remuneração dos atuais 
professores (eram 414 em março de 2014) pode elevar em mais 
de 6% ao ano as despesas com os docentes” (FERRARI, 2015, 
p. 95). Destacamos que o impacto orçamentário do RSC é um 
ponto importante que pode auxiliar para a compreensão desse 
processo, porém, até 2017 não encontramos pesquisas sobre a 
realização desse levantamento. 

Uma questão interessante ao pensarmos sobre o 
orçamento destinado ao RSC é que em um período curto de 
tempo (2014-2016) uma parcela significativa de docentes 
acessou essa política e aumentou seus ganhos salariais. Até 
quando será possível manter o orçamento destinado a esse 
pagamento, tendo em vista os cortes de orçamento e 
congelamento de salários anunciados com a Emenda 
Constitucional nº 95 de quinze de dezembro de201610?  

 Maria Pereira (2015) buscou analisar os processos de 
gestão dos IFs considerando o surgimento de novos contextos 
gerenciais e organizacionais após a promulgação da Lei 
11.892/2008, que instituiu a Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil. A autora aponta 
que o RSC na Instituição estudada por ela, o Instituto Federal de 
Pernambuco (IFPE), vem no sentido de reconhecer os Saberes e 
Competências dos docentes “que estão dedicados 
exclusivamente ao contexto do IFPE, trazem experiências que 
contribuem para o processo pedagógico que não podem ser 
totalmente ignoradas e, portanto, cabe à gestão um olhar sobre 
esse aspecto da formação docente” (PEREIRA, M., 2015, p. 
174). 

                                            
10 Antiga PEC 55. Altera o Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras 
providências. "Art. 106. Fica instituído o Novo Regime Fiscal no âmbito 
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará 
por vinte exercícios financeiros, nos termos dos arts. 107 a 114 deste 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias." (BRASIL. DIÁRIO 
OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 1. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95. 
2016. Disponível em: <https://goo.gl/A4Hsp3>. Acesso em: 29 nov. 
2017). 
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Fabre (2015), apresenta um breve histórico do Instituto 
Federal de Santa Catarina (IFSC), fala do corpo docente da 
instituição e do plano de carreira. O artigo objetiva levantar 
algumas questões sobre o RSC, como por exemplo:  

os docentes, em sua maioria, irão continuar 
capacitando-se academicamente em cursos 
de pós-graduação ou vão utilizar o RSC 
como via principal de ascensão na carreira? 
Se essa última opção preponderar, há 
evidências atuais de possível perda de 
qualidade na capacitação docente? (FABRE, 
2015, p. 19).  

O texto, por fim, não responde aos questionamentos, 
somente expõe que “poderá haver um desestímulo à busca de 
qualificação” (FABRE, 2015, p. 19).  

A autora defende o RSC por mérito e uma gestão por 
competências, de forma estruturada e sistematizada. Apenas 
pontua que são necessários alguns ajustes no RSC, pois ele trata 
de maneira diversa os profissionais docentes e os 
administrativos, os profissionais da ativa e os aposentados, e que 
esta é uma questão de “equidade” (FABRE, 2015). 

Floro (2016) na sua investigação sobre as mudanças na 
estrutura gerencial do IF do Ceará e a gradual intensificação e 
precarização do trabalho docente, aponta que o RSC “se põe 
como um atalho para a retribuição por titulação, que pode se 
configurar, no futuro, em um estímulo para o docente postergar a 
decisão de ingressar em cursos de formação acadêmica, ou 
mesmo não fazê-lo”. (FLORO, 2016, p. 89).  

A gestão por competências faz parte da lógica da visão 
empresarial ampliada e incorporada à educação. Essa lógica de 
“uma nova gestão pública” amplia-se e expande-se para a 
educação e consequentemente para a forma de gerir a carreira 
docente, materializando-se em políticas educacionais. 

Diante do exposto, precisamos problematizar algumas 
questões, por exemplo: que aspectos estão sendo modificados 
na carreira do EBTT e no trabalho docente?, por que e a quem 
interessa? De que forma os professores são afetados diante das 
novas políticas em especial pela certificação do RSC? Qual a 
relação entre a expansão dos IFs e a reestruturação da carreira? 
Quais serão as implicações da implementação do RSC em 



44 

relação à qualificação dos professores do EBTT? Quais são os 
principais requisitos/competências solicitados nessa nova forma 
de certificação? Estamos diante da redefinição de um novo perfil 
de professor que deve redefinir seu trabalho de acordo com os 
critérios estabelecidos no RSC?  

Com o intuito de buscarmos respostas as questões da 
pesquisa, elencamos a seguir, os objetivos, as hipóteses e a 
metodologia que nos auxiliará nesse processo.  

1.4 OBJETIVOS 

Ao realizar esta pesquisa, temos por objetivo investigar o 
RSC, e suas implicações para o trabalho e a carreira dos 
docentes que atuam nos IFs, pertencentes ao Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) no bojo das 
relações com o movimento mais geral de acumulação do capital. 
Buscamos compreender as relações entre capital, trabalho, 
educação e Estado no campo das políticas educacionais e a 
relação da carreira docente com o projeto de educação do 
capital, que se desdobra em um projeto para reforma dos IFs. 

Como objetivos específicos, procuraremos: a) analisar a 
concepção do RSC proposta no Plano de Carreira do EBTT 
(Resolução nº 1, de 20 de fevereiro de 2014) e seus 
desdobramentos); b) investigar o significado que adquire a 
concepção do RSC para os docentes da carreira do EBTT; c) 
conhecer as disputas entre o governo e os sindicatos da 
categoria docente no processo de formulação e implantação 
dessa política e d) pesquisar os impactos da adoção do RSC no 
trabalho e na carreira docente. 

1.5 HIPÓTESES 

Dessa forma, levantamos as seguintes hipóteses: 1) a 
expansão dos Institutos Federais demandará mais professores, 
então o Estado necessita desenvolver estratégias para ampliar a 
cobertura sem aumentar substancialmente os custos com os 
salários e, portanto, busca  o RSC como forma de reestruturação 
do plano de salários; 2) este dispositivo, o RSC, tende a 
redefinição do trabalho docente nessas Instituições Federais. 
Nessa perspectiva, a busca por aumento na remuneração tende 
a pressionar os docentes a atender às competências definidas no 
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RSC, que podem vir a funcionar como balizas para a 
conformação do trabalho docente; 3) o RSC configura-se em um 
instrumento de desmobilização da categoria, pois quebra a 
isonomia salarial.  

1.6 CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

Consideramos que a pesquisa precisa ter pressupostos 
calcados em um método de análise que permita a real 
compreensão do fenômeno estudado. Ao realizar a pesquisa, 
assumimos um compromisso com a população envolvida e com a 
necessidade de que a pesquisa tenha relevância, e não apenas 
constate e levante os dados, mas que auxilie no processo de 
organização dos dados da realidade, por meio da verificação dos 
problemas e hipóteses formulados.  

Destarte, as técnicas da pesquisa não podem ser 
entendidas em si mesmas; sua compreensão está no método: 
“Técnicas e métodos não estão separados. É o processo da 
pesquisa que qualifica as técnicas e os instrumentos necessários 
para elaboração do conhecimento. As opções técnicas 
dependem dos caminhos percorridos e dos procedimentos a 
serem desenvolvidos.” (SÁNCHEZ GAMBOA, 2007, p. 64). 

A compreensão e escolha do método derivam da postura 
do pesquisador perante a realidade social, do modo como o 
sujeito enxerga, compreende, participa e intervém no mundo. 
Dessa forma, segundo Frigotto (2001), a postura do pesquisador 
antecede o método e esse só se concretiza na inter-relação entre 
teoria e prática. Portanto, para apreendermos o movimento dos 
objetos, é preciso partir da realidade que está dada, do objeto 
como ele se apresenta na prática social concreta (real aparente), 
realizando as abstrações (reflexões sobre o objeto estudado) e 
retornando ao objeto com um conhecimento mais elaborado 
(concreto pensado). 

Precisamos considerar as contradições do sistema 
capitalista para debatermos e compreendermos quais as reais 
intencionalidades subjacentes à reestruturação da carreira do 
EBTT. Nas palavras de Frigotto (2001, p. 77): “Romper com o 
modo de pensar dominante ou com a ideologia dominante é, 
pois, condição necessária para instaurar-se um método dialético 
de investigação.”   
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O método é a ferramenta que nos possibilita compreender 
os fatos e acontecimentos sem cairmos nas armadilhas e 
engodos do imediatismo, que penetram a consciência dos 
indivíduos e constituem o mundo da pseudoconcreticidade 
(KOSIK, 1989). Esse refere-se ao nosso cotidiano, às relações 
que se naturalizam, e, devido a isso, deixamos de percebê-las ou 
de analisar os fenômenos na sua essência, limitando-nos apenas 
à aparência das formas. Esse processo pode ser verificado na 
discussão da certificação do RSC, visto que, ao analisarmos os 
fenômenos apenas na sua aparência imediata, restringimos 
nossa visão ao superficial, a sua forma, que proporciona um 
aumento na remuneração salarial, para alguns professores, mas 
não conseguimos apreender as demais determinações que 
configuram o objeto em sua totalidade.  

Esta análise não pode ser feita no campo imediato, no 
mundo fenomênico da pseudoconcreticidade, pois, desta forma, 
estaríamos desconsiderando determinações fundamentais para o 
reconhecimento desse processo; é preciso então investigar as 
mediações e contradições que estão presentes no objeto 
investigado. Desse modo, a análise da realidade deve 
compreender o conjunto das relações, das mediações e das 
contradições que permitem realizar a crítica. 

Para que seja possível concretizar a proposta de estudo 
que buscamos desenvolver nesta pesquisa, faz-se necessário 
estipular aportes teórico-metodológicos com os quais se possa 
estabelecer nexos que permitam compreender cada fenômeno 
em sua totalidade, como síntese de múltiplas determinações 
(MARX, 2000). 

Para Kosik (1989), o método científico é a atividade que 
revela o objetivo, o conteúdo e o significado dos fatos. Portanto, o 
autor afirma que “o conhecimento da realidade histórica é um 
processo de apropriação teórica – isto é, de crítica, interpretação 
e avaliação de fatos – processo em que a atividade do homem, 
do cientista é condição necessária para o conhecimento objetivo 
dos fatos”. (KOSIK, 1989, p. 45, grifos do autor). 

Para tanto, fundamentamo-nos no Materialismo Histórico-
Dialético, que “[...] se manifesta enquanto método, enquanto 
lógica da evolução do conhecimento no sentido de novos 
resultados objetivos verdadeiros” (KOPNIN, 1978, p. 68) que 
sustenta uma visão política e social centrada no compromisso 
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com a transformação das forças de exploração produzidas pela 
produção e reprodução ampliada do capital.  

Em vista disso, faz-se necessário debruçarmo-nos sobre o 
objeto estudado, com o intuito de compreender o processo geral 
de movimento, que vai das partes para o todo e do todo para as 
partes; da totalidade para a contradição e da contradição para a 
totalidade (KOSIK, 1989). Em outras palavras, “a ascensão do 
abstrato ao concreto é um movimento para o qual todo início é 
abstrato e cuja dialética consiste na superação desta 
abstratividade” (KOSIK, 1989, p. 30). O método Materialista 
Histórico-Dialético possibilita o entendimento das contradições 
entre capital, trabalho e educação, compreensão essa necessária 
para analisarmos criticamente o contexto que envolve o objeto 
desta pesquisa.   

Enquanto lógica, a dialética materialista se 
distingue de qualquer outra ciência pelo fato 
de tomar como base o conhecimento das leis 
de desenvolvimento de qualquer objeto, do 
objeto em geral, e criar um método universal 
de movimento do pensamento no sentido da 
verdade, elaborar problemas lógicos que se 
apresentam ante cada ciência (ciência em 
geral) no processo de apreensão da verdade, 
ao passo que qualquer outra ciência 
concretiza e aplica essa lógica ao 
conhecimento do seu objeto específico. 
(KOPNIN, 1978, p. 54). 

Pensar dialeticamente significa perscrutar a realidade por 
meio de suas contradições, buscando nela o que é essencial 
para compreensão do fenômeno que nos propomos a estudar. 
Compreender que este fenômeno não se dá de forma simples e 
linear, mas, ao contrário, envolve muitas relações e mediações, 
portanto necessita de amplo esforço teórico e questionamento do 
objeto de estudo. 

[...] a dialética revela as leis do movimento 
dos objetos e processos, converte-se ainda 
em método, em lógica do avanço do 
pensamento no sentido do descobrimento da 
natureza objetiva do objeto, dirige o processo 
de pensamento segundo leis objetivas 
visando a que o pensamento coincida em 
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conteúdo com a realidade objetiva que fora 
dele se encontra e, após concretizar-se em 
termos práticos, leve ao surgimento de um 
novo mundo de objetos e relações. (KOPNIN, 
1978, p. 53). 

Um dos elementos de análise mais importante para a 
compreensão da realidade objetiva, que vai nos proporcionar 
maior concretude na investigação da problemática proposta, é o 
entendimento do papel do Estado, pois é em seu campo de ação 
que se produzem, implantam e avaliam as políticas públicas, das 
quais as destinadas à reforma na carreira docente são 
expressões. Desse modo, é relevante verificar e discutir as 
orientações para as políticas educacionais que estão sendo 
expressas pelo Estado brasileiro, em específico aquelas que 
tratam da carreira dos docentes do EBTT, que vem se 
intensificando a partir de 2012.  

Outrossim, para alcançarmos nossos objetivos, utilizamos 
como base empírica a análise de documentos, questionários e 
entrevistas.  

Analisamos a documentação do nível internacional, para a 
de nível nacional. A primeira, para compreendermos as origens 
das influências que essas organizações multilaterais já vêm 
realizando em termos de recomendação para a reforma da 
carreira, numa forma de gerir o trabalhador do serviço público. A 
segunda, a Legislação Federal, com o intuito de verificar as 
convergências dos documentos postos para a carreira docente 
até chegar às instituições.  

Investigamos os documentos e depois procuramos discutir 
a implantação na visão dos próprios professores por meio da 
aplicação de questionários11.  

Dada a importância em conhecer as várias formas como o 
objeto é apresentado, buscamos privilegiar três tipos de fontes 
documentais: 

1) legislações oficiais (projetos de leis, leis, pareceres, 
resoluções, documentos vinculados ao MEC);  

2) documentos dos sindicatos da categoria dos docentes 
que atuam nos IFs (Andes-SN, Sinasefe  e Proifes-
Federação); dos próprios IFs; do Conif; e de entidades 

                                            
11 O questionário encontra-se disponível no Apêndice A. 
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ligadas ao setor produtivo (CNI e Fundações 
Empresariais);  

3) documentos dos organismos multilaterais sobre 
carreira docente na EPT (BM, OCDE, CEPPE e 
UNESCO). 

Além das análises dos documentos, nesta primeira etapa 
da pesquisa12,  coletamos dados por meio de um questionário  on 
line13.  Esse foi direcionado aos professores dos IFs (via e-mail), 
abarcando pelo menos um IF de cada região do Brasil. O 
questionário ficou aberto para preenchimento pelo sistema 
gratuito do Google Forms14  de 1º julho até 13 de dezembro de 
2016.  Nosso objetivo, com esse instrumento, foi coletar dados 
que permitissem compreender melhor como ocorreram a 
implantação das políticas, a reestruturação dos IFs e em especial 
a implementação do RSC.  

Numa segunda etapa da pesquisa, as entrevistas  foram 
realizadas com dirigentes sindicais com o intuito de melhor 
conhecer as disputas no processo de formulação e implantação 
dessa política e poder diagnosticar os impactos da reestruturação 
da carreira dos docentes dos IFs. A participação nas entrevistas 
deu-se de forma voluntária e ocorreu presencialmente e via 
Skype. 

A pesquisa empírica trouxe elementos fundamentais para a 
compreensão acerca do que os docentes pensam a respeito do 
plano de carreira aprovado em 2012 e como ele impactou em seu 
cotidiano laboral, principalmente no que concerne as novas 
políticas aprovadas, como é o caso do RSC. 

Selecionamos os dirigentes sindicais após a análise dos 
questionários. Fizemos uma amostra intencional tendo, por 
critérios, sindicalistas que participaram do processo antes e após 
a aprovação da Lei nº 12.772/12 e os que atualmente ocupam 
cargos na diretoria.  

                                            
12.Este projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética da 
Universidade Federal de Santa Catarina e foi aprovado em julho de 
2016. Número do Parecer: 1.599.468.   
13 As respostas obtidas no questionário serão apresentadas e 
analisadas na Seção 5. 
14 Aplicativo que permite a criação de formulários online. Disponível em: 
   <https://docs.google.com/forms/>. Acesso em: 5 nov. 2015. 
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1.7 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

Aceitaram participar da pesquisa 228 professores de 16 
Institutos Federais do Brasil, englobando 37 campus. São eles: 
Região Norte: IF do Amapá (Campus Santana e Campus 
Bragança); IF de Roraima (campus Amajarí, Boa Vista/Centro, 
Boa vista/Zona Oeste, campus Novo Paraíso); IF do Amazonas 
(Campus Manaus/Distrito Industrial). Região Nordeste: IF do 
Sertão Pernambucano (Campus Petrolina, Petrolina/Zona Rural, 
Salgueiro, Ouricuri, Serra Talhada, Floresta e Campus Santa 
Maria da Boa vista); IF de Pernambuco (Campus Igarassu); IF do 
Piauí (Campus Corrente) e IF Rio Grande do Norte (Campus 
Natal Central). Região Centro-Oeste: IF do Mato Grosso do Sul 
(Campus Corumbá); IF do Mato Grosso (Campus Barra do 
Garças e Campus Novo Parecis); IF de Brasília (Campus 
Taguatinga Centro e Campus Samambaia). Região Sudeste: IF 
de Minas Gerais (Campus Barbacena, Manhuaçu, Juiz de Fora, 
Rio Pomba, Muriaé, São João Del Rei, Santos Dumont, 
Cataguases, Bom Sucesso e Campus Campinas). Região Sul: IF 
de Santa Catarina (Campus Florianópolis, Jaraguá do Sul e 
Campus Criciúma); IF Catarinense (Campus Rio do sul); IF do 
Rio Grande do Sul (Campus Sertão). 

Seu perfil será apresentado na seção 5 juntamente com a 
análise dos questionários. 

Para a realização da segunda fase de coletas de dados, 
selecionamos dirigentes sindicais que exerceram cargos de 
direção no período que antecedeu a aprovação da Lei                 
nº 12.772/2012, após a sua sanção e que encontravam-se 
atuantes no ano de 2017, período em que foram realizadas as 
entrevistas15. O procedimento foi efetuado de duas formas: 1) 
entramos em contato com o sindicato para solicitar o e-mail dos 
dirigentes e enviar-lhes o convite para participar da pesquisa; 2) 
Quando o endereço eletrônico estava disponível no site do 
sindicato, entramos em contato diretamente. Foi realizada uma 
conversa explicando os objetivos da pesquisa; os procedimentos 
de coleta dos dados e convidando-os a participar. Após a 
aceitação, marcamos a entrevista em local e horário solicitado 
pelo participante. Uma delas foi realizada pela internet, tendo em 
vista que o entrevistado é de outra região do Brasil. Nosso 

                                            
15 O Roteiro para as entrevistas encontra-se disponível no Apêndice B. 
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objetivo inicial era realizar quatro interlocuções, porém, não 
conseguimos estabelecer contato com um dos dirigentes 
sindicais, assim foram realizadas o número de três interlocuções. 

Antes da realização de cada uma delas, foi entregue o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os 
participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa, 
assim como sobre seus riscos e benefícios. Todas as entrevistas 
foram gravadas com autorização dos sujeitos e transcritas 
posteriormente para a análise dos dados. Esse material foi 
utilizado ao longo das seções quatro e cinco desta tese. 

1.8 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Apresentamos aqui, sucintamente, as categorias que fazem 
parte da organização e investigação desta pesquisa e que nos 
auxiliam a compreender o nosso objeto. Como aponta Kopnin 
(1978, p. 34), “As categorias do materialismo dialético não só 
correspondem aos dados da ciência como ainda antecipam 
novos resultados, abrem amplas possibilidades para a criação 
científica e lhe indicam rumos promissores.” Esse método procura 
analisar o real por meio de sua evolução ao longo da história; isto 
significa que não podemos fixar nosso olhar sobre o objeto 
estudado apenas no plano imediato, mas, de maneira oposta, 
precisamos buscar a sua gênese para que seja possível 
compreender o seu desenvolvimento, suas contradições e 
relações, até chegar no atual estágio em que se encontra. As 
categorias universais do método correspondem a leis objetivas e, 
em vista disso, procuramos trabalhar com as categorias da 
mediação e da contradição, que nos proporcionam uma real 
apreensão do mundo objetivo em sua totalidade. Portanto as 
categorias do método são como lentes para analisar o objeto em 
estudo:  

Para que o conhecimento se constitua num 
meio de assimilação prática dos processos e 
objetos, deve possuí-los em seu conteúdo, 
refletir as propriedades e leis da realidade 
objetiva e não ver as coisas apenas tais quais 
são dadas na natureza como vê-las tais quais 
elas podem ser como resultado da nossa 
atividade prática. (KOPNIN,1978, p. 122). 
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As categorias nos permitem analisar a complexa rede de 
fenômenos que envolvem um dado objeto, de modo a revelar as 
interligações e dependências mútuas dos fenômenos, a ordem e 
as leis do seu movimento e desenvolvimento. 

Segundo Cheptulin (2004), para compreender o objeto em 
estudo, é preciso reconhecer sua formação material, o seu 
aparecimento e desenvolvimento,  a fim de permitir o avanço de 
um estágio a outro: 

Para extrair do fundamento todos os outros 
aspectos e ligações necessárias que 
caracterizam a essência do objeto estudado, 
é necessário considerar o fundamento (o 
aspecto determinante, a relação) e a própria 
formação material, em seu aparecimento e 
em seu desenvolvimento. Isso supõe a 
evidenciação da força motora, que faz 
avançar e condiciona sua passagem de um 
estágio do desenvolvimento a outro. Essa 
fonte é a contradição, a unidade e a “luta” dos 
contrários. (CHEPTULIN, 2004, p. 286). 

Assim, “a contradição é a unidade dos contrários e a luta 
de contrários que se excluem e se supõem mutuamente” 
(CHEPTULIN, 2004, p. 289). Porém, ambas não ocupam a 
mesma posição. Cheptulin (2004) apresenta a unidade dos 
contrários como sendo relativa (de caráter temporário, aparece 
em certas condições apropriadas), enquanto a “luta” deles é 
absoluta (está presente em todos os estágios das unidades e 
produz o aparecimento, a mudança e o desenvolvimento de toda 
unidade concreta e sua passagem para uma nova unidade). 

Ainda segundo o autor,  

A contradição não é uma coisa fixa, imutável, 
mas encontra-se em movimento incessante, 
em mudança permanente, passando das 
formas inferiores às superiores, e vice-versa, 
enquanto os contrários passam um pelo 
outro, tornam-se idênticos, e a formação 
material que os possui propriamente entra em 
um novo estado qualitativo. (CHEPTULIN, 
2004, p. 295). 

Dessa maneira, buscamos compreender o nosso objeto 
de estudo e identificar não só a forma, mas suas contradições 
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essenciais (essas desempenham papel fundamental e decisivo 
no desenvolvimento da formação material) e não essenciais (são 
concernentes às ligações e às relações contingentes, portanto 
podem não afetar a essência da formação material) 
(CHEPTULIN, 2004). Em outras palavras, a análise do objeto 
deve ser realizada e compreendida à luz da realidade objetiva. 
Essa investigação, na forma de suas leis e diretrizes, deve ser 
pensada e analisada a partir e com suas contradições. 

Ancoradas nos autores marxistas que nos dão 
sustentação teórica, consideramos de extrema importância 
trabalhar, ao longo da tese, com as categorias da hegemonia e 
do consentimento ativo de Gramsci, pois essas, estão 
relacionadas com as discussões que faremos sobre o Estado e o 
desenvolvimento das políticas educacionais. A categoria luta de 
classes perpassa todo o processo de pesquisa e análise, pois a 
sociedade é cindida em classes sociais antagônicas e 
irreconciliáveis e, portanto, encontram-se em constante estado de 
disputa. 

As categorias de conteúdo são as que emergem do 
trabalho e dizem respeito à especificidade do objeto, ou seja, a 
problemática de pesquisa. Após a análise que empreendemos 
dos documentos e das respostas dos questionários, foi possível 
elencar as seguintes categorias: ‘valorização’ docente; justiça e 
injustiça ligada ao salário e às competências/trabalho que o 
professor desenvolve na Instituição; fragmentação entre os 
trabalhadores dos IFs (docentes e técnico-administrativos em 
educação); a redefinição do trabalho docente nos IFs; desistência 
ou desestímulo à qualificação (pós-graduação); intensificação e 
precarização do trabalho; e consentimento ativo da política do 
RSC. 

 

1.9 ESTRUTURA DA TESE  

Está tese está organizada em 6 seções. Nesta parte inicial, 
buscamos apreender os determinantes da reestruturação da 
carreira do EBTT para que possamos compreender de que forma 
ela se circunscreve no movimento geral de acumulação do 
capital. Em específico, objetivamos analisar o objeto desta tese, a 
política do RSC, que se configura como um dispositivo de  
certificação das práticas  docentes e que permite à equivalência à 
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RT somente para fins de percepção remuneratória. Ela é 
realizada por meio do chamado “processo avaliativo especial” 
(BRASIL, 2014a), que pode ser concedido ao docente que 
solicitar e atingir a pontuação mínima exigida, a partir dos 
critérios estabelecidos pela instituição, orientados pelo 
documento que propõe as diretrizes (BRASIL, 2014a). 
Apresentamos nossos objetivos específicos e a metodologia que 
é a forma, o caminho que estamos percorrendo para alçar o 
objetivo geral. Levantamos algumas hipóteses que nos ajudam a 
pensar o objeto de pesquisa, pois elas fazem o nosso caminho 
avançar permitindo construir um sistema de conhecimento que 
leva a novos resultados (KOPNIN, 1978). 

Na segunda seção, Demandas do capitalismo 
contemporâneo: políticas públicas de expansão dos Institutos 
Federais, procuramos demonstrar como se deu o processo de 
expansão dos IFs e sua relação com o projeto de educação 
voltada para atender às demandas do mercado de trabalho, 
assim como as suas relações com as diretrizes para as políticas 
educacionais que estão em curso no Brasil.  

Na seção seguinte, Reforma da carreira docente no Brasil e 
América Latina, cotejamos documentos, com o intuito de 
traçarmos as relações entre as políticas internacionais e 
nacionais para a educação, principalmente aquelas direcionadas 
aos professores por meio das reformas da carreira.  

Na quarta seção, A política de certificação para a carreira 
do EBTT: processos e disputas, investigamos a gênese da 
proposta do RSC na Rede Federal abordando desde a greve das 
Instituições Federais de Ensino Superior que ocorreu em 2012 e 
os processos de disputa entre a categoria docente e o governo 
federal na aprovação e implantação dessa política. Analisamos, 
também, como encontra-se a atual carreira do EBTT após sua 
reestruturação com vistas a compreender um pouco mais desse 
transcurso e de seus desdobramentos para os docentes da ativa 
e aposentados. 

Na seção cinco, A política do reconhecimento de saberes e 
competências na visão dos professores apresentamos a análise 
dos dados coletados por meio de questionários e entrevistas, que 
revelam a visão dos docentes do EBTT dos IFs sobre as 
implicações do RSC e fornecem dados empíricos que nos 
possibilitam discutir as hipóteses levantadas. 
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Por último, apresentamos uma síntese dos principais 
achados da pesquisa, algumas conclusões  e a tese construída 
sobre os impactos do RSC nos IFs. 



56 



57 

2 DEMANDAS DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO: 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE EXPANSÃO DOS INSTITUTOS 
FEDERAIS 

Pensamos a política educacional com vistas a 
compreender o contexto mais amplo de reorganização da 
sociedade. As crises estruturais do capital (MÉSZÁROS, 2009) 
exigem níveis mais complexos de reorganização econômico-
político-social, portanto o Estado precisa regular essas ações. O 
capital demanda do Estado a implantação de políticas que 
estejam de acordo com suas diretrizes. Destarte, a carreira 
docente não está isolada dessas relações da sociedade 
capitalista, e as políticas educacionais precisam ser vistas como 
expressão e manifestação desse reordenamento. 

A superestrutura jurídico-política exerce papel regulatório 
ao longo do desenvolvimento histórico. Desse modo, o Estado 
moderno pode ser compreendido “somente como constituinte de 
uma unidade orgânica com o sistema como um todo, 
inseparavelmente de sua contínua inter-relação com o domínio 
reprodutivo material em constante expansão” (MÉSZÁROS, 
2011, p. 153, grifo do autor).  

O sistema capitalista reproduz cotidianamente a sua 
estrutura de valores (propriedade privada, divisão de classes 
sociais, reificação das relações humanas, individualismo, 
competição e outros), buscando inculcá-la nos indivíduos ou 
então fazer com que tomem para si a defesa desta sociabilidade. 
Em outras palavras: 

As relações sociais de produção reificadas 
sob o capitalismo não se perpetuam 
automaticamente. Elas só o fazem porque os 
indivíduos particulares interiorizam as 
pressões externas: eles adotam as 
perspectivas gerais da sociedade de 
mercadorias como os limites inquestionáveis 
de suas próprias aspirações. (MÉSZÁROS, 
2006, p.263-264, grifos do autor). 

Umas das formas de perpetrar essa “internalização” 
(MÉSZÁROS, 2005) se dá por meio da educação, tendo em vista 
que ela propicia as condições de legitimidade para que o sistema 
que explora o trabalho como mercadoria possa ser aceito 
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passivamente, de forma alienada. Porém é importante ressaltar 
que a educação também representa elemento fundamental e 
necessário para a construção de estratégias contra-hegemônicas 
de transição para uma outra sociedade, situada  “além do 
capital”. 

A partir desses fundamentos, objetivamos reunir elementos 
teóricos que nos permitam desenvolver uma reflexão crítica 
acerca das questões que envolvem as categorias de trabalho e 
educação, pensando as políticas educacionais como parte de 
uma sociedade em disputa e em constante expansão, sob a 
perspectiva da luta de classes. 

Nesse contexto de ampliação das necessidades do mundo 
produtivo, a reestruturação da carreira docente é a expressão da 
forma com que o Estado se reordena a fim de gerir os 
professores. Dessa forma, buscamos aprofundar nossas análises 
sobre quais são os aspectos fundamentais da relação entre a 
expansão dos IFs e a reforma da carreira docente do EBTT. Para 
compreendermos as reformas e políticas educacionais 
contemporâneas, que estão no bojo da expansão dos IFs, 
procuramos analisá-las a partir de uma perspectiva de totalidade, 
articulando-as às mudanças ocorridas na produção e às 
demandas do sistema capitalista contemporâneo por formação 
para o trabalho simples e complexo (NEVES; PRONKO, 2008). 

Com este intuito, apresentamos a seguir o histórico da 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
e também alguns elementos que nos ajudam a pensar o projeto 
de expansão que está em curso, as políticas que estão sendo 
recomendadas para esse processo e o papel dos IFs nessa nova 
configuração do capital. 

2.1 HISTÓRICO E EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

A história da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica é marcada por muitas mudanças, 
principalmente nos últimos vinte anos16. Essas transformações, 
muitas vezes, são subordinadas aos processos de reorganização 

                                            
16 Acerca do tema consultar: Frigotto (2010; 2016); Ciavatta (2010); 
Otranto (2011); Azevedo, Shiroma e Coan (2012); e Lima Filho (2015), 
entre outros. 
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do capital, permeadas de contradições e disputa entre as 
classes, de luta e resistência por parte de professores, alunos e 
técnicos da rede em busca de melhores condições de trabalho e 
carreira, bem como de uma educação de qualidade com acesso 
e permanência.  

Foi em 1909 que o então Presidente da República, Nilo 
Peçanha, criou 19 Escolas de Aprendizes e Artífices. As Escolas 
Técnicas Industriais foram transformadas em autarquias em 
1959, passando a ser denominadas de Escolas Técnicas 
Federais. A partir desse momento, as escolas ganharam 
autonomia didática e de gestão. Em 1978, três Escolas Técnicas 
Federais, dos estados do Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
deram início ao processo de transformação que originou os 
Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica 
(Cefets) (OTRANTO, 2011). Essa mudança conferiu àquelas 
instituições mais uma atribuição, formar engenheiros de operação 
e tecnólogos, processo esse que posteriormente seria estendido 
às outras instituições da Rede (BRASIL, 1978).  

No ano de 1994, com a criação do Sistema Nacional de 
Educação Tecnológica, além das Escolas Agrotécnicas Federais, 
outras Escolas Técnicas Federais foram transformadas em 
Cefets. Esse processo ocorreu de forma gradativa, em 
obediências aos critérios estabelecidos pelo MEC. Em seguida, 
no ano de 1997, com a assinatura do Decreto nº 2.208, em 17 de 
abril (BRASIL, 1997), a Educação Profissional é definitivamente 
regulamentada, retomando-se o processo de transformação das 
Escolas Técnicas Federais em Cefets em 1999. 

O projeto de Educação Tecnológica iniciou ainda no 
mandato de FHC (1995-2003) e teve continuidade nos governos 
Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2016).  

Segundo Lima Filho (2015), em 1995, o MEC anunciou a 
intenção de realizar uma reforma no Ensino Técnico-profissional 
do país. Para isso,   

[...] utilizou-se de um discurso que atribuía à 
rede das então Escolas Técnicas Federais 
(ETFs) e Centros Federais de Educação 
Tecnológica (Cefets) “problemas e 
distorções” que apontavam três questões 
principais: elevado custo, formação longa e 
desvio da rota esperada dos egressos. 
Buscava-se, então, maior eficiência (redução 
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de custos) e eficácia (maior rapidez e alcance 
dos objetivos). (LIMA FILHO, 2015, p. 206). 

Nessa fase inicial da reforma e expansão privada da 
educação profissional, ocorrida no período entre 1995 e 2002, 
apesar das   

[...] resistências e contradições, também se 
construiu um amplo debate, em setores dos 
movimentos educacionais e populares, no 
qual se propugnava o estancamento e 
reversão das políticas de privatização da 
educação e a construção de uma nova 
política educacional que localizasse e 
integrasse a educação técnica e tecnológica, 
em âmbito federal e estadual, no campo de 
um sistema educacional público, 
universalizado e democratizado, em todos os 
níveis e modalidades. (LIMA FILHO, 2015,   
p. 208). 

Foi a partir da promulgação da Lei nº 11.892, de 29 de 
dezembro de 2008, que teve início a expansão e transformação 
dos Cefets e demais escolas profissionalizantes em Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). Apesar de sua 
longa tradição na oferta de educação profissional e tecnológica, a 
“expansão interiorizada, por pressões políticas locais, força a 
criação de campus avançados de estruturas diferenciadas na sua 
história” (FRIGOTTO, 2016, p.13). Dessa forma, nem todos viram 
esse caminho com entusiasmo, uma vez que os Cefets já haviam 
se consolidado na oferta das modalidades do ensino médio e 
profissionalizante e, portanto, com a “transformação”, passaram a 
atuar em outras modalidades. Ressalta-se aqui que alguns 
Cefets já ofertavam outras modalidades de ensino antes do 
processo de “ifetização”. 

Outra configuração estrutural da Rede de 
Ensino Profissional foi implementada pelo 
governo Geisel (1974-1979) que, em 30 de 
junho de 1978, mediante a Lei nº 6.545, 
transformou as Escolas Técnicas Federais 
(ETFs) de Minas Gerais, do Paraná e Celso 
Suckow da Fonseca, do Rio de Janeiro, em 
Centros Federais de Educação Tecnológica 
(CEFETs), autorizando-os a “organizar e 
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ministrar cursos de curta duração de 
Engenharia de Operação”. Com essa medida, 
o governo Geisel manteve como objetivo para 
os CEFETs a formação de auxiliares e 
técnicos industriais de nível médio, 
concedendo-lhes a prerrogativa de atuar no 
ensino superior de graduação e pós-
graduação, formando profissionais em 
engenharia industrial e tecnólogos, bem 
como professores e especialistas para 
trabalhar nos cursos de nível médio e 
tecnólogos. (AZEVEDO; SHIROMA; COAN, 
2012, p. 29, grifo nosso). 

Toda a Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica foi reconfigurada e expandida a partir da criação dos 
IFs: 

Assim, em 29 de dezembro de 2008, quando 
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
sancionou a Lei 11.892/08, foram criados 38 
Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IFET), a partir da adesão de 75 
instituições, dentre as 102 que poderiam 
optar. Os IFs foram compostos por todas as 
Escolas Agrotécnicas, 31 dos 33 CEFETs e 8 
das 32 Escolas Vinculadas. (OTRANTO, 
2011, p. 10). 

Segundo a autora, foram muitas as variáveis que 
garantiram a grande adesão à proposta apresentada, 

[...] que vão desde o receio das escolas de 
serem preteridas na divisão dos recursos 
orçamentários e não terem condições de 
crescimento fora do modelo dos IF, até o fato 
de os administradores dos Institutos terem os 
títulos de reitores e pró-reitores e a 
quantidade significativa de cargos 
comissionados criados para atender a nova 
estrutura. (OTRANTO, 2011, p. 11). 

De fato, todo esse processo não se deu de forma linear e 
sem intencionalidade. Já na década de 1930, o objetivo foi 
disseminar o ensino profissional no país, direcionando as 

http://lattes.cnpq.br/8764210031765107
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políticas de formação ao atendimento da demanda por 
trabalhadores por parte do mercado de trabalho. 

O governo Vargas prometia facilidades e 
vantagens do poder público para as 
indústrias e os sindicatos que criassem 
escolas de aprendizes para os filhos dos 
seus operários ou de seus associados, numa 
clara intenção em disponibilizar um exército 
industrial de reserva para o setor produtivo. 
(AZEVEDO; SHIROMA; COAN, 2012, p. 28). 

Do mesmo modo, outra reforma governamental conduzida 
com vistas à definição de uma política de Estado para a 
Educação Profissional Tecnológica (EPT) ocorreu no governo 
Itamar Franco (1992-1994), mediante a expansão da Rede 
Federal de Educação Tecnológica, com a qual as Escolas 
técnicas Federais da época foram transformadas em Cefets, 
“com o objetivo de disseminar a oferta de Cursos Superiores de 
Tecnologia (CST) e, assim, viabilizar a formação de uma força de 
trabalho qualificada requerida pelo sistema produtivo”. 
(AZEVEDO; SHIROMA; COAN, 2012, p. 29). 

Os autores supracitados destacam o caráter instrumental 
da formação da EPT e demonstram em sua pesquisa o 
alinhamento de tais políticas aos documentos da Comissão 
Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal) e da Oficina 
Regional para a Educação na América Latina e no Caribe 
(Orealc) com vistas a realizar, nos países da América Latina e 
Caribe, uma ampla reforma educacional. Frigotto e Ciavatta 
(2003, p. 96), citados por Azevedo, Shiroma e Coan (2012, p. 
31), afirmam que 

[...] os protagonistas dessas reformas seriam 
os organismos internacionais e regionais 
vinculados aos mecanismos de mercado e 
representantes encarregados, em última 
instância, de garantir a rentabilidade do 
sistema capital, das grandes corporações, 
das empresas transnacionais e das nações 
poderosas onde aquelas têm suas bases e 
matrizes. 

A expansão da Rede Federal de Educação Profissional, ao 
mesmo tempo em que atende a uma demanda histórica da 

http://lattes.cnpq.br/8764210031765107
http://lattes.cnpq.br/8764210031765107
http://lattes.cnpq.br/8764210031765107
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classe trabalhadora por melhores condições de acesso à 
educação, também está em consonância com as diretrizes das 
políticas educacionais direcionadas à formação de trabalhadores 
para responder às necessidades da nova configuração do 
capitalismo contemporâneo. Contudo, a educação formal está 
permeada por contradições entre capital e trabalho, sendo campo 
de disputa de interesses de classes antagônicas, a burguesia e o 
proletariado. 

Segundo Ciavatta (2016, p. 46), “Historicamente, traçou-se 
a configuração do Ensino Médio e da Educação Profissional e 
Tecnológica para a manutenção do modelo empresarial a serviço 
da lucratividade para o mercado”, mas é preciso que a pesquisa 
e as práticas educativas incluam essa modalidade de ensino na 
totalidade social, onde pode ganhar sentido educacional e 
significado social como mediação de um projeto político-
educacional. “Busca-se, assim, resgatá-la como parte da 
formação humana, da educação omnilateral e do trabalho como 
princípio educativo” (CIAVATTA, 2016, p. 45). 

As figuras a seguir demonstram o panorama de crescente 
expansão da EPT deflagrado com criação dos IFs. De acordo 
com o MEC (2015), até o ano de 2002 a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica era composta por 
140 Escolas Técnicas, conforme exposto na Figura 1: 
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Figura 1 – Composição da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica (2002) 

 
Fonte: Brasil/MEC ([2015]). 

O número de Instituições federais de Educação Profissional 
saltou de 140 para 354 entre 2003 e 2010, como é possível 
observar na Figura 2: 
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Figura 2 – Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica (2003-2010) 

 
Fonte: Brasil/MEC ([2015]). 

Nota: os pontos verdes marcam as unidades criadas no período de 2003 
a 2010. Total de campus: 35. Municípios atendidos: 321. 

 
Entre 2011 e 2014, 208 novas unidades entraram em 

funcionamento, totalizando 562 escolas em atividade, conforme 
pode ser visto na Figura 3. Dessa forma, a constituição da Rede 
Federal passou a contar com 38 Institutos Federais e por 
instituições que não aderiram ao movimento de ifetização: dois 
Cefets, 25 escolas vinculadas a Universidades e uma 
Universidade Tecnológica. 
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Figura 3 – Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica (2011-2014) 

 
Fonte: Brasil/MEC ([2015]). 

Nota: os pontos em vermelho marcam as unidades criadas no período 
de 2011 a 2014. Total de campus: 562. Municípios atendidos: 512. 

 
Segundo dados do MEC, foram investidos mais de R$ 3,3 

bilhões entre os anos de 2011 e 2014 na expansão da Educação 
Profissional. Todas 208 novas unidades previstas para o período 
entraram em funcionamento, totalizando 562 escolas em 
atividade (BRASIL/MEC, 2016), conforme demonstrado no 
Gráfico 1, a seguir: 
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Gráfico 1 – Expansão da Rede Federal de Educação Profissional 
Tecnológica 1909-2014 

 
Fonte: Brasil/MEC (2016). 

Até aqui, o projeto de expansão da Rede Federal de 
Educação Profissional Tecnológica passou por três fases: Fase I 
(2005-2007), Fase II (2007-2010) e Fase III (2011-2014): 

Para dar conta deste desafio, o governo Lula 
lançou o Plano de Expansão da Rede 
Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica, cuja operacionalização foi 
dividida em Fase I e Fase II, com um 
investimento previsto de R$ 1,1 bilhão. Tendo 
lançado o Plano de Expansão no final de seu 
primeiro mandato (2003-2006), este governo 
concentrou a maior parte das ações no 
segundo mandato (2007-2010), sem 
conseguir alcançar todas as metas previstas. 
Contudo, a eleição da Presidenta Dilma 
Rousseff, em 2010, garantiu não só a 
conclusão das metas previstas para o 
período entre 2005 e 2010, mas também a 
sua continuidade através do lançamento da 
Fase III. (TAVARES, 2012, p. 12). 

Ao buscar mais informações no endereço eletrônico da 
Rede Federal em fevereiro de 2017, constatamos que o gráfico 
apresentado anteriormente não estava mais disponível. Em seu 
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lugar, encontramos os Gráficos 2 e 3, cujos dados foram 
atualizados com a incorporação de 14 campus do Colégio Pedro 
II (CPII)17 e os números referentes à expansão da Rede no 
período de 2015-2016. 

Gráfico 2 – Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica - em unidades 

 
Fonte: Brasil/MEC (2016). 

No Gráfico 3, apresenta-se o número de municípios 
atendidos com a expansão da Rede até o final de 2016: 

                                            
17.A Lei nº 12.677/2012 incluiu o Colégio Pedro II na Rede Federal de 
Educação Científica, Profissional e Tecnológica, mantendo sua 
tradicional denominação – Colégio Pedro II – e finalidade – oferta de 
Educação Básica –, equiparando-o aos Institutos Federais quanto à 
estrutura e organização. 
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Gráfico 3 – Quantidade de municípios atendidos com a expansão da 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

 
Fonte: Brasil/MEC (2016). 

Segundo o MEC (2008)18, inicialmente, o modelo dos 
Institutos Federais assumia a forma de uma autarquia de regime 
especial, de base educacional humanístico-técnico-científica. Era 
uma instituição que articulava a Educação Superior, Básica e 
Profissional, de caráter pluricurricular e multicampus, 
especializada na oferta de Educação Profissional e Tecnológica 
em diferentes níveis e modalidades de ensino. 

Tomando por base os dados de um estudo elaborado em 
2007 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)19, 

                                            
18.Ressalta-se que, assim como os gráficos, que foram retirados no 
endereço eletrônico oficial do MEC, também esse documento de 
Concepção e diretrizes, lançado pelo referido ministério em 2008, não 
está mais disponível. Em seu lugar foi encontrado outro documento de 
conteúdo praticamente idêntico, cuja publicação data de 2010 (BRASIL, 
2010). 
19 IPEA. Educação profissional técnica de nível médio no censo escolar. 
Brasília, 2006. 59 p. Disponível em: <https://goo.gl/29b7BC>. Acesso 
em: 20 nov. 2015. 
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Pacheco (2010)20 afirma que o quadro de profissionais 
qualificados, à época, era deficitário, sendo a indústria o setor 
que concentrava a maior demanda por trabalhadores com 
experiência e qualificação profissional.  

A pesquisa revelou ainda que, entre pessoas que 
procuravam por trabalho no Brasil, somente 18,3% possuíam 
qualificação adequada para atender prontamente às exigências 
dos empregos ofertados. O perfil da escolaridade média da ‘mão 
de obra’ em falta no país concentrava-se nos trabalhadores com 
aproximadamente, 9,3 anos de estudos, o que corresponde, no 
mínimo, ao ensino médio. A formação de profissionais pela 
modalidade de Educação Profissional e Tecnológica era 
considerada insuficiente, apesar das 170 mil vagas ofertadas por 
essa modalidade (PACHECO, 2010). 

Os dados desta pesquisa ajudaram a justificar a demanda 
pela ampliação dos IFs e a necessidade de melhorar a 
qualificação dos trabalhadores, com vistas a atender às 
demandas do setor produtivo. Desse modo, apesar de 
aparentemente crítico – o documento de concepção e diretrizes 
lançado pelo MEC (2008, p. 5) informa que “o foco dos Institutos 
Federais será a justiça social, a equidade, a competitividade 
econômica e a geração de novas tecnologias” – o discurso está 
alinhado com a formulação do neoliberalismo de terceira via21, ou 
seja, “crescimento com justiça social” (MARTINS; NEVES, 2010). 

No capitalismo contemporâneo, há a preocupação com o 
alívio à pobreza. Portanto, quando os relatórios do Banco 
Mundial (BM) informam ao governo a preocupação com a 
pobreza, eles indicam e direcionam ao Estado-Nação a urgência 
de determinadas políticas sociais. Nesse sentido, por meio de 

                                            
20.Eliezer Moreira Pacheco foi presidente do Inep e titular da Setec/MEC. 
As informações apresentadas referem-se à seguinte obra: PACHECO, 
E. M. Os institutos federais: uma revolução na educação profissional e 
tecnológica. Natal: IFRN, 2010. Os mesmos dados são encontrados em 
cartilha divulgada e assinada pela Setec, denominada Um novo modelo 
de educação profissional e tecnológica. Concepção e diretrizes 
(BRASIL, 2010). Ambos os documentos têm praticamente o mesmo 
conteúdo. 
21 É a flexibilização dos postulados e estratégias econômicas, políticas e 
sociais, capaz de assegurar a preservação da economia de mercado 
sem desprezar a ideia de justiça social (MARTINS, 2005; NEVES, 
2015). 
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suas ações e programas, os IFs absorvem um número 
considerável de trabalhadores com baixa renda e escolaridade. 

Por conta disso, há que se compreender as políticas 
educacionais como parte de um contexto mais amplo, como um 
mecanismo à disposição do capital para o alívio da pobreza 
quando assim lhe pareça conveniente, uma vez que as 
contradições intrínsecas ao funcionamento do capital podem dar 
vazão a revoltas por parte da classe trabalhadora. Portanto, 
viabilizar políticas públicas compensatórias que produzam o 
sentimento de justiça e inclusão social na população 
empobrecida mostra-se uma forma eficaz de frustrar 
antecipadamente a organização de quaisquer ações coletivas 
com o objetivo de modificar esse estado de coisas. 

Nos IFs, algumas políticas governamentais caminham 
nessa linha de alívio à pobreza, a exemplo do Programa Nacional 
de acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), no qual são 
oferecidos cursos técnicos para aqueles que já concluíram ou 
quem ainda estão cursando o Ensino Médio, bem como cursos 
de Formação Inicial e Continuada (FIC) e o Programa Mulheres 
Mil (PMM)22.  

O Pronatec foi criado pelo governo federal por meio da Lei 
nº 12.513, de 26 de outubro de 2011. Segundo o MEC, com o 
objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de 
cursos de Educação Profissional e Tecnológica no país. As 
autoras Nascimento e Cruz (2016, p. 7) afirmam que, “Em razão 
do discurso da democratização do acesso, no entanto, 
perpassam relações de poder e de entrega de bens públicos a 
redes privadas, tornando a Educação um mercado promissor 
para o setor privado”.  

                                            
22.Segundo dados publicados no endereço eletrônico do MEC, o 
Programa Mulheres Mil começou a ser implantado em 2007, em 
cooperação com o Canadá, inicialmente nas regiões Norte e Nordeste 
do país. Foi instituído nacionalmente em 2011, por meio da Portaria nº 
1.015 de 21 de julho de 2011. Em 2013, o Mulheres Mil passou a 
integrar o Pronatec, por meio da iniciativa Bolsa Formação. A oferta é 
resultado da parceria entre o MEC e o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), no âmbito do Plano Brasil Sem 
Miséria (Pronatec/BSM), articulado com a meta de erradicação da 
pobreza extrema no país (BRASIL. Ministério da Educação. Programa 
mulheres mil. Disponível em: <https://goo.gl/Lkp6xA>. Acesso em: 6 out. 
2017). 

http://pronatec.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8589-portaria1015-220711-pmm-pdf&category_slug=agosto-2011-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8589-portaria1015-220711-pmm-pdf&category_slug=agosto-2011-pdf&Itemid=30192
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Esse programa é executado pela União em parceria com 
os estados, municípios e setores da iniciativa privada. 

O PRONATEC, tem “[...] o objetivo de criar 
uma força de trabalho ainda mais aligeirada e 
precária porque se dá mediante processos 
frágeis [...]”. Trata-se de uma política que 
chancela a educação profissional como um 
ensino mecanicista e dirigido, agora, para os 
“excluídos do consumismo”, de forma a 
assegurar-lhes uma determinada condição ao 
consumo da materialidade processada, um 
tipo de “inclusão social” que não lhes 
possibilita a superação da condição cultural 
na qual se encontram. (AZEVEDO; COAN, 
2013, p. 8-9). 

Lima Filho (2015, p. 2011) destaca que esse programa 
efetiva-se “mediante a transferência de recursos públicos para o 
sistema privado (seja o sistema S ou organizações privadas de 
educação profissional ou educação superior)”. 

O Programa Mulheres Mil, que anuncia o ‘empoderamento 
feminino’, não prioriza o ensino de elementos teóricos e 
conhecimentos cientificamente construídos; ao contrário, busca 
ensinar conhecimentos aplicados e práticos, focando em um 
ensino pragmático e de cunho utilitarista (PEREIRA, J., 2015). 
Em síntese, “entende-se que o programa se constitui em uma 
estratégia focal voltada a um determinado público: mulheres ‘em 
vulnerabilidade social’, transformando esse público advindo de 
uma ‘pobreza abandonada’ em uma ‘pobreza assistida’. 
(PEREIRA, J., 2015, p. 98). Em outras palavras, “[...] é uma 
política educacional que oferta assistência social, contribuindo 
com a administração da pobreza” (PEREIRA, J., 2015, p. 99). 

Segundo Iasi (2016), a “A base da democracia de 
cooptação é a focalização das ações sociais visando amenizar a 
pobreza absoluta ao mesmo tempo que oferece condições para o 
crescimento econômico e, portanto, da acumulação privada, 
aumentando a pobreza relativa”. 

A hegemonia e educação se vinculam de maneira dialética, 
segundo Gramsci (1978, p. 37): 

Toda relação de hegemonia é 
necessariamente uma relação pedagógica, 
que se verifica não apenas no interior de uma 



73 

nação, entre as diversas forças que a 
compõem, mas em todo o campo 
internacional e mundial, entre conjuntos de 
civilizações nacionais e continentais. 

O conceito de hegemonia de Gramsci proporciona a 
compreensão do papel do Estado no desenvolvimento da política, 
uma vez que seu projeto de classe é hegemônico e obteve 
consentimento para dirigir os rumos da sociedade. Nesse 
contexto, o consentimento ativo é produzido como parte da ação 
educativa do Estado.  

O processo de mundialização do capital utiliza a educação 
como tática fundamental à sua expansão. Isso justifica o 
interesse dos setores empresariais pela educação, ao mesmo 
tempo em que buscam construir o consenso, difundir sua 
hegemonia e sua visão de mundo para mantê-la.  

Propõe-se, desta forma, o consenso23, a harmonia, a 
integração de esforços, a fim de “[...] ocultar o processo de 
exploração do trabalho” (KUENZER, 1985, p. 71). O capital utiliza 
essa educação do operariado como forma de impedir que ele se 
organize  como classe. 

2.2 TRABALHO, EDUCAÇÃO E A GESTÃO POR 
COMPETÊNCIAS  

A expansão dos IFs está ligada às novas exigências de 
formação requeridas pelo capital tanto para o trabalho simples 
quanto para o complexo, desenvolvidas ao longo do século XX, 
sob a lógica da acumulação capitalista (NEVES; PRONKO, 
2008). O trabalho simples e o trabalho complexo referem-se à 
divisão social do trabalho presente em qualquer sociedade, mas 
ambos são historicamente determinados, sofrem influências do 
modo de produção ao qual estão submetidos. O trabalho simples 
corresponde ao dispêndio da força de trabalho sem qualquer 
desenvolvimento especial, que toda pessoa possui em seu 
organismo corpóreo, e “o trabalho mais complexo vale apenas 
como trabalho simples potenciado ou, antes, multiplicado” 

                                            
23.“A adesão popular em curso não significa que a coerção tenha sido 
abandonada em favor da produção do consentimento, mas que a 
coerção passa a ter um forte componente educativo e que o consenso 
não pode abrir mão de dimensões coercitivas.” (LEHER, 2010, p. 12). 
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(MARX, 2014, p. 122). Em outras palavras, o trabalho complexo 
caracteriza-se por sua natureza especializada, necessita, em 
razão disso, de um maior tempo de formação que o trabalho 
simples. 

As transformações ocorridas ao longo do desenvolvimento 
do capitalismo, com objetivo de maximizar os lucros e dar conta 
das suas crises, levaram inicialmente à exploração dos 
trabalhadores com o prolongamento máximo da jornada de 
trabalho até a incorporação progressiva de tecnologias24: 

Assim, nas últimas décadas, ciência, 
tecnologia e inovação – CT&I adquiriram um 
papel fundamental na definição de novos 
padrões de produtividade e competitividade 
em nível mundial sem, por isso, alterar os 
níveis de concentração da sua produção. 
(NEVES; PRONKO, 2008, p. 144). 
Dessa forma, o caráter diretamente produtivo 
das inovações constitui um elemento 
estratégico no capitalismo contemporâneo no 
sentido de acelerar, cada vez mais, o 
processo de valorização do capital. (NEVES; 
PRONKO, 2008, p. 146) 

Ou seja, mudanças no desenvolvimento do capitalismo 
mundial geraram alterações nas prioridades para a formação da 
força de trabalho. Por conseguinte, as novas demandas do 
capitalismo contemporâneo por um trabalhador de novo tipo vêm 
acarretando uma reestruturação das instituições responsáveis 
por formá-los. Modificações não apenas nos currículos e 
conteúdos (o que ensinar) mas também na direção e organização 
dos formadores (como ensinar), demandando, 
consequentemente, reformas na carreira docente. Desse modo, 
as políticas educacionais operam mudanças tanto no âmbito do 

                                            
24.Em geral, o método de produção do mais-valor relativo consiste em 
fazer com que o trabalhador, por meio do aumento da força produtiva do 
trabalho, seja capaz de produzir mais com o mesmo dispêndio de 
trabalho, no mesmo tempo (MARX, 2014). 
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trabalho simples como no do trabalho complexo25, as quais 
abrangem também a gestão de professores, desde a formação, o 
ingresso e o desenvolvimento na carreira até a sua 
aposentadoria. 

Em relação à formação para o trabalho complexo, este se 
amplia com a transformação das escolas técnicas (de Minas 
Gerais, do Paraná e do Rio de Janeiro) em Cefets, que se 
caracterizaram “por uma vinculação mais imediata com a 
utilização diretamente produtiva da ciência e da tecnologia” 
(NEVES; PRONKO, 2008, p. 47). 

A formação para o trabalho complexo foi subdividida em 
dois ramos: o científico e o tecnológico, nestes termos: 

[...] o científico, responsável pela formação da 
força de trabalho altamente especializada – 
intelectuais orgânicos da nova ordem urbano-
industrial e produtores de ciência e tecnologia 
–, e o tecnológico, destinado à formação da 
força de trabalho dedicada às tarefas 
especializadas da execução do modelo 
fordista de organização produtiva e societal. 
(NEVES; PRONKO, 2008, p. 48). 

As autoras afirmam que essa expansão diversificada da 
educação tecnológica e seu posterior desmonte “seguiram as 
orientações dos organismos multilaterais26 para os países de 
capitalismo periférico e foram por eles subsidiadas” (NEVES; 
PRONKO, 2008, p. 65). 

Seguindo essas diretrizes, o primeiro mandato do governo 
Lula (2003-2007) concentrou esforços na implantação de duas 

                                            
25.“A formação para o trabalho simples e para o trabalho complexo foi se 
direcionando para o desenvolvimento de conhecimentos e valores que 
viessem garantir o aumento da produção e do consumo material e 
simbólico da riqueza mundialmente produzida. A escola brasileira foi se 
direcionando também para a formação de subjetividades coletivas, com 
vistas à construção de um amplo consenso social em torno da 
concepção de mundo burguesa em tempos de novo imperialismo.” 
(NEVES; PRONKO, 2008, p. 52). 
26.Os documentos oficiais do BM “reportam-se ao ano de 1963 como 
marco do início de intervenção do banco na formação para o trabalho 
complexo no ramo científico da educação escolar” (NEVES; PRONKO, 
2008, p. 97). 
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reformas educacionais destinadas à reestruturação da formação 
para o trabalho complexo: a reforma da educação superior e a 
reforma da educação tecnológica, com vistas a viabilizar a 
formação de intelectuais urbanos de novo tipo (NEVES; 
PRONKO, 2008). 

Com base na produção dos autores examinados, 
constatamos que as políticas para a melhoria da qualidade do 
ensino, segundo as diretrizes das políticas recomendadas pelos 
OM, fundamentam-se nas teorias do capital humano27 e da 
“sociedade do conhecimento”28, ambas com a concepção de 
manutenção das relações sociais de produção do sistema 
capitalista. 

Embora a privatização e a fragmentação 
continuem a orientar a política de formação 
para o trabalho complexo dos organismos 
internacionais até os nossos dias, elas 
passam, no limiar do XXI, a se incluir entre as 
diretrizes gerais do capital para estruturação 
da chamada “sociedade do conhecimento”, 
marcada 1) pela disseminação acelerada da 
segunda onda tecnológica, consubstanciada 
no uso intensivo das TICs, que, segundo o 
BM-Unesco, vem modificando “o modo como 
o conhecimento é desenvolvido, adquirido e 
transmitido” e “tornando o diálogo 
permanente  que transforma a informação em 
conhecimento e compreensão” um diálogo 
fundamental (UNESCO, 1998, art. 12) e, 
concomitantemente, 2) pelo aumento da 
desigualdade social mundial. (NEVES; 
PRONKO, 2008, p. 110). 

                                            
27.Schultz (1973) define o ‘capital humano’ como o montante de 
investimento que uma nação ou indivíduos fazem na expectativa de 
retornos adicionais futuros (apud FRIGOTTO, 2008, p.68). Trataremos 
mais sobre a concepção de capital humano na seção 2.3. 
28 “A assim chamada sociedade do conhecimento é uma ideologia 
produzida pelo capitalismo, é um fenômeno no campo da reprodução 
ideológica do capitalismo” (DUARTE, 2003, p. 13). Tem a função de 
enfraquecer as críticas radicais a esse sistema e a luta por uma 
revolução que leve a sua superação radical (DUARTE, 2003). 
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Um documento fundamental para compreender a nova 
política educacional gestada após os anos 1990, que manifesta a 
concepção de uma “sociedade do conhecimento”, é o Relatório 
Educação: um tesouro a descobrir (UNESCO, 1996). Foi 
elaborado por experts de várias partes do mundo, convocado 
pela Unesco e coordenados por Jacques Delors. Esse 
documento foi lançado no ano de 1996 e publicado no Brasil em 
1998, com apoio do MEC, que tinha como Ministro Paulo Renato 
Souza, durante o governo de FHC (1995-2002). No documento, 
apresenta-se o que os especialistas consideram ser os quatro 
pilares da educação, a saber: “aprender a viver juntos”, “aprender 
a conhecer”, “aprender a fazer” e “aprender a ser”. 

Por meio do Relatório Delors (UNESCO, 1996, p. 156) 
expressa-se o papel central do professor “na concepção e 
concretização das reformas do sistema educativo”. Nesse 
documento, o princípio da educação ao longo da vida começa a 
ser delineado pela Unesco como um dos pilares centrais da 
educação escolar para o século XXI. Apregoava-se a emergência 
não só de controlar o desempenho dos professores mas também 
“a evolução dos saberes, métodos e fontes de informação” 
(UNESCO, 1996, p. 160). Do mesmo modo, afirmava-se que os 
professores precisam “se atualizar e aperfeiçoar os seus 
conhecimentos e técnicas, ao longo de toda a vida”. (UNESCO, 
1996, p. 161) 

Sob a perspectiva de “formação ao longo da vida” 
propalada pela Unesco é  

[...] requerido que as políticas e estratégias 
docentes, além de desenvolverem 
capacidades para o trabalho em sala de aula, 
fomentem e fortaleçam a participação dos 
professores na gestão de suas instituições, 
assim como colaborem para formular 
políticas educacionais. (EVANGELISTA; 
SHIROMA, 2008, p. 37).  

2.2.1 Qualificação e competências na formação do 
trabalhador 

Os saberes elaborados em diferentes espaços que não 
somente a escola foram constituídos em um processo originado 
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no movimento do operariado francês, no início dos anos 1970 
(FIDALGO, 1999).  

As competências surgem no meio produtivo como 
expressão de mudanças sociais, “caracterizadas nas empresas 
pela busca de elementos subjetivos para a adaptação do 
trabalhador às novas práticas produtivas” (ARAUJO, 1999, p. 3). 
Revelam, dessa forma, “o trabalho enquanto mercadoria em uso 
pelo capital, o valor de troca e, consequentemente, o valor de uso 
do comportamento humano” (ARAUJO, 1999, p. 3-4). 

Nessa perspectiva, o autor prossegue a análise 
esclarecendo que, sob um discurso marcadamente empresarial, 
as competências “configuram um modelo de tratamento, controle 
e organização dos trabalhadores [...]” (ARAUJO, 1999, p. 4). Fica 
explicito, nessa lógica, o objetivo do emprego das competências 
para formar os trabalhadores para o mercado de trabalho. 

Em sua gênese, a noção de competência encerra o 
individualismo e a competição, transferindo para o trabalhador a 
responsabilidade pelas suas condições de “empregabilidade” e 
impelindo-o a “ser competitivo” no mercado de trabalho 
(FIDALGO, 1999; SILVA, 2008).  

A noção de competências aposta no 
desenvolvimento da capacidade de 
transferibilidade, em substituição à 
expectativa de progressão numa carreira. 
Aumentando a capacidade do trabalhador de 
transferir conhecimentos de uma situação à 
outra, espera-se quebrar as comparações 
que antes eram feitas entre as exigências dos 
postos de trabalho e os conhecimentos dos 
indivíduos. (FIDALGO, 1999, p. 199). 

Em contraposição a essa lógica individual e competitiva, a 
concepção de qualificação é considerada como expressão de 
uma relação social historicamente definida, um atributo social que 

permitia desvendar os antagonismos e as 
contradições entre empresa e os 
trabalhadores, ao servir de base aos 
trabalhadores para a busca de 
reconhecimento de suas capacidades, tendo 
em vista promoções, reclassificações e 
ganhos salariais. (FIDALGO, 1999, p. 198). 
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No novo processo de reorganização dos trabalhadores às 
novas exigências do mercado de trabalho, existe a perda de 
território da concepção de qualificação para a de competência. 
Isso acarreta grande prejuízo à classe trabalhadora, uma vez que 
a noção de qualificação “favorecia a definição de critérios gerais 
para fins de gestão do trabalho, influenciando a correlação de 
forças entre Capital e Trabalho” (FIDALGO, 1999, p. 198). Ao 
contrário, a concepção de competência busca velar o 
antagonismo de classe, pois objetiva “impedir os confrontos 
institucionais, ocultar as posições entre a instituição e os 
assalariados [...]” (DUGUÉ, 1998, p. 127). 

Os estudos dos autores aqui examinados (FIDALGO, 1999; 
MACHADO, 2002; SANTOS; FIDALGO, 2004; RAMOS, 2006; 
SILVA, 2008) demonstraram que a concepção de qualificação é 
mais ampla e reconhece o processo de formação dos indivíduos 
como decorrente de relações sociais complexas inseridas nas 
contradições entre capital e trabalho. Confirmam também, por 
meio de suas pesquisas, o deslocamento conceitual da 
concepção de qualificação para a de competência. 

O francês Bertrand, na obra Avaliação e certificação de 
competências e qualificações profissionais, divulga a concepção 
de educação como capital humano propalada pelos OM. Esse 
livro foi publicado pela Unesco no Brasil em 2005 e é direcionado 
aos decisores das políticas educacionais, situando-se, “no ponto 
de vista do planejamento e da gestão dos sistemas de formação” 
(BERTRAND, 2005, p. 7). Retoma o conceito de que segundo a 
teoria do capital humano, “a educação e formação conferem valor 
adicional ao indivíduo no mercado de trabalho, e a certificação 
tem exclusivamente a função de controle de qualidade” 
(BERTRAND, 2005, p. 20). 

Com essa perspectiva, Bertrand endossa a definição de 
que a competência é a capacidade individual para desempenhar 
uma função, já a qualificação é uma “noção mais geral que diz 
respeito, ao mesmo tempo, ao trabalhador e a sua posição social, 
principalmente com relação a um sistema de classificação 
profissional” (BERTRAND, 2005, p. 24) 

O autor reafirma o caráter empresarial da certificação, uma 
vez que seus critérios são escolhidos pelos empresários e seus 
representantes. Apresenta três lógicas que estão sendo testadas 
nos países industrializados com objetivo de encontrar um 
dispositivo de avaliação para “elevar o nível de qualificação e de 
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oferta da mão de obra” (BERTRAND, 2005, p. 108). Portanto, o 
autor considera como uma “aposta essencial” a tentativa de 
mobilizar os empresários em favor da formação em geral. Dessa 
forma, a avaliação/certificação deve corresponder às 
necessidades desse setor. Em suas palavras: 

O objetivo da certificação (conhecimentos, 
competências, habilidades, savoir-faire) pode 
ser definido pelas autoridades responsáveis 
pela formação, pelos empresários ou seus 
representantes e por uma combinação de 
ambos. A escolha entre essas soluções é 
crucial para a orientação do sistema, não só 
no plano educativo e econômico (resposta às 
necessidades de mão de obra qualificada), 
mas também a partir de uma perspectiva 
política (poderes respectivos dos 
protagonistas) e ideológica, mais global. 
(BERTRAND, 2005, p. 26). 

A institucionalização da lógica das competências, no caso 
brasileiro, segundo Machado (2002, p. 107), busca “a 
refuncionalização das relações entre produção, educação e 
escola tendo em vista as novas demandas dos mercados 
ultralivres de trabalho em decorrência das flexibilizações e 
desregulamentações”. 

Em relação à educação profissional, o modelo de 
competência é tomado como referência “a partir de uma 
transposição linear dos referenciais de formação traçados pelos 
países avançados em função das mudanças que vêm ocorrendo 
no paradigma produtivo” (SILVA, 2008, p. 75). 

Já na década de 1990,  Tanguy (1997, p. 51) apresentava 
a configuração das noções organizadoras desse modelo 
pedagógico: 

[...] objetivos, competências, saber, savoir-
faire [são as capacidades numa situação 
precisa, o grau de habilidade que o aluno 
manifesta para resolver um problema 
proposto], projeto, contrato – encontram sua 
expressão completa no ensino técnico e 
profissionalizante, em que a centralização 
sobre as aprendizagens e sobre sua 
avaliação, nas tarefas dadas, não é disputada 
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pela força de uma tradição centrada sobre a 
transmissão de um patrimônio cultural. 

A ideia defendida pelo autor é que o ensino voltado às 
competências compõem-se de situações e tarefas específicas, 
que visam à produção, em substituição aos conteúdos das 
disciplinas. 

Desse modo, a lógica das competências procura mobilizar 
todas as forças e dimensões do trabalhador, alterando as 
exigências para o desempenho de funções mais produtivas, 
tendo em vista atender à incessante necessidade do capital de 
aumentar as suas taxas de lucro. 

A certificação de competências não chega com objetivo 
diferente ao setor educacional. Para as autoras Shiroma e 
Schneider (2008, p. 42), a certificação “constitui uma política de 
cunho avaliativo e regulador”. Com base em Freitas (2002), as 
autoras afirmam que a noção de competências “promove a 
transferência de responsabilidade do Estado para o professor, no 
que se refere ao processo de formação e aprimoramento 
profissional” (SHIROMA; SCHNEIDER, 2008, p. 42). 

Além de ser recomendada em uma série de 
documentos nacionais, a proposta de 
certificação de professores também pode ser 
encontrada em documentos de OM’s, como o 
BM, associada à ideia de avaliação e 
gratificação por desempenho. (SHIROMA; 
SCHNEIDER, 2008, p. 45). 

Em termos pedagógicos, a noção de competência estimula 
o desenvolvimento dos saberes práticos, valoriza as 
experiências, em oposição aos saberes científicos. (DUGUÉ, 
1994; FIDALGO, 1999). 

Nesse sentido, um conjunto de reformas são direcionadas 
a modificar a trajetória dos professores pela carreira docente com 
o objetivo de adequar  a essas novas exigências. Trataremos 
mais desse tema na seção 3. 

Compreendemos a política do RSC pertencente a essa 
lógica. Ela se apresenta vantajosa para fins de percepção de RT, 
tendo em vista a luta por melhores condições salariais, uma 
bandeira histórica dos professores, haja vista as perdas 
acumuladas ao longo dos anos, cujos percentuais os ajustes não 
deram conta de recuperar. Contudo, é preciso cautela ao avaliá-

http://lattes.cnpq.br/8001069292975491
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la; há que se discutir suas contradições com foco na concepção e 
nas diretrizes dos OM para o reconhecimento de competências e 
habilidades do trabalhador, bem como as possíveis 
consequências para a carreira docente. 

Ao mesmo tempo em que se reveste de um discurso de 
valorização dos professores, principalmente daqueles que não 
tiveram a possibilidade de se ausentar do trabalho a fim de 
qualificar-se, devido à carência de uma política de formação 
continuada em nível de pós-graduação, a política do RSC pode 
acarretar a desmobilização da categoria na luta coletiva por 
aumentos salariais e melhoria das condições de trabalho e de 
educação.  

Com a individualização do trabalho, os critérios de 
remuneração também modificam-se, e “a avaliação torna-se não 
apenas um instrumento supostamente capaz de promover a 
certificação das competências, como é por ela que se promove a 
individualização da carreira e dos salários” (ARAUJO, 1999, 
p.14). Ao exaltar-se o individualismo e a competição, promove-
se, efetivamente, a disputa entre os trabalhadores, ao passo que 
as relações estabelecidas entre as classes burguesa e 
trabalhadora se tornam ocultas. Segundo Araujo (1999, p. 16), “a 
lógica das competências instaura novos mecanismos, mais sutis 
e mais eficazes, de controle do capital sobre o trabalho, 
baseados no autocontrole”.  

Shiroma e Schneider (2011) constatam convergências 
entre as recomendações do BM e da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE) e as 
políticas em prática no Brasil, o que indica o grande interesse e 
influência dos OM na definição de políticas para os professores. 

As recomendações dos OM – sobre “avaliação, certificação 
e recertificação dos professores – são atreladas a outra 
estratégia considerada importante pelo BM, qual seja: a de 
vincular os aumentos salariais ao desempenho do docente” 
(SHIROMA; SCHNEIDER 2011, p. 33). 

As políticas de avaliar professores e 
remunerá-los ou promovê-los na carreira 
segundo seu desempenho ou conhecimentos 
explicita a intenção de incutir, na Educação, a 
cultura da avaliação pautada na meritocracia, 
na competição entre pares, na 
responsabilização pelos resultados e na 
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flexibilização salarial – elementos típicos do 
setor privado, mas cada vez mais presentes 
na totalidade do setor público. (SHIROMA; 
SCHNEIDER 2011, p. 41). 

A necessidade de melhorar índices e atingir metas faz 
parte da agenda dos OM e dos empresários, não por mera 
questão técnica, mas sim por conveniência política,  

[...] porque expressa a produção de uma 
educação adequada aos propósitos e às 
demandas econômicas e políticas do capital, 
que, embora se constitua e atue 
politicamente, procura deslegitimar a luta 
política do trabalho, restringindo-a a uma 
mera luta por salários. (SHIROMA; 
SCHNEIDER, 2011, p. 42). 

O propósito de reformar a carreira docente desde o 
ingresso, passando pelo seu desenvolvimento, até a 
aposentadoria está devidamente incorporado ao movimento das 
reformas sistêmicas para a educação indicadas pelos OM. 
Introduz-se a dinâmica de avaliação, competitividade, 
individualidade, produtividade, quebra da isonomia salarial como 
forma de resolver parte do imbróglio com o pagamento dos 
professores, sejam eles ativos ou aposentados. Além disso, a 
reforma da carreira pode ser vista como um meio de redefinição 
do trabalho docente e das habilidades e competências da força 
de trabalho que futuramente estará disponível ao mercado, 
mesmo que na condição de exército de reserva. Um contingente 
de trabalhadores mais preparados para as novas exigências do 
sistema capitalista, mais dispostos a seguir ordens e mais 
flexíveis às mudanças. Não obstante o apelo à colaboração com 
que se ornamenta o discurso, perde-se a organização coletiva 
baseada na consciência de classe.  

Em vista do exposto, torna-se nítido que o domínio sobre o 
trabalho docente é fundamental, uma vez que 

[...] trata-se de monitorar este imenso 
contingente de funcionários públicos que 
mantém encontro diário com uma população 
que precisa ser adequadamente formada e 
disciplinada, tanto pelo papel que parte dela 
desempenhará no mercado de trabalho 
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quanto pela necessidade de conformação 
dos que ficarão à margem ou dele farão parte 
de forma precária. (SHIROMA; 
EVANGELISTA, 2011, p.135). 

Dessa forma, a fim de manter a sua hegemonia, o sistema 
capitalista necessita sistematicamente de processos que visem à 
adequação dos indivíduos a esta ordem. Nessa direção de  
manutenção do status quo, a concepção de capital humano 
busca introjetar nos indivíduos valores essenciais como 
individualismo, competitividade e produtividade, 
responsabilizando-os pelo sucesso ou fracasso em conseguir 
seus empregos.  Em vista disso, reclama à educação o 
compromisso de prover ao trabalhador as habilidades e 
competências necessárias a consecução desses fins, como 
demonstramos no tópico a seguir. 

2.3 A TEORIA DO CAPITAL HUMANO E A (CON)FORMAÇÃO 
DA NOVA FORÇA DE TRABALHO 

Embora a expansão dos Institutos Federais tenha 
beneficiado uma parcela da população com acesso à educação 
formal, faz-se necessário problematizar o tipo de formação 
ofertada e quais demandas têm sido atendidas. De acordo com o 
que vimos desenvolvendo até aqui, temos o intuito, nesta seção, 
de apresentar mais alguns elementos para subsidiar o debate e 
nos auxiliar a compreender como a expansão dos IFs está 
organicamente interligada às diretrizes dos OM e a forma com 
que se expressam na reforma da carreira docente. 

Para manter e expandir seus lucros, o capital necessita de 
diferentes tipos de força de trabalho, com graus de instruções 
distintos, que possam tornar esta força capaz de resolver 
pequenos problemas, seguir manuais de instruções ou alcançar 
níveis mais elevados de cognição e abstração, os quais, 
conforme o grau de exigência, configuram trabalho simples ou 
complexo. Segundo a teoria do capital humano, o indivíduo 
precisa estar capacitado a conseguir emprego por si mesmo, o 
que revela uma clara tentativa de transferir responsabilidades do 
âmbito social para o plano da capacidade individual. 

Borges (2003, p. 132) afirma que a teoria do capital 
humano “considera a educação um investimento na produtividade 
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futura do trabalho, tanto para a sociedade como para o 
educando, promovendo o crescimento econômico”. Sob esse 
enfoque, a educação tem sua atuação limitada à formação de 
capital humano, uma força de trabalho adaptável. 

A referida teoria foi elaborada na década de 1950 por 
Theodore W. Schultz, no campo econômico e, nas décadas de 
1960 e 1970, no campo educacional, com o objetivo de trazer a 
esse setor o que ele denominou como uma colaboração da 
análise econômica (SCHULTZ, 1973). Segundo o autor, “[...] a 
instrução destinada à aquisição de habilidades, a fim de elevar as 
rendas futuras, não deve ser considerada como despesa [...] mas 
um investimento no capital humano, sob a forma de habilidades 
adquiridas na escola” (SCHULTZ, 1973, p. 24- 25). 

A teoria de Schultz (1973) postula que a instrução escolar 
aumenta a capacidade de adaptação das pessoas “face às 
flutuações das oportunidades de emprego, associadas ao 
crescimento econômico” (SCHULTZ, 1973, p. 56). 

Frigotto (2003), esclarece que a ideia-chave da teoria do 
capital humano é de 

que a um acréscimo marginal de instrução, 
treinamento e educação corresponde um 
acréscimo marginal de capacidade de 
produção. Ou seja, a ideia de capital humano 
é uma ”quantidade” ou um grau de educação 
e de qualificação, tomado como indicativo de 
um determinado volume de conhecimentos, 
habilidades e atitudes adquiridas, que 
funcionam como potencializadoras da 
capacidade de trabalho e de produção. Desta 
suposição deriva-se que o investimento em 
capital humano é um dos mais rentáveis, 
tanto no plano geral do desenvolvimento das 
nações, quanto no plano da mobilidade 
individual”. (FRIGOTTO, 2003, p. 41). 

O autor também avalia que  

[...] o ajuste neoliberal se manifesta no campo 
educativo e da qualificação por um revisar e 
“rejuvenescer” a teoria do capital humano, 
com um rosto, agora, mais social. Os grandes 
mentores desta veiculação rejuvenescida são 
o Banco Mundial, BID [Banco Interamericano 
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de Desenvolvimento], UNESCO, OIT 
[Organização Internacional do Trabalho] e os 
organismos regionais e nacionais a eles 
vinculados. (FRIGOTTO, 2003, p. 145, grifo 
do autor). 

Na concepção do capital humano, a educação é uma 
ferramenta para a manutenção do status quo, para a adaptação 
dos sujeitos à sociedade capitalista. Está em consonância com a 
teoria da “sociedade do conhecimento” e, com ela, a necessidade 
de um trabalhador mais flexível e polivalente, que atenda às 
demandas do mercado de trabalho, adaptando e aceitando como 
seus os objetivos da empresa, da indústria, enfim, do seu local de 
trabalho. 

A teoria em questão está fortemente ligada à teoria do 
capital social, que defende a esfera social e a esfera privada, 
buscando promover a inclusão e a reprodução da força de 
trabalho, com vistas a atender às demandas do mercado. 
Segundo Puziol e Silva (2008, p. 10), o “capital social adquire um 
caráter extremamente cívico, ou seja, os cidadãos em sua vida 
pública são chamados para o envolvimento com as políticas 
sociais, dentre elas as educacionais, participando de sua 
formulação, gestão e implementação”. 

Na atualidade, as teses pós-modernas da 
“Sociedade do Conhecimento” têm norteado 
os esforços atuais de recomposição do 
capital nas últimas décadas. Os princípios da 
“qualidade total”, “empreendedorismo”, 
“pedagogia das competências”, “formação 
flexível e polivalente”, todos eles vinculando a 
educação à competitividade das empresas, 
são apenas expressões de uma nova 
materialidade da crise e contradição do 
capitalismo no estágio atual de seu 
desenvolvimento e, portanto, denotam o 
esforço para a manutenção da subordinação 
da educação à lógica do mercado que se 
desenvolve [...]. Ao mesmo tempo em que se 
demanda uma elevada qualificação e 
capacidade de abstração para o grupo de 
trabalhadores estáveis, para a grande massa 
de trabalhadores, a questão da qualificação 
não se coloca como problema para o 
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mercado. Conformá-la, no entanto, é uma 
necessidade para a manutenção da 
hegemonia burguesa. (SOUZA, 2010, p. 16). 

Segundo Gramsci (1978), hegemonia é um exercício de 
direção intelectual e moral, de produção e manutenção do 
consenso, pressupondo a estruturação de um determinado bloco 
histórico entendido pelo autor como a articulação entre estrutura 
e superestrutura. Desse modo, Gramsci (1978, p. 52) esclarece 
que “a estrutura e a superestrutura formam um ‘bloco histórico’, 
isto é, o conjunto complexo – contraditório e discordante – das 
estruturas é o reflexo do conjunto das relações sociais de 
produção”, ou seja, bloco histórico é sinônimo de totalidade 
concreta. 

A hegemonia só passa a ser exercida quando há o 
consentimento ativo, ou seja, o projeto é hegemônico no 
momento em que for exercido. Hegemonia é a direção sem 
coerção. É dominação por persuasão.  

As diretrizes educacionais para os IFs seguem as 
recomendações dos OM, com formação especialmente 
direcionada ao trabalho simples, com o intuito de formar uma 
força de trabalho flexível às novas demandas, o que requer um 
corpo docente comprometido com o ensino solicitado pelo 
mercado.  

Segundo Kuenzer (2010, p. 266), “[...] o que se vem 
oferecendo aos que vivem do trabalho se resume, basicamente, 
à reprodução do conhecimento tácito, não passando de discurso 
a integração entre educação básica e profissional”. A educação, 
desta forma, responde às exigências de formação de força de 
trabalho requerida pelo capital, ou seja, capital humano, 
conformando e transmitindo as competências necessárias para 
adaptar o trabalhador ao sistema. Desse modo, prepara a força 
de trabalho ao mesmo tempo que a conforma. 

Com a mesma concepção, as diretrizes dos OM para as 
políticas voltadas à carreira docente preconizam reformas 
deliberadamente planejadas para adaptar e conformar a força de 
trabalho do professor, definindo o que e como ensinar, o que é 
feito por meio de estratégias que visam instituir novas formas de 
gestão de professores, levadas a cabo por reformas na carreira 
docente. 
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Tome-se por exemplo um dos documentos do BM sobre a 
temática, intitulado Conhecimento e inovação para a 
competitividade (2008), desenvolvido em parceria com a 
Confederação Nacional das Indústrias (CNI) com o objetivo de 
estimular a competividade e a aceleração do crescimento, tendo 
por base a inovação tecnológica. A publicação é objeto de 
análise na seção seguinte, com vistas a subsidiar as discussões 
em relação à teoria do capital humano.  

2.4 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E COMPETITIVIDADE – 
DIRETRIZES DO BANCO MUNDIAL PARA REFORMAR A 
EDUCAÇÃO NO BRASIL 

O BM (2008, p. 22) realizou um estudo com objetivo de 
analisar alguns dos principais problemas decorrentes “do 
processo de preparação do Brasil para enfrentar os desafios da 
economia do conhecimento, os quais repercutem no processo de 
inovação nas empresas e afetam negativamente a 
competitividade do país”.  

O relatório analisado foi desenvolvido pelo BM, mas contou 
com o apoio e a contribuição de autoridades brasileiras, tanto em 
âmbito federal quanto estadual, bem como com representantes 
da sociedade civil, do setor privado e do setor educacional 
(BANCO MUNDIAL, 2008). Destaca-se a colaboração da CNI, 
que, além de parceira do projeto, editou e traduziu o relatório. 

A CNI manifesta seu objetivo em relação à edição do 
estudo, qual seja,  “suscitar um debate em torno do tema do 
conhecimento e da inovação como formas de conquista de um 
nível de competitividade elevado” (BANCO MUNDIAL, 2008, 
p.24). No decorrer do documento, fica explícito que a intenção é 
estimular o crescimento econômico com base na inovação 
tecnológica, partindo-se do pressuposto de que o crescimento 
econômico sucede de investimentos tanto no capital físico quanto 
no capital humano, bem como de que o crescimento é mais 
rápido quando ambos interagem de modo mais eficiente (BANCO 
MUNDIAL, 2008). 

Pelo exposto, fica evidente a necessidade de investir e  

[...] adequar os sistemas educacionais 
ineficientes e desiguais, que não estão 
produzindo o tipo de capital humano 
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necessário à competitividade global de hoje. 
Este relatório enfatiza que o Brasil 
apresentou, de fato, expressivos avanços; no 
entanto, a dura realidade é que seus 
concorrentes também cresceram – só que de 
modo mais rápido. Assim, a questão não é 
apenas saber como o País pode atingir um 
maior progresso, mas como irá recuperar o 
tempo perdido. (BANCO MUNDIAL, 2008, 
p.27). 

Segundo o BM, o Brasil precisa ampliar as reformas e 
aumentar a eficiência da Produtividade Total dos Fatores (PTF), 
pois, com o aumento da produtividade, aumentam os incentivos 
para as empresas inovarem e investirem na melhoria da 
capacidade dos profissionais. 

Ao longo do relatório, são apresentados três pontos 
associados ao aumento da competitividade e à aceleração do 
crescimento, a saber: 1) ampliar as reformas; 2) aumentar a 
produtividade; 3) implementar uma série de microrreformas, 
nestes termos: 

em primeiro lugar, o Brasil precisa partir da 
sua estabilidade macroeconômica e ampliar 
as reformas que possam melhorar o clima de 
investimento. Em segundo lugar, o aumento 
da produtividade exige um esforço 
concentrado com vistas à expansão da PTF 
por meio de crescimento que leve em conta a 
inovação. Em terceiro lugar, é necessário 
implementar uma série de microrreformas, 
das quais duas são urgentes: aumento dos 
incentivos – para que as empresas inovem – 
e aprimoramento do sistema educacional, 
visando à melhoria da capacidade dos 
profissionais que entram no mercado de 
trabalho. (BANCO MUNDIAL, 2008, p. 28). 

No documento também se discutem os possíveis papéis 
que as agências brasileiras podem desempenhar na implantação 
dessas recomendações, destacando-se a necessidade de 
ampliar a conscientização sobre a urgência dessa agenda. 

Dois elementos são destacados como os responsáveis pela 
deficiência do Brasil em inovação: “a tendência à pesquisa 
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excessivamente ‘teórica’ nas universidades públicas e a 
expressiva falta de investimento do setor privado que, protegido, 
é poupado da necessidade de competir” (BANCO MUNDIAL, 
2008, p. 31).  Reafirma-se que o Brasil deve investir mais em 
capital humano mediante o aprimoramento da qualidade do 
ensino básico, pois os trabalhadores precisam ter os 
conhecimentos mínimos para aprender e dominar as tecnologias 
e participar dos treinamentos. 

Em outra passagem do documento, o próprio BM confirma 
que houve aumento do número de vagas nos últimos 20 anos, 
tanto no ensino fundamental quanto no médio, porém sem 
melhoras na qualidade da educação: 

Em suma, o baixo nível e a limitada 
distribuição do ensino entre os brasileiros são 
dados mais esclarecedores do que o 
frequentemente estudado ciclo de pobreza e 
desigualdade. Neste relatório, sustentamos 
que as qualificações básicas e avançadas 
constituem insumos essenciais para que a 
nação se beneficie da inovação e do aumento 
da produtividade, melhore a competitividade 
e acelere o crescimento econômico – mas, no 
momento, tais necessidades não estão sendo 
atendidas. (BANCO MUNDIAL, 2008, p. 40). 

Pelos dados que o documento apresenta, é possível 
compreender que o ‘ensino básico de qualidade’ ao qual o BM se 
refere diz respeito ao ensino das novas competências 
necessárias à competição e adequação às demandas do 
mercado de trabalho. 

Dentro da lógica explicitada pelo documento, o BM propõe 
ações que visam ajudar o Brasil a acelerar o desenvolvimento 
econômico, elencando seis áreas principais em que devem ser 
realizadas as intervenções: ambiente favorável; criação e 
comercialização de conhecimento; aquisição de conhecimento no 
estrangeiro; estímulo e disseminação do uso de tecnologia; 
educação básica e capacitação; e ensino superior (capacitação 
avançada). Em conjunto, essas recomendações representam o 
primeiro passo em direção à elaboração de um abrangente plano 
nacional de inovação.  

Destacamos a ênfase que o BM (2008) expressa em seu 
documento em colocar em prática uma reforma sistêmica, com o 
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intuito de aumentar a competitividade de sua economia e acelerar 
o seu crescimento. 

As transformações da produtividade estão relacionadas às 
melhorias no nível educacional, da capacitação e da tecnologia. 
Segundo o BM, “o sistema educacional do País, e não os 
empregadores, deveria se responsabilizar pela formação básica”. 
(BANCO MUNDIAL, 2008, p. 212).  

O Banco Mundial passou a reconhecer de 
forma mais explícita que o sucesso de seu 
modelo de desenvolvimento depende de 
profundas mudanças na engenharia política e 
social das sociedades em que atua. 
Enfatizando a melhora das condições sociais 
e o fortalecimento da sociedade civil, as 
reformas dos serviços sociais pregadas 
pelo Banco Mundial, particularmente na 
educação, têm o propósito de construir um 
amplo consenso, contribuindo para adequar a 
democracia às demandas de estabilidade 
política subjacentes ao modelo de 
desenvolvimento capitalista liberal. 
(BORGES, 2003, p.126). 

Segundo a lógica propalada pelos OM, a educação age 
“como formadora de força de trabalho, em uma maneira que esse 
investimento educacional traga retorno financeiro para o país, 
colaborando com seu desenvolvimento” (PUZIOL; SILVA, 2008, 
p. 6). 

O Brasil apresentou um considerável avanço 
na estabilidade macroeconômica desde a 
consolidação das medidas de reforma 
implementadas no início dos anos 90, o que 
resultou em um maior crescimento 
econômico – 2,5% ao ano, em média, na 
última década. Contudo, sob a perspectiva 
internacional, o crescimento do País ainda 
causa grande preocupação. (BANCO 
MUNDIAL, 2008, p. 26). 

As diretrizes encaminhadas pelo BM afirmam que é preciso 
realizar uma ampla reforma na educação, a fim de adequar os 
sistemas educacionais e, com isso, fazer com que o Brasil 
consiga formar o capital humano necessário  para alavancar a 
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produtividade e a competitividade globais, com vistas a 
impulsionar o crescimento econômico. 

A partir do que foi exposto sobre as novas demandas do 
capitalismo contemporâneo, a necessidade de um novo tipo de 
trabalho e consequentemente de trabalhador, faz com que as 
instituições responsáveis por sua formação se tornem objeto de 
significativas reestruturações. Assim, nesse movimento mais 
geral de expansão dos IFs, são observadas mudanças nos 
currículos e no trabalho docente que visam à formação de uma 
força de trabalho destinada a atender às demandas do setor 
produtivo. Portanto, o foco no desenvolvimento das competências 
objetiva formar um novo tipo de trabalhador tendo em vista 
garantir a acumulação do capital por meio do aumento da 
extração de mais valor.  

Os documentos que melhor auxiliam na compreensão das 
políticas educacionais, nos quais se pode observar as diretrizes 
mais gerais dessas reformas, são de autoria do BM e da OCDE. 
Já a Unesco determina os estándares (padrões de competências) 
para formar essa força de trabalho. Uma das estratégias que 
impulsionam essas alterações é a reforma da carreira, foco da 
nossa pesquisa, que está no bojo da mudança.  

Na próxima seção, buscamos analisar e problematizar as 
políticas educacionais direcionadas à carreira dos docentes da 
América Latina e Caribe em geral e, de modo específico, aos 
professores da carreira do EBTT no Brasil, a fim de examinar 
elementos que nos permitam compreender suas 
intencionalidades políticas, seus objetivos e interesses de classe.  
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3 A REFORMA DA CARREIRA DOCENTE NO BRASIL E 
AMÉRICA LATINA 

Neste capítulo, objetivamos analisar documentos do BM 
(2014), da OCDE (2010), CEPPE (2013) e da Unesco (2009) que 
nos permitam identificar as propostas de reformas para o trabalho 
e carreira docente. Para isso, buscamos investigar os objetivos 
propostos, as recomendações, as políticas para a implantação e 
as convergências destes documentos. 

A carreira dos docentes federais, em especial a do EBTT, 
que é nosso objeto de estudo, vem sofrendo uma série de 
reestruturações, que nos últimos anos tem se aprofundado, 
regulamentadas no âmbito do Estado por meio de novas leis e 
resoluções. As políticas para a carreira estão no bojo do contexto 
mais amplo de um conjunto de reformas educacionais sistêmicas 
exigidas pelo capitalismo neoliberal de terceira via. Essas 
medidas procuram atender às modificações e demandas que 
vêm ocorrendo no mercado de trabalho, com vistas a melhorar a 
produtividade e salvaguardar o sistema capitalista de suas crises. 

Como aporte teórico para a análise dos documentos, 
utilizamos os estudos de Shiroma, Garcia e Campos (2005, 
2011), Evangelista e Shiroma (2017)29, que nos oferecem 
subsídios para analisar e compreender a política com base nos 
conceitos, conteúdos e discursos presentes nos documentos de 
política educacional de organismos nacionais e internacionais. 
Esses estudos tomam os textos “como produtos e produtores de 
orientações políticas” (SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 2005, 
p.427). Ressaltam ainda que, por mais valioso que seja trabalhar 
com documentos, esse processo não deve ser visto como um 
objetivo final por si mesmo, “[...] mas como unidade de análise 
que nos permite ter acesso ao discurso para compreender a 
política” (SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 2005, p. 439). 

Na trajetória da pesquisa, buscamos apurar alguns 
documentos internacionais que dizem respeito à reforma da 
carreira docente, por compreender que as políticas locais estão 
em conformidade com as políticas e diretrizes internacionais. 

                                            
29.Os artigos apresentam subsídios teórico-metodológicos para a análise 
de documentos utilizados pelo grupo de pesquisa sobre Política 
Educacional e Trabalho (Gepeto/CED/UFSC) com vistas a compreender 
os meandros da política. 
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Uma das características das políticas neoliberais para a 
educação pública é a articulação de vários projetos, que, sem um 
olhar mais atento, passam despercebidas (SHIROMA; CAMPOS; 
GARCIA, 2005), portanto merecem nossa atenção como 
pesquisadoras nesta área. 

Tomando por referência as contribuições de  Bowe e Ball 
(1992), Fairclough (2001) e Orlandi (1999), Shiroma, Campos e 
Garcia (2005, 2011) apontam a necessidade de explorar as 
contradições internas às formulações (as disputas) dos 
documentos; não se prender aos documentos das políticas, mas 
buscar conhecer e analisar documentos de outros campos; não 
cair nas armadilhas das retóricas ou das estratégias discursivas; 
ler cada texto com e contra outros; permanecer atento ao uso 
recorrente de determinados conceitos-chave; e desconstruir os 
textos a fim de compreender seu processo de produção. 

Concordamos com Evangelista e Shiroma (2017) sobre a 
necessidade de considerar as relações entre trabalho-capital e o 
papel que nelas ocupam o Estado, como elementos 
fundamentais para análise dos documentos de política 
educacional. Nesse sentido, partilhamos do pressuposto  

de que das contradições do sistema capital 
derivam as demandas e ações concretas 
para a formulação de políticas públicas para 
a Educação e que os interesses das classes 
fundamentais, em determinada correlação de 
forças, se expressam no processo de 
produção de políticas educacionais. 
(EVANGELISTA; SHIROMA, 2017, p. 1).  

Portanto, as políticas educacionais não podem ser 
analisadas isoladamente, mas sim em meio às relações 
antagônicas e interesses de classe. Em vista disso, saber quem 
construiu o documento e quais são seus pressupostos tornam-se 
fatores extremamente relevantes.  

3.1 GESTÃO ESTRATÉGICA BASEADA NA COMPETÊNCIA E 
DESEMPENHO PARA AS REFORMAS NA CARREIRA 

Do movimento mais geral das reformas para o Brasil, 
vamos analisar, como parte de nosso corpus documental, o 
relatório da OCDE (2010) Avaliação da Gestão de Recursos 

http://lattes.cnpq.br/9840755785080237#_blank
http://lattes.cnpq.br/4609849867365524#_blank
http://lattes.cnpq.br/9840755785080237#_blank
http://lattes.cnpq.br/4609849867365524#_blank
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Humanos no governo30. Esta avaliação foi produzida pela 
Diretoria de Governança Pública e Desenvolvimento Territorial da 
OCDE em cooperação com o governo federal do Brasil e “em 
estreita colaboração com o BM” (OCDE, 2010, p. 4). 

O relatório resultou de uma consultoria que a OCDE 
realizou por demanda do governo brasileiro, sob o mandato do 
então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). Teve por 
objetivo avaliar as habilidades, as competências e a dimensão da 
força de trabalho para as carreiras do governo federal, ao mesmo 
tempo em que apresentou as modificações consideradas 
necessárias, entre elas: diminuir custos e modernizar a gestão do 
serviço público, para torná-la mais profissional, mais orientada 
para o desempenho e mais flexível. 

O relatório defende a necessidade de reduzir 
significativamente o número de carreiras e criar uma real 
progressão de carreira piramidal com base em um sistema de 
seleção competitiva interna. 

Isso melhoraria a estrutura da carreira e 
permitiria a orientação por desempenho e a 
mobilidade dentro e provavelmente entre as 
carreiras. Em um sistema como este, os 
processos de mobilidade e promoção devem 
ser transparentes e baseados em processos 
competitivos. (OCDE, 2010, p. 24). 

Segundo a OCDE (2010, p.11), “a prioridade para o Brasil é 
definir uma estratégia de gestão de recursos humanos baseada 
numa visão sólida de longo prazo integrada aos esforços globais 
de reforma de gestão pública”.  

O planejamento estratégico da força de trabalho deve ser 
prioridade, portanto o documento recomenda ao Brasil, como 
uma das ideias principais, focar na gestão estratégica baseada 
em competência e desempenho, por meio de revisões de 
políticas em geral. A recomendação é para que as reformas 
evitem grandes mudanças, passíveis de causar insegurança nos 

                                            
30.O relatório tem por base o trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho 
de Gestão Administrativa e Trabalho Público da OCDE (PEMWP – 
OECD Public Employment and Management Working Party, antigo 
Grupo de Trabalho de Gestão de Recursos Humanos (Human Resource 
Management Working Party – HRMWP), sob a liderança do Comitê de 
Governança Pública do mesmo Organismo Multilateral. 
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servidores. Ao contrário, deve-se “desenvolver uma abordagem 
passo a passo para construir consenso em torno de novos 
valores” (OCDE, 2010, p. 15). 

A OCDE (p. 25) postula em seu relatório que, para a 
contratação da força de trabalho, é preciso dar “mais peso às 
competências do que às habilidades acadêmicas”. Nesse 
sentido, o tempo de carreira deve ser gradualmente descartado 
como critério para percepção salarial. Assim, o funcionário 
progride na carreira à medida que reforça a gestão por 
competências e desempenho, a fim de “adaptar a força de 
trabalho às necessidades das organizações governamentais, e 
reformar o sistema de remuneração” (OCDE, 2010, p. 19).  

Nas 338 páginas que compõem o documento, cuja 
linguagem reproduz no campo educacional os mesmos preceitos 
utilizados pelo setor produtivo para gestão de carreiras, podemos 
verificar a incidência de conceitos-chave tais como: a palavra 
eficiência, mencionada 100 vezes; eficácia, proferida em 27 
ocasiões; competência, citada 536 vezes; e desempenho, 
registrada em 665 oportunidades. Essas informações são 
relevantes quando pensamos nas diversas formas de produção 
de consenso, como por exemplo, a frequência com que alguns 
conceitos são mencionados, o que acaba por torná-los slogans 
dentro de um determinado projeto de sociedade. 

Shiroma e Santos (2014) discutem os slogans da nova 
gestão pública, uma gestão gerencial baseada em eficiência e 
eficácia, critérios utilizados pelos reformadores das políticas para 
a produção de consentimento ativo na população. Os autores 
chamam a atenção para os apontamentos de Gramsci, que 
afirma ser pela repetição de palavras no cotidiano, por meio da 
linguagem, que absorvemos muitos conceitos, mecanismo que os 
naturais e imutáveis, produzindo a hegemonia e gerando 
conformação. Nesse sentido, não consideramos aleatório que o 
documento esteja impregnado de palavras que busquem incutir 
esses conceitos. 

No referido relatório da OCDE, as competências são muitas 
vezes mencionadas como ferramentas para gerir as mudanças, 
“[...] para criar um entendimento comum sobre questões como 
foco em resultados e orientação para o cliente – e introduzir 
formas mais flexíveis de trabalho no serviço público” (OCDE, 
2010, p.132). Explicita-se também que, “para alterar radicalmente 
a forma como as pessoas são geridas”, é necessário “aumentar a 
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utilização de competências para todo o ciclo de gestão de 
pessoal: seleção, alocação, treinamento e desenvolvimento, e 
sua avaliação de desempenho” (OCDE, 2010, p. 134). 

Nesse processo de reformas para a manutenção do capital, 
a educação desempenha um papel essencial e, portanto, a 
carreira dos professores está no movimento dessas mudanças, o 
que acarreta transformações também em seu trabalho. A 
Unesco, por exemplo, chama a atenção para a importância das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e o modo com 
que essas reformas podem ser implementadas por meio de uma 
nova gestão dos professores e da carreira, assunto que 
trataremos na seção seguinte. 

3.2 PADRÕES DE COMPETÊNCIA EM TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PROFESSORES  

Analisamos um dos projetos da Unesco, denominado 
Information and Communication Technologies – Competency 
standards for teachers, publicado em 2008. Foi traduzido para o 
português com o título de Padrões de Competência em TIC para 
Professores (ICT-CST) e lançado no Brasil em 2009. 

O projeto é composto por três documentos. O primeiro, 
denominado Marco Político31 (UNESCO, 2009a), explica como o 
desenvolvimento profissional do professor se enquadra no 
contexto mais amplo da reforma educacional; o segundo, 
Módulos de padrão de competências32 (UNESCO, 2009b), 
apresenta as metas específicas para cada estágio e as 
habilidades esperadas dos docentes, correspondentes às 
diversas abordagens políticas e aos componentes da reforma da 
educação; e o terceiro, Diretrizes de implementação33 (UNESCO, 
2009c), exibe uma descrição detalhada das habilidades 
específicas a serem adquiridas pelos professores, fornecendo 
especificações de como participar do projeto e  recomendações 
para a sua implementação. 

                                            
31.Título original: ICT competency standards for teachers: policy 
framework. 
32.Título original: ICT competency standards for teachers: competency 
standards modules.  
33.Título original: ICT competency standards for teachers: 
implementation guidelines, version 1.0.  
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O conjunto dos três documentos apresenta diretrizes 
específicas para o planejamento de programas educacionais e 
treinamento de professores, ou seja, os padrões foram 
elaborados para o desenvolvimento profissional dos docentes. A 
meta do projeto é “combinar as habilidades em TIC com as 
visões emergentes na pedagogia, no currículo e na organização 
escolar [...]” (UNESCO, 2009c, p. 5), pois a Unesco considera, 
em suas palavras, “[...] a produção de habilidades do século XXI 
como um dos pilares ao desenvolvimento econômico” (UNESCO, 
2009a, p. 5).  

A concepção que esse projeto expõe está pautada na 
ideologia da ‘sociedade do conhecimento’ e apresenta seu 
conceito de educação calcado nos quatro pilares da 
aprendizagem, a saber: ‘aprender a conviver’, ‘aprender a saber’, 
‘aprender a fazer’ e ‘aprender a ser’. O projeto de padrões de 
competências em TIC para professores busca apoiar e expandir 
essa concepção acentuando a relação entre o uso das 
tecnologias, a reforma da educação e o crescimento econômico 
em consonância com as diretrizes da ‘Educação para o século 
XXI’. 

Os documentos são destinados para os “tomadores de 
decisões em alto nível e para os potenciais parceiros em 
desenvolvimento profissional” (2009a, p. 6). Em outras palavras, 
dirigem-se aos formuladores de políticas educacionais e aos seus 
parceiros, entre eles, especialmente, as empresas privadas. O 
projeto fornece informações para aqueles que desejam participar, 
preparar o currículo e ofertar cursos, incluindo também “a 
especificação dos módulos de padrões de competência e as 
diretrizes para os formatadores de cursos e provedores de 
treinamento” (2009a p. 6). 

O documento Marco Político afirma que o desenvolvimento 
profissional do professor tem papel central no contexto mais 
amplo da reforma educacional, “à medida que os países alinham 
seus sistemas educacionais para produzir as habilidades 
requeridas, no século XXI, para constituição de mão de obra 
competitiva, da coesão social e do crescimento pessoal” 
(UNESCO, 2009a, p. 6). 

Segundo a Unesco (2009a, p. 9), “As novas tecnologias 
demandam novos papéis para o professor. Novas pedagogias e 
novas técnicas de treinamento docente.”  Nesse sentido, há 
novas habilidades e competências que precisam ser adquiridas e, 



99 

portanto, o desenvolvimento profissional do professor ocupa um 
papel preponderante nas reformas do ensino. Esse projeto está 
alinhado com as diretrizes encaminhadas pelo BM de que 
tratamos anteriormente, nas quais se afirma a necessidade de 
realizar uma ampla reforma na educação para formar capital 
humano e impulsionar o crescimento econômico. 

A matriz do projeto ICT-CST apresenta suas três 
abordagens para a reforma do sistema educacional, a saber: 
aumentar o entendimento tecnológico da força de trabalho (ou 
alfabetização em tecnologia); aumentar a habilidade da força de 
trabalho (ou o aprofundamento do conhecimento) e aumentar a 
capacidade da força de trabalho (ou a criação do conhecimento). 

O projeto em questão “representa as implicações que cada 
uma das três abordagens tem para as mudanças em cada um 
dos componentes do sistema” (UNESCO, 2009b, p. 10), quais 
sejam: política e visão; currículo e avaliação; pedagogia; uso da 
tecnologia (TIC); organização e administração da escola; e 
desenvolvimento profissional docente.  

Esses três pilares que o documento apresenta estão 
calcados em uma visão produtivista, como podemos constatar no 
Quadro 1, e têm como objetivo melhorar a capacidade de 
desempenho dos trabalhadores, a fim de aumentar a 
produtividade econômica, alinhados com o projeto de sociedade 
do capital, com vistas à ampliação das suas margens de lucro.  
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Quadro 1 – Projeto ICT-CST: abordagens para a reforma do sistema 
educacional 

Alfabetização em 
tecnologia 

Aprofundamento do 
conhecimento 

Criação de 
conhecimento 

Envolve mudanças 
básicas das políticas. A 
meta política é preparar 
alunos, cidadãos e uma 
força de trabalho capaz 
de adotar novas 
tecnologias para 
apoiar o 
desenvolvimento 
social e melhorar a 
produtividade 
econômica. 

Tem como objetivo 
político aumentar a 
habilidade dos 
alunos, dos cidadãos 
e da força de 
trabalho para 
agregar valor à 
sociedade e à 
economia. 

Busca aumentar a 
participação cívica, 
a criatividade 
cultural e a 
produtividade 
econômica. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos documentos da Unesco 
(2009a; 2009b, 2009c). 

Ao analisar os três documentos desse projeto, verificamos 
a recorrência de certos conceitos-chave que demonstram a 
ideologia que vem sendo difundida. Conforme pode ser 
observado no Quadro 2, há a reincidência de expressões tais 
como: padrões, competência, inovação e desenvolvimento 
profissional e econômico. Como já tratamos, são conceitos que 
ajudam a elucidar a concepção de educação e de carreira que 
subjazem a esses documentos. 

Nesse sentido, ao cotejarmos os três documentos, 
constatamos uma abrangente discussão sobre os fatores 
econômicos que, segundo as referidas publicações, 
proporcionam desenvolvimento, crescimento e produtividade. 
Tais palavras foram referenciadas por 98 vezes. A importância 
dada à abordagem do ensino, quando voltada a ampliar o 
conhecimento em TICs, bem como as habilidades e capacidades 
da força de trabalho para gerar desenvolvimento econômico, 
torna perceptível que a qualidade do ensino e do investimento no 
desenvolvimento profissional docente servem precipuamente 
para aumentar a produtividade e gerar força de trabalho 
qualificada, segundo os padrões que o desenvolvimento das 
forças produtivas exigem. 
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Quadro 2 – Incidência de termos nos três documentos da Unesco 

Termos-chave 

Documentos/ano de publicação 
Frequência 
com que 
são citados 
os termos-
chave nos 
documentos 

Marco 
Político 
(2009a) 

Módulos 
de padrão 

de 
competên 

cias 
(2009b) 

Diretrizes 
de 

implemen
tação 

(2009c) 

Desenvolvimento 
econômico  

11 13 27 51 

Inovação  4 15 28 47 

Treinamento  13 15 13 41 

Crescimento 
econômico  

10 7 11 28 

Desenvolvimento 
Profissional  

23 1 2 26 

Padrões  21 0 3 24 

Produtividade 6 10 7 23 

Competência  20 2 1 23 

Força de trabalho  7 9 6 22 

Produtividade 
econômica  

3 6 10 19 

Gestão  4 7 8 19 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos documentos  da Unesco 
(2009a;  2009b, 2009c). 

Nesse viés, o objetivo da Unesco (2009a, p. 8) é “alinhar a 
educação dos docentes às metas nacionais de desenvolvimento”. 
Embora o projeto concentre-se nos professores de escolas 
primárias e secundárias, ele foi elaborado dentro de contextos 
mais amplos, que envolvem fatores econômicos e componentes 
da reforma do ensino. Dessa forma, afirma-se que essa 
abordagem pode ser “‘aplicada’ para todos os níveis de ensino, 
inclusive ‘profissionalizante’, serviços, treinamento de trabalho, 
profissional e ensino avançado de graduação, assim como na 
educação continuada” (2009a, p. 9). 

Os objetivos do Projeto de Padrões de Competência em 
TIC para Professores (UNESCO, 2009a, p. 5) foram 
estabelecidos com vistas a:  

[...] constituir um conjunto comum de 
diretrizes, que os provedores de 
desenvolvimento profissional podem usar 
para identificar, construir ou avaliar materiais 
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de ensino ou programas de treinamento de 
docentes no uso das TIC para o ensino e 
aprendizagem; oferecer um conjunto básico 
de qualificações, que permita aos professores 
integrarem as TIC ao ensino e à 
aprendizagem, para o desenvolvimento do 
aprendizado do aluno e melhorar outras 
obrigações profissionais; expandir o 
desenvolvimento profissional dos docentes 
para melhorar suas habilidades em 
pedagogia, colaboração e liderança no 
desenvolvimento de escolas inovadoras, 
usando as TIC; harmonizar diferentes pontos 
de vista e nomenclaturas em relação ao uso 
das TIC na formação dos professores.  

Segundo as diretrizes expressas no documento, “os 
professores na ativa precisam adquirir a competência que lhes 
permitirá proporcionar a seus alunos oportunidades de 
aprendizagens com apoio da tecnologia” (UNESCO, 2009a, p. 1). 
Essas novas práticas são necessárias, na concepção desse OM, 
porque “as práticas educacionais tradicionais já não oferecem 
aos futuros professores todas as habilidades necessárias para 
capacitar os alunos a sobreviverem no atual mercado de 
trabalho” (UNESCO, 2009a, p. 1). Para tanto, afirma-se ser 
necessário que os professores estejam equipados com recursos 
e habilidades em tecnologia que lhes permitam realmente 
transmitir o conhecimento ao mesmo tempo que incorporam 
conceitos e competências em TIC. 

A Unesco destaca que não basta aos professores 
possuírem habilidades em TIC; é necessário que eles também 
sejam capazes de ensiná-las aos seus alunos. Assim, nos 
referidos documentos, apresenta-se um quadro com três fases 
sucessivas para o desenvolvimento de um professor nos moldes 
apregoados por esse OM. A primeira é a alfabetização 
tecnológica, a segunda o aprofundamento do conhecimento; e a 
terceira, a criação do conhecimento, nestes termos: 

Ao cruzar as três abordagens à reforma da 
educação com base no desenvolvimento da 
capacidade humana – alfabetização em 
tecnologia, aprofundamento do conhecimento 
e criação de conhecimentos – com os seis 
componentes do sistema educacional – 



103 

política, currículo, pedagogia, TIC, 
organização e treinamento de docentes – é 
criado um marco curricular para o Projeto 
Padrões de Competência em TIC para 
Professores (ICT-CST) da UNESCO. Cada 
uma das células da matriz constitui um 
módulo, e em cada um dos módulos há 
metas curriculares específicas e as 
habilidades esperadas dos docentes. 
(UNESCO, 2009b, p. 5, grifo nosso). 

Figura 4 – Matriz: Fases sucessivas do desenvolvimento do professor 

 
Fonte: Unesco (2009a, 2000b, 2009c). 

O ensino tem como foco o aluno. Ao professor caberia o 
gerenciamento do ambiente de aprendizagem. Dessa forma, o 
docente, como um agente facilitador, deve “estruturar questões-
problema, orientar o entendimento dos estudantes e dar apoio 
aos projetos colaborativos do aluno” (UNESCO, 2009b, p. 7). 

Podemos constatar, nessa pretensão a tentativa de 
transformar o professor de intelectual (GRAMSCI)34 que organiza 

                                            
34.“No senso comum, intelectual é aquele que sabe mais, que tem mais 
conhecimento das coisas, é um letrado. Para Gramsci, no entanto, 
intelectual é aquele que organiza a cultura em diferentes níveis. Alguns 
são formuladores de concepções de mundo, outros são divulgadores 
dessas concepções. Segundo esta concepção gramsciana, os 
intelectuais não se restringem à vanguarda intelectual ou política. O 
professor da educação superior e também o da educação básica são 
intelectuais orgânicos de projetos de sociabilidade. Eles podem 
contribuir para consolidar a hegemonia de um projeto político 
conservador ou mesmo colaborar na construção de uma outra direção 
moral e intelectual em um determinado momento histórico.” (NEVES, 
2010, p. 235).  
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a cultura em gestor de ambientes de aprendizagem, ou seja, o 
professor sai do patamar entendido como intelectual e passa a 
figurar como gestor, um técnico que realiza muito eficazmente 
alguma atividade. O que na aparência pode ser visto como um 
processo de qualificação do professor é, na sua essência, o seu 
oposto, no sentido de uma “desintelectualização” docente 
(SHIROMA, 2003). 

Para ganhar consentimento, esse movimento 
de desintelectualização é proposto por uma 
reforma marcada pela eufonia, pelo discurso 
dos belos vocábulos. Certamente, a questão 
não é ser contra ou favor de qualidade, 
competência, produtividade ou eficiência. 
Não é isso que está em pauta e não são 
estes os verdadeiros fins desta política. 
Como tentamos explicar, a preocupação 
desta reforma é modelar um novo perfil de 
professor, competente tecnicamente e 
inofensivo politicamente, um expert 
preocupado com suas produções, sua 
avaliação e suas recompensas. (SHIROMA, 
2003, p. 79). 

Nessa perspectiva, a pedagogia das competências, cujo 
pressuposto ancora-se na concepção do ‘aprender a aprender’, 
retomado na atualidade, inverte a lógica e desloca 

[...] o eixo do processo educativo do aspecto 
lógico para o psicológico; dos conteúdos para 
os métodos; do professor para o aluno; do 
esforço para o interesse; da disciplina para 
espontaneidade, configurou-se uma teoria 
pedagógica em que o mais importante não é 
ensinar e nem mesmo aprender algo, isto é, 
assimilar determinados conhecimentos. O 
importante é aprender a aprender, isto é, 
aprender a estudar, a buscar conhecimentos, 
a lidar com situações novas. E o papel do 
professor deixa de ser o daquele que ensina 
para ser o de auxiliar o aluno em seu próprio 
processo de aprendizagem. (SAVIANI, 2007, 
p. 429). 
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O Relatório Delors (UNESCO, 1996) deixa claro o papel 
central dos professores na concretização das reformas 
educacionais e afirma que essa categoria profissional deve 
manter distância entre a escola e o meio envolvente, com a 
justificativa de que assim o aluno pode adquirir autonomia, 
criatividade e curiosidade de espírito. Em outras palavras, o 
professor deve transformar-se em um acompanhante do aluno, 
com o papel de gerir os processos do ambiente de 
aprendizagem. 

O professor deve estabelecer uma nova 
relação com quem está aprendendo, passar 
do papel de “solista” ao de “acompanhante”, 
tornando-se não mais alguém que transmite 
conhecimentos, mas aquele que ajuda os 
seus alunos a encontrar, organizar e gerir o  
saber, guiando mas não modelando os 
espíritos, e demonstrando grande firmeza 
quanto aos valores fundamentais que devem 
orientar toda a vida. (UNESCO, 1996, p.155). 

Em consonância com sua concepção de educação 
enquanto capital humano, o projeto de padrões de competências 
apresenta três formas de vincular a melhoria do ensino e 
crescimento econômico amplo e sustentável, com base na maior 
capacidade humana:  

a) concepção mais aprofundada de capital (a 
capacidade da força de trabalho de usar 
equipamentos que sejam mais produtivos do 
que as versões anteriores);  
b) maior qualidade de trabalho (mão de obra 
mais bem informada, capaz de agregar valor 
ao resultado econômico); e  
c) inovação tecnológica – a capacidade da 
mão de obra de criar, distribuir, compartilhar 
e utilizar os novos conhecimentos. (UNESCO 
2009a, p. 8). 

A matriz identifica e apresenta três abordagens baseadas 
na ideia de produtividade que os países participantes devem 
eleger para alcançar esse “crescimento econômico sustentável”. 
Segundo a Unesco (2009a, p.12), a matriz referenciada 
anteriormente na Figura 4 também pode “ser utilizada para 
identificar competências complementares [...] ou elaborar um 
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programa de competência docente qualificado para um 
determinado país, suas políticas, suas condições educacionais 
[...]”. Com base nessa matriz, segundo as recomendações da 
Unesco (2009a, p. 12), “um país pode ampliar o que tem de 
melhor na capacitação de docentes e na pedagogia para 
aperfeiçoar o currículo, a avaliação e a organização escolar”.  

A intenção do projeto da Unesco com as reformas é manter 
o foco no crescimento econômico. Para isso, é necessário 
identificar os pontos fortes e onde investir nas reformas. Como no 
exemplo a seguir (Figura 5), com o qual se pretende demostrar 
como um país pode usar os pontos fortes atuais na formação de 
professores e na pedagogia para avançar na elaboração do 
currículo, da avaliação e da organização da escola. Desse modo, 
organizam-se os aspectos enfatizados nas reformas. 

Figura 5 – Programa de competência docente 

 
Fonte: Unesco (2009a, p. 13). 

Vimos, no documento da OCDE (2010), que a 
recomendação de reformar as carreiras e realizar a contratação 
da força de trabalho enfatiza as competências e a gestão por 
desempenho. Nos documentos da Unesco (2009a; 2009b; 
2009c), é criado um marco curricular para o projeto padrões de 
competência em TIC para professores e apresenta-se uma matriz 
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com módulos e metas específicas com as habilidades esperadas 
dos docentes – os protagonistas das reformas, segundo os OM.  

Nesse mesmo movimento das reformas para a carreira 
docente, os documentos do CEPPE (2013) e BM (2014) 
ressaltam  as diretrizes de avaliação de desempenho e padrões 
de competências, fortalecendo a ideia de uma ‘sociedade do 
conhecimento’ para o século XXI. 

Na próxima seção, buscamos analisar um dos documentos 
do CEPPE que trata da elaboração de políticas docentes para a 
América Latina e Caribe, com o objetivo de identificar qual a 
concepção das recomendações para a carreira docente. 

3.3 OS ORGANISMOS MULTILATERAIS  E A CRÍTICA À ATUAL 
CARREIRA: NOVOS PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL 

O documento Antecedentes y critérios para la elaboracion 
de políticas docentes en América Latina y el Caribe, desenvolvido 
por la Secretaría Técnica del Proyecto Estratégico Regional 
sobre Docentes: Centro de Estudio de Políticas y Prácticas en 
Educación (CEPPE, 2013) tem a intenção de formular 
orientações para as políticas docentes dos países da América 
Latina e Caribe, inserindo-se na estratégia da Unesco, em âmbito 
mundial, denominada de “professores para uma educação para 
todos”. 

 No referido documento está expressa a ideia de que a 
carreira docente deve estimular os docentes a não deixar a sala 
de aula, concedendo-lhes gratificações, reconhecimento e 
incentivos necessários à sua permanência em sala. 

Por meio do documento, manifesta-se a concepção de que 
é necessário alcançar determinados estándares (padrões) para 
permanecer na docência. “Somente quando os docentes 
ingressantes (de início de carreira) cumprissem com êxito os 
padrões deveriam ser habilitados para um assento permanente” 
(CEPPE, 2013, p. 138, tradução nossa). 

O CEPPE afirma que uma carreira atrativa deve possuir 
remuneração adequada na entrada e previsão de progressão de 
acordo com desempenho devidamente avaliado, com 
possibilidades de elevação dos ganhos econômicos e novas 
oportunidades para desenvolvimento profissional. Para isso, 
aconselha algumas medidas, como por exemplo: integrar 
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incentivos econômicos passíveis de serem alcançados por todos 
os docentes que cumpram com os ‘padrões altos’ de 
desempenho profissional, com o intuito de estimular a contínua 
superação profissional (CEPPE, 2013). 

As políticas docentes devem ser concebidas de forma 
integral e sistêmica, privilegiando-se as que têm maior 
visibilidade e que contribuam para evitar conflitos com os 
docentes. Por isso, o documento expressa a necessidade de uma 
reforma geral na carreira, desde o início, com a melhora dos 
salários e, ao longo dela, a avaliação de desempenho e 
rendimento. Para ter mais efetividade, as políticas docentes 
devem conciliar critérios de continuidade e mudança, o que torna 
um desafio abordar e conciliar “estabilidade, flexibilidade e 
mudanças políticas” (CEPPE, 2013, p. 147, tradução nossa).  

No documento, explicita-se uma relação quase linear entre 
a qualidade do professor e a qualidade da educação, como se a 
última dependesse unicamente da primeira.  Assim, as análises 
com que se exploram a má qualidade ou a falta dela incidem 
sobre as condições de trabalho e os fatores intraescolares.  

Considerando os interesses antagônicos de classe, cumpre 
esclarecer que a qualidade da educação que interessa aos 
trabalhadores não é a mesma almejada pela burguesia. Porém, 
os experts não definem claramente o conceito de qualidade no 
documento em questão. A qualidade é utilizada como um slogan 
cujo objetivo é facilitar a construção de consensos, tendo por 
mote a ideia de que se trata de algo desejado por todos. Para os 
reformadores e governantes, no entanto, a qualidade é 
expressa/traduzida pelos índices/indicadores educacionais. 

Para elevar a qualidade, recomenda-se a criação de 
estándares de desempenho profissional, que deverão ser 
consensuados entre MEC, organizações docentes 
(sindicatos/associações) e instituições formadoras. Tais padrões 
devem basear-se no fazer docente e no ‘saber-fazer’, que estão 
de acordo com a concepção da ‘sociedade do conhecimento’, já 
abordada nesta tese. Esses padrões devem ser usados tanto 
para o exame de ingresso na carreira quanto nas avaliações de 
desempenho. A ideia expressa é que eles devem ser definidos 
desde o início da vida profissional do professor e perpassar toda 
a carreira.  

No decorrer do documento, busca-se desqualificar os 
professores, apontando seu anacronismo e a qualidade débil de 
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sua formação, com intuito de justificar a necessidade das 
reformas, da criação de estándares e do exame de ingresso na 
carreira. Propõe-se uma formação genérica, atrelada à prática 
que o professor realizará em sala de aula e, por oposição, 
acusam a inutilidade da teoria na formação da próxima geração 
de professores. 

Esse conjunto de recomendações evidencia a ênfase no 
‘saber-fazer’ e nas competências e conhecimentos tácitos que o 
professor deve adquirir ao longo da vida, em detrimento dos 
conhecimentos científicos.  

Tais diretrizes também são expressas no documento do 
BM (2014) Professores Excelentes: Como Melhorar a 
Aprendizagem dos Estudantes na América Latina e no Caribe, 
que busca referenciar o atual desempenho dos professores da 
América Latina e do Caribe, compartilhar evidências emergentes 
de reformas importantes nas políticas de docência que estão 
sendo implementadas, bem como analisar o “espaço para 
manobra política” em direção à promoção dessas reformas. 

Segundo consta no referido documento, os estudos entre 
países sugerem que nenhum sistema educacional obtém 
professores de alta qualidade sem que os três tipos de incentivo 
estejam devidamente alinhados: recompensa profissional, 
pressões de responsabilidade e recompensa financeira.  

Os documentos do CEPPE (2013) e do BM (2014) 
expressam que a qualidade da educação está condicionada à 
qualidade de nossos professores. Portanto, nessas publicações 
propõe-se um novo enfoque, que prevê o recrutamento dos 
jovens mais talentosos para o magistério (Great Teachers), o 
aumento da eficácia dos professores em serviço e o provimento 
de incentivos que os motive a empregar o máximo de esforço em 
todas as salas de aula, todos os dias. 

O documento do BM apregoa que o docente é responsável 
pelo aprendizado do aluno e que “a capacidade dos professores 
de assegurar que seus alunos aprendam é condição sine qua 
non para que alunos e países colham os benefícios econômicos 
e sociais da Educação” (BANCO MUNDIAL, 2014, p. 6). 

No que tange aos estándares, o BM (2014) segue a mesma 
diretriz apresentada no documento do CEPPE (2013), de 
aumento de padrões para ingresso na carreira, ou seja, propugna 
que as contratações deveriam seguir “padrões nacionais para 
professores, articulando o que um professor deve saber e ser 
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capaz de fazer” (BANCO MUNDIAL, 2014, p. 28). Do mesmo 
modo, afirma que os exames obrigatórios de certificação são “o 
instrumento mais poderoso de aumento dos padrões de 
professores” (BANCO MUNDIAL, 2014, p. 31). 

Ao cotejar os documentos do CEPPE (2013) e do BM 
(2014), verificamos que ambos expressam a crítica ao atual 
modelo de carreira e aos critérios que tradicionalmente tem 
sustentado a tomada de decisões para avançar na carreira 
docente, a saber: o tempo de serviço (antiguidade na função) e a 
realização de cursos de aperfeiçoamento (em nível de pós-
graduação). O CEPPE (2013) indica como alternativa para esse 
atual modelo a progressão baseada na produtividade e no 
desempenho, em outras palavras, uma progressão baseada na 
meritocracia. Na mesma linha, o BM (2014) defende que o 
aumento salarial deve ser conferido somente aos professores 
‘eficazes’, que demonstrarem bom desempenho, nestes termos: 

As duas principais estratégias para 
recompensas financeiras diferenciadas são 
reformas no plano de carreira e pagamento 
de bonificações; reformas no plano de 
carreira tipicamente fazem promoções 
permanentes de acordo com as 
competências e o desempenho dos 
professores e não com base na antiguidade. 
Elas também expandem diferenças salariais 
entre diferentes séries. (BANCO MUNDIAL, 
2014, p. 43). 

Ao pôr em confronto os documentos do CEPPE (2013), do 
BM (2014) e da OCDE (2010), pudemos verificar que é unânime 
a defesa de reformas cuja lógica visa desestruturar ainda mais a 
carreira docente. Busca-se substituir os critérios históricos de 
promoção, de tempo de serviço e titulação por uma carreira 
pautada em avaliações de desempenho e padrões de 
competências. 

Nesse contexto de reforma das políticas educacionais, para 
a carreira docente, o RSC é uma expressão muito singular, 
presente na carreira do EBTT que  introduz mudanças na política 
de avaliação de desempenho baseada em resultados. Nesse 
enfoque, o professor precisa atingir critérios estabelecidos em 
uma tabela de valoração, e isso significa uma forma de induzir os 
estándares. Na aparência, é uma qualificação do professor, mas 
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na essência está transformando-o em um gestor de ambientes de 
aprendizagem.  

Como foi exposto na seção anterior, a lógica das 
competências tende a valorizar o pragmatismo. Essa lógica induz 
o professor a deixar de trabalhar com o conteúdo das disciplinas 
que são importantes para os alunos, que os auxiliam na 
organização do pensamento crítico, essencial para compreender 
e interpretar a realidade social. Nesse processo, o RSC aparece 
como um fetiche da qualificação do professor na chamada 
‘sociedade do conhecimento’.  

Nessa conjuntura, os documentos fazem menção aos 
sindicatos como “obstáculos políticos”35 que atrapalham a 
implementação das reformas. Por isso, asseguram que tornar 
voluntários os programas direcionados para as novas políticas 
pode evitar confrontos (CEPPE, 2013; BM, 2014). Segundo as 
diretrizes dos documentos, para que as reformas educacionais 
tenham êxito, é necessário promover a participação dos ‘atores’ 
desse processo, principalmente docentes e sindicatos, portanto a 
criação e manutenção de instâncias de diálogo é fator de primeira 
ordem (CEPPE, 2013). 

No primeiro documento estudado (OCDE, 2010), também 
evidencia-se a indicação de conciliação e consenso com os 
sindicatos: “As possibilidades de realização de reformas 
sustentáveis seriam reforçadas pela consolidação de um método 
estável e maduro de envolvimento com os sindicatos.” (OCDE, 
2010, p. 15) 

Pelo padrão global, os sindicatos dos professores na 
América Latina e no Caribe são considerados especialmente 
poderosos. Eles têm um histórico de uso efetivo de influência 
eleitoral direta e expressivos movimentos de protesto nas ruas 
para impedir reformas consideradas uma ameaça aos 
trabalhadores (BANCO MUNDIAL, 2014).  

Segundo os OM, uma forma de driblar a resistência dos 
sindicatos é implantando um novo tipo de gestão desses 
professores, que envolva carreira, remuneração e avaliação. As 
reformas buscam implementar uma concepção de educação 
voltada aos interesses do capital, que se desdobra em um projeto 

                                            
35.Em sua tese de doutoramento, Schneider (2014) conclui que, hoje, a 
constituição dos sindicatos de professores é vista como “obstáculo 
político” às reformas educacionais e ao próprio sistema capitalista. 
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para as universidades e IFs, como destacamos na introdução. As 
mudanças geram conflitos, e os sindicatos são locais de 
resistência que buscam organizar a categoria contra essas 
reestruturações prejudiciais aos trabalhadores. Portanto, ao 
passo que os sindicatos contrapõe-se ao projeto dominante, 
constituem-se em obstáculos dos quais se deve desviar 
(SCHNEIDER, 2014). Uma forma de impedir a ação dessas 
entidades representativas pode estar ligada às novas formas de 
produzir consenso e à criação de um consentimento ativo, 
perpetrada por meio das políticas para a carreira docente, 
segundo as quais o professor não apenas aceita a política mas 
também a reivindica. 
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4 POLÍTICA DE CERTIFICAÇÃO PARA A CARREIRA DO 
EBTT: PROCESSO E DISPUTAS 

Esta seção visa compreender a gênese da proposta do 
dispositivo político denominado Reconhecimento de Saberes e 
Competências (RSC) na Rede Federal, abordando, para isso,  a 
greve das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 
ocorrida em 2012, assim como os processos de disputa entre a 
categoria docente e o governo federal na aprovação e 
implantação dessa política. 

Será analisado também como encontra-se a atual carreira 
do EBTT após sua reestruturação, com vistas a compreender um 
pouco mais sobre esse processo e seus desdobramentos para os 
docentes da ativa e os aposentados. 

É relevante destacar que, ao longo do processo de 
construção da carreira, houve vitórias estruturais que sucederam 
a grandes lutas empreendidas pelos docentes. Tem-se um 
exemplo desses enfrentamentos e conquistas do magistério na 
aprovação, em 1987, do Plano Único de Classificação e 
Retribuições de Cargos e Salários (PUCRCE). 

A conquista da carreira para o magistério em 
1981, após uma extensa greve realizada por 
35 mil docentes, fora dos marcos legais 
vigentes que impediam greves no setor 
público, foi um marco importante na luta pela 
carreira nacional. Garantiu uma nova tabela 
de vencimentos para os docentes das IFES 
autárquicas, promoveu a incorporação dos 
professores colaboradores contratados até 
1979 em seus quadros efetivos e, 
principalmente, foi o início de um longo 
processo – permeado de reivindicações e 
conquistas – que levou à aprovação, em 
1987, do PUCRCE – Plano Único de 
Classificação e Retribuições de Cargos e 
Salários, acabando com as diferenças ainda 
existentes entre os docentes das IFES 
fundacionais e das IFES autárquicas. 
(LEHER; LOPES, 2008, p. 5). 

Ainda que o recorte temporal de nossa pesquisa esteja 
circunscrito às modificações que ocorreram na carreira docente 
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do EBTT a partir da aprovação da Lei nº 12.772/2012, 
consideramos importante levar em conta que ela sofreu outras 
alterações desde sua gênese. Dessa forma, apresentamos a 
seguir o Quadro 3, no qual podem ser observadas as leis 
relativas à carreira docente do EBTT e algumas de suas 
principais alterações: 
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Quadro 3 – Regulamentação da carreira do EBTT (1987-2016)    

Lei Destaque para as principais alterações 

Lei nº 7.596, de10 de abril de 1987 
Altera dispositivos do Decreto-lei nº 200, de 
25 de fevereiro de 1967, modificado pelo 
Decreto-lei nº 900, de 29 de setembro de 
1969, e pelo Decreto-lei nº 2.299, de 21 de 
novembro de 1986, e dá outras providências. 

A Lei nº 7.596/1987 institui para todo o funcionalismo público uma 
carreira única. 
Passou a existir também, na carreira de 1º e 2º graus, a dedicação 
exclusiva, que antes era válida apenas para a carreira do Magistério 
Superior. 
Instituição do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos 
e Empregos (PUCRCE). 
Decreto nº 94.664, de 23 de julho de 1987.  (Aprova o Plano Único 
de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos de que trata 
a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987). 

Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006 
Dispõe sobre a reestruturação das carreiras 
de [...] Magistério de Ensino Superior e de 
Magistério de 1º e 2º Graus e da remuneração 
dessas carreiras, das Carreiras da Área de 
Ciência e Tecnologia [...], e dá outras 
providências. 

A carreira passou a ser estruturada em cinco classes (A, B, C, D e 
E), que compreendem quatro níveis cada, com exceção da Classe 
Especial, que possui apenas um nível. 
O ingresso na carreira do Magistério de 1º e 2º Graus far-se-á no 
nível inicial das Classes C, D ou E. Ou seja, a formação acadêmica 
era exigida conforme a classe. 
Ficou instituída a Gratificação Específica do Magistério Superior – 
Gemas 
Quanto ao desenvolvimento das carreiras:  
Tanto para a carreira do MS quanto para a carreira de 1º e 2º graus, 
a progressão (de um nível para outro na mesma classe) ocorria 
somente por titulação e desempenho acadêmico. 
De uma classe para a outra, exigia-se um  interstício de 24 meses e 
era avaliado o desempenho do docente. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.596-1987?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2094.664-1987?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.344-2006?OpenDocument
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Lei Destaque para as principais alterações 

Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008 
Dispõe sobre a reestruturação do Plano de 
Carreira e Salários de diversas categorias do 
serviço público federal 

Dispõe sobre [...] os Plano de Carreira de Magistério Superior, de 
que trata a Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987; [...] do Plano de 
Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico, e do Plano de Carreira do Ensino Básico Federal e dá 
outras providências 
Institui a carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico, como uma substituição à  carreira de 1º e 2º graus. 
Os professores puderam optar pelo novo enquadramento, porém a 
opção de permanência na ‘antiga’ carreira poderia acarretar 
ausência de  reajuste de benefícios ou de aumento salarial. 
Instituiu a Gratificação Específica de Atividade Docente do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico (GEDBT) 
Dessa forma, a estrutura remuneratória da EBTT passou a ser 
composta: pelo vencimento básico; GEDBT e RT. 
Quanto ao desenvolvimento das carreiras:   
Foi instituído o interstício de 18 meses. 
Quanto à estrutura da carreira: 
Cinco classes com redução de 4 níveis para dois, no que diz 
respeito às classes, DIV e DV. 

 
Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012 
Dispõe sobre a estruturação do Plano de 
Carreiras e Cargos de Magistério Federal; 
sobre a Carreira do Magistério Superior, de 
que trata a Lei no 7.596, de 10 de abril de 
1987; sobre o Plano de Carreira e Cargos de 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e  
 

 
Quanto à aposentadoria: 
Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, institui o Regime de 
Previdência Complementar (RPC). 
Quanto ao salário: 
A GEDBT foi incorporada à tabela de vencimento básico após muita 
luta dos docentes. 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.784-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.772-2012?OpenDocument
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Tecnológico e sobre o Plano de Carreiras de  
Magistério do Ensino Básico Federal, de que 
trata a Lei no 11.784, de 22 de setembro de 
2008; e dá outras providências. 

 
A estrutura remuneratória passou a ser composta por VB e RT. 
 
Quanto ao desenvolvimento das carreiras:   
O critério foi novamente modificado pela aprovação da Lei nº 
12.772/2012, passando a valer o interstício de 24 meses. 
RSC: 
No caso dos ocupantes de cargos da Carreira de Magistério do 
EBTT, para fins de percepção da RT, passa a ser considerada a 
equivalência da titulação exigida com o Reconhecimento de 
Saberes e Competências - RSC. (Art. 18) 

 
Lei nº 12.863, de 24 de setembro de 2013 
Altera a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 
2012, que dispõe sobre a estruturação do 
Plano de Carreiras e Cargos de Magistério 
Federal [...] e dá outras providências. 

Quanto ao desenvolvimento das carreiras:   
O interstício de 24 meses foi mantido na Lei nº 12.683/2013, com 
exceção aos docentes que já estavam na carreira antes de 1º de 
março de 2013 e, portanto, têm seu direito adquirido.  

 
Lei nº 13.325, de 29 de julho de 2016 
Altera a remuneração, as regras de 
promoção, as regras de incorporação de 
gratificação de desempenho, as 
aposentadorias e pensões de servidores 
públicos da área da educação e dá outras 
providências. 

Há uma alteração significativa nos vencimentos de docentes, que 
modificam a caracterização dos vencimentos de 20h, 40h e 40 DE. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) com base em Brasil (1987; 2006; 2008a; 2012a; 2013e; 2016b). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.863-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.325-2016?OpenDocument
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4.1 APROVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 12.772/2012 E O 
PROCESSO HISTÓRICO DA GREVE DE 2012 

Nesta seção, apresentamos o processo que desencadeou 
a greve dos docentes de IFES em 2012, bem como a conjuntura 
em que se efetivou a reestruturação da carreira do EBTT, a partir 
da aprovação da Lei 12.772/2012 (Brasil, 2012a). Temos o intuito 
de analisar alguns elementos necessários à compreensão do 
papel que o Estado desempenha na implantação de políticas de 
regulação e responsabilização do professor pelo aumento de seu 
salário, assim como das consequências de uma lei apresentada 
pelo governo do Partido dos Trabalhadores (PT), no mandato de 
Dilma Roussef (2011-2016) e que, mesmo rejeitada pela ampla 
maioria da base da categoria docente, foi aprovada pelo 
Congresso Nacional.  

O decurso da aprovação da supracitada lei aconteceu em 
um contexto de muita luta e organização sindical, diante dos 
ataques aos trabalhadores perpetrado por meio dos pacotes de 
medidas de austeridade, as quais são demandadas 
majoritariamente pelos governos, sob a justificativa de equilíbrio 
da dívida pública. Essas medidas afetam diversos setores do 
serviço público, promovendo a precarização das políticas e 
atingindo diretamente usuários e trabalhadores desses setores.  

No Brasil, em pleno curso do terceiro mandato do PT, 
somente no ano de 2012, ocorreram 873 greves, 58% a mais do 
que o registrado em 2011, sendo contabilizadas 86,9 mil horas 
paradas, alta de 37% na comparação com 201136. Mesmo 
tentando negociar e conciliar as partes, o governo não conseguiu 

                                            
36.Dados do Sistema de Acompanhamento de Greves (SAG), do 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). Disponível em: <https://goo.gl/HaKpDY>. Acesso: 26 out. 
2014. 
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frear as greves37. Frustradas as tentativas de mediação, passou a 
adotar medidas que prejudicaram os trabalhadores, retirando 
seus direitos. Tal fato pode ser verificado na maneira como as 
negociações com os servidores públicos federais em greve foram 
conduzidas, de modo especial com os professores das IFES, o 
que resultou na aprovação da Lei nº 12.772 em dezembro de 
2012 (BRASIL, 2012a). 

A greve de 2012 durou 124 dias, durante os quais houve 
mobilizações, discussões e resistências; iniciou em 17 de maio, 
sob liderança do Andes-SN, com 27 Universidades Federais e 2 
Institutos Federais, deflagrada pela base dessas categorias em 
caráter indeterminado. O Sindicato Nacional dos Servidores 
Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica 
(Sinasefe) aderiu à greve em 13 de junho e, conforme o 
comunicado do Comando Nacional de Greve do Andes 
(CNG/Andes-SN), às 18h do dia 7 de julho de 2012, o número de 

                                            
37.Entre os profissionais do serviço público federal em greve, 
participaram do processo de negociação: as dezoito categorias 
representadas pela Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público 
Federal (Condsef); trabalhadores da Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa), da Fundação Nacional do Índio (Funai), do Arquivo Nacional, 
da Imprensa Nacional, do Museu do Índio, da Embratur e da Secretaria 
de Patrimônio da União; trabalhadores dos Ministérios da Previdência, 
Trabalho, Cultura, Fazenda, Agricultura, Planejamento, Justiça e 
Transportes;  administrativos da Polícia Rodoviária Federal e da 
Integração Nacional; o Sindicato do Trabalhadores da Fundação 
Oswaldo Cruz (Asfoc-SN); o Sindicato Nacional dos Servidores do  
Ministério das Relações Exteriores (Sinditamaraty); o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE); o Instituto Nacional da Propriedade 
Intelectual (Inpi); o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro); o Instituto dos Funcionários do Instituto Nacional 
do Câncer (Inca); a Federação Nacional dos Policiais Federais 
(Fenapef); a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais 
(Anadef); o Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de 
Cargos da Polícia Federal (Sinpec-DF); o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de  Transportes (Dnit); o Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra); e a Federação Nacional dos Policiais 
Rodoviários Federais (FenaPRF) (COLARES; SINDEAUX, 2013, p. 72). 
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IFES integradas ao movimento grevista já havia chegado a 60 
(ANDES-SN, 2012b)38.  

O principal ponto de tensão entre os trabalhadores e o 
governo era o descumprimento do acordo 04/201139 (BRASIL, 
2011), cuja implementação estava prevista para março de 2012, 
firmado entre o Andes-SN e os  Ministérios  da Educação (MEC) 
e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Em 
maio daquele ano, o reajuste ainda não havia sido efetivado, e o 
descumprimento do acordo acabou tornando-se o estopim para o 
início da greve (GOULART, 2012; COLARES; SINDEAUX, 2013). 

A pauta das reivindicações do movimento grevista centrou-
se em dois pontos: a definição de uma nova carreira para o 
magistério federal e a melhoria das condições de trabalho (da 
estrutura das universidades, o aumento de recursos para apoio 
às atividades de ensino, de pesquisa e de extensão) (ANDES-
SN, 2012b; MATTOS, 2013; COLARES; SINDEAUX, 2013). 

A defesa de uma nova carreira se relacionou 
à avaliação objetiva de que os professores 
universitários são uma das carreiras de 
servidores públicos com formação superior 
mais mal remuneradas. Relacionou-se 
também a uma tentativa de reverter a marcha 
em curso, da precarização da atividade 
docente, submetida a formas “informais” de 
contratação (bolsas várias, professores 
substitutos ou temporários) e a um modelo 
produtivista de avaliação de desempenho 
(elevação da carga de trabalho em sala de 
aula, combinada a cobranças de indicadores 
quantitativos de publicação, participação em 
congressos, orientações, patentes). 
(MATTOS, 2013, p. 136). 

                                            
38 A Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos 
em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra) iniciou a 
greve em 11 de junho. 
39.Termo de acordo nº 04/2011 (BRASIL, 2011). Define os termos do 
acordo resultante das negociações entre o governo federal e entidades 
representativas dos docentes das carreiras de Magistério de Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico e de Magistério de Ensino Superior. A 
discussão sobre a carreira será realizada na próxima seção. 
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É possível observar, nas universidades, um rompimento do 
tripé ensino-pesquisa-extensão. É um dispositivo ainda em curso, 
cuja tendência é desvalorizar e precarizar o trabalho docente com 
políticas que visam aumentar os números de matrícula, 
principalmente de ensino à distância (EAD), mas sem 
infraestrutura adequada para tanto, muito menos o número 
necessário de professores e de técnicos administrativos. 
Segundo Colares e Sindeaux (2013, p. 67), “essa mesma lógica 
acabou por orientar a criação e expansão dos Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia, tendo apresentado as 
mesmas implicações de precarização para os cargos do EBTT”. 

Apesar de a greve de 2012 ter começado com expressiva 
força numérica, reunindo 33 seções40 sindicais logo no primeiro 
dia, e crescido rapidamente, houve muita dificuldade para iniciar 
o diálogo e as negociações com o governo. Além dos repasses 
realizados pelo Andes-SN, notícias de jornais41 publicados na 
época relatavam que o secretário do MPOG, Sérgio Mendonça, 
desmarcou reuniões agendadas com o comando de greve, que 
objetivavam debater o processo em curso, dificultando o diálogo 
e impedindo que as negociações tivessem início. Na ocasião, o 
Andes-SN (2012b) afirmou que, dada a situação dos 
cancelamentos das reuniões, o processo de adesão à greve e as 
ações de mobilização intensificaram-se, com atos e marchas 
unificadas de estudantes e servidores públicos federais a Brasília 
e nos estados.  

Colares e Sindeaux (2013) ressaltam que desde o início 
das mobilizações o governo havia se posicionado contra a greve 
e rechaçava qualquer tipo de negociação com o movimento. 
Porém, ele viu-se obrigado a negociar com o movimento docente 
devido à pressão e o avançar do movimento. 

O primeiro passo dado pelo governo foi reunir 
representantes do governo, como o MPOG e 
o Ministro da Educação, com os líderes do 

                                            
40.De um total de 124 seções sindicais. Salientamos que muitas dessas 
seções sindicais são pertencentes às universidades estaduais e 
municipais que não estavam em greve nesse período. 
41 Cf.: Reunião entre governo e professores sobre a greve nas federais é 
adiada. Disponível em: <https://goo.gl/ngqnai> e  Reunião entre governo 
e sindicato de professores federais é cancelada.   Disponível em: 
<https://goo.gl/hhwmWo> 
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movimento visando entender as demandas e 
receber formalmente a pauta de 
reivindicações. Uma vez recebidas as 
demandas e passadas algumas semanas, o 
governo não apresentou qualquer proposta 
de negociação [...]. (COLARES; SINDEAUX, 
2013, p. 71). 

Compreendemos que não é interesse do governo negociar 
e atender às demandas das categorias, pois seu papel é proteger 
os interesses do Estado, que estão ligados à manutenção da 
ordem burguesa; em última instância, à manutenção das 
condições de produção e reprodução do capital. 

As negociações entre os representantes da categoria 
docente e o governo ocorreram somente após 57 dias do início 
do movimento grevista; ou seja, com quase dois meses de greve. 
Em 13 de julho de 2012, o governo, na figura do secretário do 
Ministério do Planejamento, Sérgio Mendonça, reuniu-se pela 
primeira vez com o Andes-SN e a Federação de Sindicatos de 
Professores de Instituições Federais de Ensino Superior 
(Proifes)42. 

Os ministérios responsáveis pelas 
negociações com os professores em greve 
procrastinaram o diálogo até limites de 
intransigência absurda, e somente quando a 
greve já atingia 56 das 59 universidades é 
que, no dia 13 de julho, apresentaram aos 
docentes a sua proposta de reestruturação 
da carreira e aumento salarial. (PINTO, 2012, 
p. 59). 

A proposta apresentada pelo secretário Sérgio Mendonça 
conservou a posição do governo em não unificar as carreiras (MS 

                                            
42.Segundo Prieb (2008), o Proifes é resultado de uma reunião realizada 
por um grupo de professores no MEC, com a presença de Tarso Genro, 
Fernando Haddad entre outros, para tratar “da criação de um organismo, 
um fórum, que trate dos interesses exclusivos das Instituições Federais 
de Ensino Superior”. O dirigente sindical afirma que existe uma 
documentação disponível na Sedufsm (Seção Sindical dos Docentes da 
Universidade Federal de Santa Maria) que comprova que esta reunião 
ocorreu no dia 14 de setembro de 2004 e também que esses 
professores tornaram-se dirigentes do Proifes. 
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e EBTT), mantendo a fragmentação e as perdas salariais dos 
docentes (ANDES-SN, 2012f).  

Algumas das modificações acarretavam prejuízos 
significativos, tais como: aumento do tempo do interstício para 
progressão de um nível para outro, de 18 meses para 24 meses; 
aumento da carga-horária mínima dos docentes em sala de aula, 
de 8 para 12 horas; e um percentual de 70% de pontos de 
aprovação em avaliação de desempenho individual, condicionada 
por normas específicas com regulamentação a cargo do MEC. 
Ou seja, o governo esperava que o acordo fosse assinado sem 
quaisquer critérios estabelecidos; desde a reestruturação da 
carreira do EBTT em 2008, a avaliação de desempenho ainda 
não havia sido regulamentada. 

Quanto ao ingresso na carreira, definiu-se, para a carreira 
de MS, que o início dar-se-ia sempre na classe A, 
independentemente da titulação do ingressante; e para a carreira 
do EBTT, no nível DI, conforme podemos acompanhar nos 
Quadro 4 e 5. Desse modo, conformou-se uma carreira 
hierarquizada verticalmente, dividida por classes.  

Quadro 4 – Nova estrutura do Plano de Carreiras e Cargos de 
Magistério Superior 

CARGO CLASSE DENOMINAÇÃO NÍVEL 

Professor 
de 

Magistério Superior 

E TITULAR ÚNICO 

D Associado 

4 

3 

2 

1 

C Adjunto 

4 

3 

2 

1 

B  
2 

1 

A 

Adjunto A – se Doutor  
Assistente A – se Mestre  

2 

Auxiliar – se Graduado 
ou Especialista  

1 

Fonte: Brasil (2012a, Anexo I, alínea ‘a’).  
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Quadro 5 – Nova estrutura do Plano de Carreiras e Cargos de 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

CARGO CLASSE NÍVEL 

Professor do Ensino Básico, 
 Técnico e Tecnológico  

Titular 1 

D IV 

4 

3 

2 

1 

D III 

4 

3 

2 

1 

D II 
2 

1 

D I 
2 

1 

Fonte: Brasil (2012a, Anexo I, alínea ‘b’). 

O governo buscou de todas as formas precarizar ainda 
mais o trabalho e a carreira dos docentes. Além da tentativa de 
imposição de critérios sobre a avaliação de desempenho, 
também retirou os conceitos do corpo da Lei e remeteu o VB e a 
RT para as tabelas anexas, nas quais aparecem apenas valores 
nominais, que não obedecem a uma equação lógica de 
percentuais, indo de encontro à reivindicação dos docentes por 
ter apenas uma linha no contracheque, ou seja, incorporar todos 
os benefícios como salário real. 

Quanto às tabelas apresentadas, nelas estavam previstos 
valores nominais sem relação proporcional entre regimes de 
trabalho ou qualquer lógica percentual. Ou seja, a remuneração 
do regime de 40h não correspondia ao dobro da remuneração do 
regime de 20h.  

Para a carreira do EBTT, havia a intenção de implantar 
uma Certificação de Conhecimento Tecnológico (CCT)43, que, 
segundo a proposta inicial do governo de Dilma Roussef (2011-
2016), seria “um reconhecimento da experiência docente nos 
diversos programas e modalidades de ensino na educação 
básica, técnica e tecnológica, na gestão institucional, na pesquisa 
aplicada e/ou em atividades de extensão” (BRASIL, 2012b). Por 
meio de critérios que seriam estabelecidos posteriormente por 

                                            
43 Traremos mais detalhes dessa certificação na seção 4.2. 



125 

um conselho e regidos pelo MEC, o docente que possuísse o 
título de especialista e conseguisse a CCT I passaria a receber a 
RT equiparada à de mestre; e o mestre que alcançasse a CCT II, 
a RT equiparada à de doutor. Essa proposta estava ligada à “[...] 
gestão institucional e à capacidade de produção tecnológica, 
artística, cultural, de material didático e de desenvolvimento de 
Programas e projetos sociais” (BRASIL, 2012b). Em outras 
palavras, vinculava-se à realização de projetos governamentais. 
Além disso, a equivalência do CCT dava direito à promoção na 
carreira, resultando, dessa forma, em um desestímulo à formação 
continuada. 

Essas foram algumas das medidas contidas na proposta do 
governo apresentada aos docentes. A categoria debateu a 
proposta do governo nas assembleias de cada uma das seções 
sindicais de base paredista do Andes-SN e do Sinasefe, 
avaliando não haver quaisquer avanços na propositura em 
questão; ao contrário, ela segmentavaainda mais as carreiras 
docentes, continha diretrizes para a elevação da produtividade e 
da meritocracia, coadunando-se com uma compreensão de 
trabalho docente contrária ao projeto de educação contido no 
Caderno 2 do Andes44  e, por fim, acabou sendo rejeitada. 

Após a posição das categorias, uma nova reunião foi 
realizada, no dia 24 de julho de 2012, com algumas modificações 
pontuais apresentadas pelo secretário de relações de trabalho do 
MPOG. Entre as mais significativas, mas que em nada atendiam 
às reivindicações da categoria, estavam: a defesa do governo em 
prever quatro cargos (cargo do magistério MS, cargo isolado de 
professor titular MS, cargo do magistério EBTT, cargo isolado de 
professor titular EBTT), ou seja, manteve-se a segmentação 
entre as carreiras e a progressão de um nível para o outro nas 
duas carreiras, com interstício de 24 meses e avaliação de 
desempenho. Em relação à carga-horária mínima em sala de 
aula, cancelou-se a exigência de 12 horas-aula, visto que isso 

                                            
44 O Caderno 2 traz a versão atualizada e revisada da “Proposta das 
Associações de Docentes e da Andes-SN para a Universidade 
Brasileira. A formulação que deu origem a esta versão (2013) foi 
elaborada por professores do ensino superior de todo o país, a partir de 
discussões sobre a reestruturação da universidade, realizadas desde 
1981, em simpósios, reuniões, assembleias e congressos internos. Está 
disponível em: <https://goo.gl/Lo1qMr>. 
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extrapolava significativamente o que já consta na Lei de 
Diretrizes e Bases para a educação (LDB)45 (BRASIL, 1996).  

É importante salientar que os docentes estão envolvidos 
em muitas outras atividades profissionais além do ensino direto 
em sala de aula, como, por exemplo, as atividades de extensão, 
pesquisa, cargos administrativos, participação em comissões e 
colegiados, entre outros. Logo, alterar substancialmente a carga 
horária em sala de aula acarreta prejuízos em todas as demais 
atividades, causa fissuras no tripé da universidade pública, além 
de intensificar ainda mais a precarização do trabalho.   

A proposta também retirou a equivalência da CCT aos 
títulos de mestre e doutor para efeitos de promoção na carreira 
do EBTT, passando a valer somente para fins de RT. Segundo a 
nova proposta do governo, a CCT passaria a ser categorizada 
em três níveis equivalentes, respectivamente, a especialização, o 
mestrado e o doutorado. De acordo com a análise do sindicato, 
os quadros de diretrizes e competência para obter a CCT haviam 
sido reduzidos, generalizando-se os itens. Também foram 
retiradas as referências aos vínculos diretos aos programas de 
governo (ANDES-SN, 2012d). 

Se a proposta fosse aprovada com essa formatação de 
projeto, pontos importantes e estruturais para a carreira seriam 
encaminhados para a discussão em Grupos de Trabalho (GT) do 
MEC e não seriam discutidos com o conjunto dos docentes, a 
exemplo das diretrizes de avaliação de desempenho para fins de 
progressão, dos critérios para a promoção à classe de Professor 
Titular, dos critérios para a certificação de conhecimento 
tecnológico, dos critérios para a fixação do professor em locais 
de difícil lotação e da revisão dos critérios para concessão de 
auxilio transporte (BRASIL, 2012f).  

Em todos estes casos fica evidenciada 
flagrante agressão à autonomia das 
Instituições e o esforço do governo para 
retirar os pontos polêmicos da mesa de 
negociações durante a greve, avocando a si, 
no futuro, a discricionariedade para tomar as 
decisões. Questões conceituais importantes, 
estruturantes da carreira e dos direitos dos 

                                            
45 “Art. 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor 
ficará obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas”. 
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docentes seriam repassadas como um 
cheque em branco. Além disso, o controle 
desses GTs pelo poder central e a falta de 
credibilidade desses espaços permitem impor 
velocidades de conveniência ao ritmo de 
trabalho, isto é, postergando o andamento 
em alguns temas e dando tratamento liminar 
a outros. (ANDES-SN, 2012d). 

O processo de adesão à greve aumentava, e em 27 de 
julho já atingia 58 das 59 Universidades Federais. A ‘nova’ 
proposta do governo foi discutida, avaliada e rechaçada pelos 
docentes em suas assembleias. 

Em 1º de agosto de 2012, em reunião da qual participaram 
o Comando Nacional de Greve (Andes-SN e Sinasefe), o Proifes 
e o MPOG, os representantes do comando de greve 
apresentaram a deliberação das assembleias reafirmando a 
rejeição à proposta. O Proifes, que naquele ano possuía apenas 
5 sindicatos filiados a sua federação alegou ter realizado uma 
consulta eletrônica46 com seus associados e foi o único que 
aceitou a proposição do governo. O ministro encerrou a reunião 
‘lamentando’ que Andes-SN e Sinasefe não concordassem com a 
proposta, mas garantiu que as negociações estavam encerradas 
e o acordo seria assinado pelo Proifes assim que fosse redigido o 
texto.  

Acabando com as negociações, o MPOG desrespeitou a 
totalidade das manifestações e encaminhamentos das 
assembleias de base (aí incluídas as que o Proifes alegava 
representar) que rejeitaram a proposta do governo (GOULART, 
2012; MATTOS, 2013; SANTOS, L., 2013). 

Segundo o Entrevistado 3, “o próprio Ministério do Trabalho 
afirma que o Proifes não tem o direito de representar do ponto de 
vista trabalhista.  Mas eles fazem isso, e os governos Lula e 
Dilma, por diversos motivos, mantiveram relações com o Proifes”.  

Resumidamente, o que ficou conhecido como “o golpe de 
1º de agosto” (GOULART, 2012) propôs aos docentes federais 
aumentos salariais maiores apenas para professores no topo da 
carreira (titulares), nível ao qual somente uma pequena parcela 
dos docentes, majoritariamente localizados em universidades do 

                                            
46 Matéria disponível em: <https://goo.gl/i3kg6S>. Acesso em: 20 nov. 
2017.  
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Sul e Sudeste do Brasil tem acesso, em torno de 10%, cujos 
pagamentos seriam escalonados de julho de 2012 até 2015.  

Além disso, o acordo firmado manteve a separação entre 
as duas carreiras existentes, não estabeleceu percentuais fixos 
para a retribuição por titulação, mantendo-as como gratificações, 
e não garantiu a isonomia entre ativos e aposentados (MATTOS, 
2013). 

O Termo de Acordo foi assinado entre o Proifes e o 
governo (PROIFES, 2012) no dia 3 de agosto de 2012 e utilizado 
como base para o Projeto de Lei 4368/12 (BRASIL, 2012d), de 
autoria do Poder Executivo, protocolado na Câmara Federal no 
dia 31 de agosto do mesmo ano.  

Mesmo depois do acordo assinado, o movimento grevista 
continuou tentando pressionar e reabrir as negociações, uma vez 
que o Proifes não dispõe de legitimidade entre os docentes, fato 
evidenciado pelo panorama da greve em 17 de agosto, quando 
71 seções do Sinasefe ainda se mantinham em greve, totalizando 
40 Instituições (incluindo o Colégio Dom Pedro II – RJ – e uma 
escola vinculada – RS) em 26 estados e 296 campus 
(SINASEFE, 2012b). 

Com o término das negociações e a intransigência do 
governo em reabrir o diálogo, a correlação de forças política entre 
os professores e o governo foi alterada consideravelmente, e 
assim a greve ficou cada vez mais difícil de ser mantida. Além 
disso, os TAEs (Fasubra) também retomaram as suas atividades. 
Diante desse panorama, a greve foi oficialmente suspensa em 17 
de setembro de 2012, pois, segundo a análise de conjuntura 
realizada pelos grevistas, não havia mais possibilidades de 
mantê-la. A Diretoria do Andes-SN realizou uma avaliação 
política, divulgada em 27 de setembro de 2012 por meio da 
Circular nº 211 (ANDES-SN, 2012b), destinada às seções 
sindicais, às secretarias regionais e aos diretores. A análise 
revelou que os docentes demonstraram insatisfação com uma 
série de questões, que podem ser sintetizadas em dois pontos: a 
ausência de uma carreira estruturada com remuneração digna e 
as precárias condições de trabalho e de infraestrutura, como 
ressaltado anteriormente.  

As dificuldades vivenciadas pelas IFES não eram 
problemas causados apenas por falta de investimento 
momentâneo, resultante do Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
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(Reuni47), Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, ou da tão 
propalada crise econômica. Elas estavam intimamente 
relacionadas a fatores estruturais ligados aos interesses do 
capital, que sobrepujam o bem comum e têm como consequência 
a debilidade do sistema de educação pública.  

Assim manifestou-se o Andes-SN em sua circular: 

A política de desorganizar a infraestrutura do 
sistema federal de ensino, reduzindo-o a uma 
função meramente instrumental, e de 
favorecer o crescimento da iniciativa privada 
passa pela redução do investimento direto, 
incentivo às estruturas competitivas no 
interior das instituições, direcionamento para 
busca de recursos externos, implementação 
de política gerencial das atividades docentes, 
achatamento dos salários, desestruturação 
das carreiras e implosão da infraestrutura das 
instituições. (ANDES-SN, 2012b, p. 6). 

Para o sindicato, o acordo firmado entre Proifes e governo 
reestrutura a carreira docente de uma forma a consolidar o 
processo em curso de desmonte, intensificando a 

[...] desvalorização salarial; ampliação da 
heteronímia e da intensificação do trabalho 
docente, determinados pelos critérios de 
progressão e promoção; a consolidação do 
produtivismo, do empreendedorismo, do 
individualismo e da competitividade; e a 
quebra de isonomia entre ativos e 
aposentados. Trata-se de uma das peças 
decisivas e fundamentais para a 
consolidação da contrarreforma universitária. 
(ANDES-SN, 2012c, p. 10). 

O Sinasefe e o Andes-SN discutiram o PL 4.368/2012 
(BRASIL, 2012d), defendendo a aprovação de algumas 
emendas, na tentativa de alterar o projeto já em curso, visto que 
não foi possível retirá-lo por completo da votação. 

[...] a proposta do governo consolida 
alterações estruturais na organização do 

                                            
47.Não temos a intenção de aprofundar este aspecto no presente 
trabalho. Sobre o tema, consultar: SILVA (2014). 
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trabalho docente, adequando-o às exigências 
de um “novo” padrão de instituição de ensino 
superior, cujo papel social prioriza a formação 
imediata da força de trabalho, reduz esta 
formação ao ensino e distancia a perspectiva 
de integração e indissociabilidade com a 
pesquisa e a extensão, ao mesmo tempo em 
que favorece os processos de privatização. 
Ações já em curso nas universidades e nos 
Institutos Federais confirmam essa 
orientação fragmentadora dos processos 
institucionais e de bloqueio ao efetivo 
desenvolvimento da indissociabilidade 
prevista e necessária à formação superior de 
qualidade.  (ANDES, 2012c, p. 9-10). 

Em outras palavras, a proposta de carreira defendida pelo 
governo e aprovada pelo Proifes caracteriza-se “pelo 
reducionismo à lógica produtivista instrumental, predatória à 
construção da universidade pública que o futuro do Brasil exige, 
desconsiderando a concepção de ensino com qualidade 
socialmente referenciada” (ANDES/SN, 2012e, p. 2).  

Destaca-se nesse contexto a disputa entre as entidades 
representativas da classe trabalhadora. De um lado, Sinasefe e 
Andes-SN defenderam a proposta de carreira única, ou seja, de 
unificar a carreira do magistério do sistema federal de ensino; e, 
de outro, o Proifes e o governo defenderam a manutenção de 
duas carreiras: MS e EBTT48.  

Cumpre esclarecer que diferentes entidades posicionaram-
se em contrário à lei aprovada, tais como a Sociedade Brasileira 
pelo Progresso da Ciência (SBPC), o Conselho Nacional das 
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica (Conif) e a Associação Nacional de Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).  

A Lei nº 12.772/2012 (BRASIL, 2012a) foi sancionada sem 
vetos pela presidente da República Dilma Rousseff (2011-2016) 
em 28 de dezembro de 2012, com a assinatura do Proifes, que 
claramente tem servido aos interesses do governo, pois aceitou a 
proposta à revelia da posição da maioria das seções sindicais, 

                                            
48.Ressaltamos que esses não são os únicos aspectos que diferenciam 
as propostas de carreira apontadas pelos sindicatos e o governo, porém 
não são o foco de nossa discussão neste momento. 
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que votou em contrário, inclusive desrespeitando parte de sua 
base que não concordava com a aprovação da proposta. 

4.1.1 Um balanço da greve 

Após sete  anos sem uma greve nacional, foi preciso muita 
mobilização por parte da categoria dos docentes; uma atuação 
forte, que unificasse a base e os sindicatos.  Com certeza, o 
confronto com o governo federal não foi nada fácil, mas foi 
“absolutamente necessário para enfrentar o arrocho salarial, a 
retirada de direitos e o desmonte do serviço público” (MATTOS, 
2013, p. 139). 

O governo, sob a presidência de Dilma (2011-2016), foi 
intransigente diante de toda a movimentação grevista. 
Desconsiderou as decisões acordadas nas assembleias e 
encaminhadas ao comando de greve, assim como todas as 
manifestações dos docentes. Demonstrou que existe um projeto 
estratégico e bem delineado para a educação, os Institutos 
Federais e as Universidades, porém, de qualquer sorte, tem-se 
um projeto em curso, cujos termos não se aceita negociar. 

Mattos (2013), ao realizar um balanço daquela greve, traz 
elementos que nos ajudam a pensar sobre a influência que o 
movimento teve, pois, como salienta o autor, “avaliar uma greve 
pela sua pauta e resultados econômicos é inevitável, mas não é 
suficiente” (MATTOS, 2013, p. 139). Dessa forma, assevera que 
um balanço do fim da greve deve ter em conta que a categoria 
docente não conquistou efetivamente ganhos expressivos nos 
termos postos por sua pauta de reivindicações, mas, apesar 
disso,  a paralisação “teve um papel pedagógico e 
conscientizador” (MATTOS, 2013, p. 141).  

Marinalva Silva Oliveira, presidente do Andes-SN na gestão 
2012-2014, reconhece que “[...] a proposta do governo não 
dialogou com o que é defendido pela categoria” (ANDES-SN, 
2012f, p. 4) e, portanto, não pode afirmar que houve ganhos 
salariais. Reconhece também que não houve êxito nas respostas 
do governo em relação à pauta de melhoria nas condições de 
trabalho, mas destaca: “mesmo assim, consideramos que a greve 
foi vitoriosa, pois conseguimos desmascarar o discurso 
governista de que ele valoriza a educação” (ANDES-SN, 2012f, 
p. 5). 
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Outro elemento interessante a ser analisado diz respeito à 
mobilização de novos professores, que, mesmo recém-admitidos 
na carreira, participaram até mesmo do comando de greve de 
suas instituições. Um dos fatores dessa adesão pode estar ligado 
à conscientização sobre como as novas regras estabelecidas 
pelo governo acarretam gigantescos prejuízos aos professores 
em início de carreira. Também se destaca a divulgação realizada 
com auxílio das redes sociais sobre os fatos e os acontecimentos 
referentes aos atos e negociações, já que a imprensa oficial não 
fez cobertura da greve, tampouco divulgou a pauta ou a 
motivação dos docentes. Por outro lado, o posicionamento e a 
proposta de carreira divulgada pelo governo teve cobertura da 
rede nacional de televisão (COLARES; SINDEAUX, 2013), o que 
não é novidade, uma vez que a mídia burguesa é um dos 
aparelhos privados de hegemonia e está a serviço dos interesses 
da classe dominante. 

Houve também a constituição de comandos de greve que 
foram contra suas direções, visto que algumas delas 
consideravam a greve desnecessária. Em alguns casos, houve 
relatos de deposição de diretorias (MATTOS, 2013). A luta, a 
mobilização e a conscientização foram sendo construídas ao 
longo dos 124 dias de greve e trouxeram novos desafios para a 
categoria. 

Outra situação a que a greve de 2012 ajudou a dar 
publicidade foi a dos programas de pós-graduação, que sofrem 
ainda mais pressão, tendo em vista o cumprimento de prazos, 
questões burocráticas e a visão de que os docentes não podem 
fazer greve devido aos  prazos e implicações para a avaliação 
produtivista da Capes. Isso ajuda a desmobilizar a categoria e, 
muitas vezes, gera intimidação e constrangimento entre os pares. 
A paralisação pode acarretar a suspensão de bolsas e perda de 
orçamentos para os cursos e projetos de pesquisa, o que 
configura uma forma de gerir os docentes, impedindo-os – de 
forma indireta – de aderir às greves e mobilizações convocadas 
pela categoria. 

[...] ao pôr em discussão todo esse processo, 
a greve acabou por esclarecer, interna e 
externamente à comunidade universitária, 
setores que de certa forma tomavam “como 
naturais” os mecanismos do produtivismo 
acadêmico e avaliavam de forma 
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extremamente positiva a expansão das 
instituições federais iniciada no segundo 
mandato de Lula da Silva. (MATTOS, 2013, 

p. 140). 

Dessa forma, coloca-se em destaque a manutenção de 
condições impostas de modo cada vez mais acentuado aos 
professores e alunos, dentro de uma lógica academicista de 
produtividade, intensificação e precarização de trabalho. 
Voltaremos a essa questão na seção 5.3. 

O processo que consolidou a aprovação da Lei nº 
12.772/2012 (BRASIL, 2012a) não pode ser desvinculado das 
amplas e sucessivas tentativas de reformar a carreira docente e 
de políticas educacionais direcionadas à promoção da ordem e 
do consenso. Essas iniciativas viabilizam a manutenção da 
preparação da força de trabalho para as novas exigências que 
estão sendo impostas pelo mercado de trabalho a mando do 
capital. 

Na próxima seção, exploramos o significado da Certificação 
de Conhecimento Tecnológico (CCT), buscando traçar relações 
entre ela e a política do RSC que foi aprovada em seu lugar. Uma 
questão que precisamos investigar pode ser posta nos seguintes 
termos: por que houve a necessidade de o governo recuar em 
sua proposta e de ‘reconfigurá-la’ ou ‘readaptá-la’, para que fosse 
aceita pelos professores?  

4.2 CERTIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO TECNOLÓGICO 
PROPOSTA PARA OS DOCENTES DA CARREIRA DO ENSINO 
BÁSICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

Para analisar a política do RSC que foi instituída para os 
docentes da carreira do EBTT, compreendemos ser necessário 
verificar o projeto de Certificação de Conhecimento Tecnológico 
(CCT)49, pois foi apresentado em período anterior ao RSC e 
evidencia questões essenciais para compreensão dessa política 
em nossa análise.  

Os estudos de Shiroma, Garcia e Campos (2005) 
recomendam que a análise dos textos deve tomá-los como 

                                            
49 Proposta do Governo para a CCT – Anexo A. 
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produtos e como produtores de orientações das políticas, 
alertando que 

[...] os sentidos não são dados nos 
documentos, são produzidos; estão aquém e 
além das palavras que os compõem. Por 
isso, não focamos apenas um documento 
isoladamente, mas suas versões 
preliminares, textos complementares, assim 
como o contexto de influência e da produção 
dos textos, articulando níveis macro e micro 
de análise. (SHIROMA; GARCIA; CAMPOS, 
2005, p. 127). 

Dessa forma, procuramos  proceder à análise da proposta 
(BRASIL, 2012b) apresentada pelo governo do PT à categoria 
docente em julho de 2012 de acordo com essas diretrizes. Estava 
prevista inicialmente a implantação do CCT em dois níveis, 
permitindo àqueles que a obtivessem melhorar sua percepção 
salarial por meio da equivalência da RT de mestre e de doutor. 

Para acessar o primeiro nível, era preciso que o professor 
possuísse o título de especialista, participasse dos projetos do 
governo e atendesse às diretrizes e competências descritas no 
Quadro 6, a seguir. Esse processo teria o tempo de duração de 2 
anos.  
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Quadro 6 – Diretrizes e Competências da Certificação de Conhecimento 
Tecnológico 1 (CCT 1) 

CCT Diretrizes 
Competências 

(focadas na atuação finalística 
da Instituição) 

Duração 

N
ív

e
l 
1
 

 

 Atuação em 
Cursos de 
Educação 
Profissional e 
Tecnológica; 
 

 Atuação na 
Gestão 
Institucional; 

 

 

 Capacidade de 
produção 
tecnológica, 
artística, cultural, de 
material didático e 
de desenvolvimento 
de Programas e 
projetos Sociais. 

 Aula: FIC, Técnico e 
Tecnológico, Proeja, Mulheres 
Mil, Certific, Bolsa-formação, e-
Tec e educação básica; 

 Atuação na Gestão 
Institucional; 

 Desenvolvimento de aulas 
práticas e de laboratório; 

 Construção de protótipos; 

 Prestação de serviços 
tecnológicos; 

 Produção de material didático 
de laboratório e de disciplinas 
de cursos integrados; 

 Organização de eventos 
científicos e tecnológicos, 
culturais e sociais; 

 Relacionamento entre a 
escola e instituições do mundo 
do trabalho; 

 Redação de patentes. 

2
 a

n
o

s
 

Fonte: (BRASIL/MEC, 2012e, p. 1). 

O segundo nível era direcionado aos docentes com título 
de mestre e, da mesma forma, era necessário atender aos 
critérios e participar dos projetos do governo, conforme pode ser 
observado no Quadro 7. Sua duração estava prevista para 3 
anos.  
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Quadro 7– Diretrizes e Competências da Certificação de Conhecimento 
Tecnológico 2 (CCT 2) 

CCT Diretrizes 
Competências 

(focadas na atuação 
finalística da Instituição) 

Duração 

N
ív

e
l 
2

 

 Atuação em Cursos 
de Educação 
Profissional e 
Tecnológica; 
 
 

 Atuação na Gestão 
Institucional; 

 

 

 Capacidade de 
geração de 
conhecimento 
tecnológico. 

 Todas as competências 
estabelecidas para o CCT 
I, mais os quesitos abaixo 
relacionados: 

 Desenvolvimento de 
aulas práticas e de 
laboratório; 

 Transferência de 
tecnologias; 

 Publicação de artigos e 
propriedade intelectual 
(patentes);  

 Liderança de grupos de 
extensão e pesquisa 
tecnológica; 

 Capacidade de 
formação de pessoas com 
competências do nível 
CCT 2. 

3
 a

n
o

s
 

Fonte: (BRASIL/MEC, 2012e, p. 2). 

Assim, aqueles docentes com título de especialista que 
obtivessem a CCT 1 receberiam uma RT de mestre, e os 
docentes com título de mestre que conquistassem a CCT 2 
passariam a receber a RT equivalente à de doutor. 

Segundo a proposta apresentada pelo governo, a CCT de 
nível 1 tinha como foco o reconhecimento de saberes nas áreas 
de docência em educação básica e tecnológica, gestão 
institucional e capacidade de produção tecnológica, artística, 
cultural, de material didático e de desenvolvimento de programas 
e projetos sociais (BRASIL/MEC, 2012e). 

A CCT de nível 2, além de contemplar os requisitos da CCT 
de nível 1, incorporava critérios relativos à capacidade de 
geração de conhecimento tecnológico (BRASIL/MEC, 2012e). 

Essa certificação também seria adotada como critério, para 
os dois formatos existentes na carreira, tanto para a progressão 
vertical, entre classes, como para a horizontal, entre níveis, 
conforme Quadro 8, abaixo (BRASIL, 2012e): 
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Quadro 8 – CCT e Retribuição de Titulação 

 
Fonte: (BRASIL/MEC, 2012e, p. 2). 

Para a progressão vertical, entre classes, a CCT seria 
aplicada conforme o requisito apresentado no Quadro 9: 

Quadro 9 – CCT e progressão vertical da carreira docente 

Classe 

VENCIMENTO BÁSICO 

Requisito Padrão 
Requisito com 
Especificidade 

Titular Doutorado Doutorado 

D4 Doutorado Doutorado 

D3 Doutorado Mestrado + CCT2 

D2 Mestrado Especialização + CCT 1 

D1 Graduação Graduação 

Fonte: (BRASIL/MEC, 2012e, p. 2). 

Numa segunda versão, a certificação passou a comportar 
três níveis. Dessa forma, o professor com graduação que 
obtivesse a CCT I passaria a receber RT de especialista; o 
especialista que conseguisse a CCT II passaria a receber a RT 
de mestre; e o mestre que alcançasse a CCT III receberia a RT 
equiparada à de doutor.  

Cabe destacar que a obtenção dessa certificação estava 
ligada à realização de atividades em programas técnicos 
vinculados ao governo federal, como, por exemplo, o Pronatec, já 
apresentado e debatido na seção 2. Ressaltamos que a 
concepção do programa em questão possui uma visão 
mercadológica e prevê a destinação de recursos públicos para o 
setor privado, tendo como principal expoente o Sistema S. 

Os cursos do PRONATEC bolsa formação se 
destinam a jovens e trabalhadores tanto dos 
cursos FIC quanto dos cursos técnicos de 
Nível Médio. As parcerias público-privadas 
fazem parte de um conjunto de orientações 
do Banco Mundial para que a Educação 
Profissional fosse gerida por empregadores e 
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outros financiadores privados interessados, 
abrindo espaço para a privatização. Essas 
orientações foram formuladas e aplicadas 
mais intensamente nos anos de 1990, no 
entanto, atualmente, repercutem nas políticas 
de Educação Profissional e permeiam a 
proposta do PRONATEC, que se articula com 
Instituições de Ensino Superior privadas, 
Sistema S e demais segmentos empresariais 
para ofertar cursos técnicos, com o discurso 
de qualificação profissional para a inserção 
no mundo do trabalho. (NASCIMENTO, 2016, 
p. 75). 

Conforme a declaração de um dos entrevistados, integrante 
da direção do Sinasefe (Gestão 2012-2014), foi realizada uma 
avaliação sobre essa certificação, e a proposta foi considerada 
inadequada por dois aspectos: 

Primeiro, como era um conhecimento apenas 
de  caráter tecnológico, a nossa rede absorve 
hoje, muitos professores da formação geral, 
humanística, que não tem o perfil tecnológico, 
então, se a gente concordasse com a 
proposta do governo, ficaria de fora uma 
parte significativa dos docentes da carreira do 
EBTT; outra coisa de que nós discordamos 
desde o início é que a construção para 
qualificar o professor, na verdade, era uma 
imposição do governo para que nós 
trabalhássemos nos seus projetos paralelos – 
o que até hoje eles fazem –, como por 
exemplo, o Pronatec, EJA, etc. 
(ENTREVISTADO 2).  

Com relação à elaboração das diretrizes da CCT, o 
governo declarou que seria criado um Conselho Permanente de 
Certificação com função de elaborar os procedimentos 
necessários à sua obtenção, em colaboração com os órgãos de 
pesquisa e fomento ao desenvolvimento tecnológico, que 
também deveriam ser consultados na elaboração desses 
procedimentos.  As competências do Conselho seriam 
estabelecidas por ato do MEC, e os critérios de certificação de 
conhecimento teriam como foco as competências inerentes a 
cada atividade docente (BRASIL, 2012e).  
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Nos moldes com que fora apresentada pelo governo, a 
proposta representava perda de autonomia por parte das 
Universidades e dos Institutos Federais, haja vista que, além de 
os critérios para obtenção da certificação dependerem da criação 
do referido Conselho, os órgãos de pesquisa e fomento tinham 
poder de ditar mais diretrizes condizentes aos interesses do 
MEC. 

O Andes-SN (2012e) referiu-se à proposta de CCT 
apresentada pelo governo como um desestímulo à capacitação 
docente e, ao mesmo tempo, uma desvalorização da titulação 
acadêmica.   

Em razão dos critérios apresentados, a proposta foi 
igualmente rechaçada pela categoria da base do Sinasefe e do 
Andes-SN. Assim, diante da rejeição a essa política, o governo 
se viu obrigado a elaborar outra, mais adequada aos interesses 
do conjunto dos docentes e que pudesse amenizar os  conflitos 
com os sindicatos. Dessa forma, numa contraproposta, o CCT 
reapareceu com nova roupagem, denominada de 
Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC). 

Ao questionarmos os entrevistados sobre a origem do 
RSC, dois representantes do Sinasefe confirmaram o fato de que 
fora precedido pela proposta do CCT. Assim se expressa um 
deles: 

Era uma acumulação de pontos que 
acontecia conforme o professor se 
envolvesse com os projetos do governo, 
então nós achamos isso muito ruim, 
colocamos que nós não concordávamos com 
essa proposta. Resultado: o governo levou a 
proposta embora e numa outra mesa de 
negociação trouxe a proposta do RSC. 
(ENTREVISTADO 2). 

Segundo o Entrevistado 3, o RSC foi construído a partir de 
um conjunto de fatores e em atendimento a várias demandas. 
Assim, apresenta como partes interessadas o governo, o Proifes 
e o Conif. Ressalta, em primeiro lugar, que, sem dúvidas, o RSC 
intenta fragmentar a negociação com as categorias; em segundo 
lugar, que a Rede Federal tem muitas especificidades e 
diferenças nas carreiras, por isso o governo negocia os reajustes 
de forma fragmentada. Desse modo, quando ocorreu a 
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transformação dos Cefets em IFs, passou-se a supervalorizar a 
titulação. Os mestres e doutores ganharam aumentos superiores 
ao das demais carreiras, e isso foi criando uma diferenciação 
salarial grande entre os docentes, fato que, na leitura do 
Entrevistado 3, 

vai criando um descontentamento, porque 
existiam professores muito antigos na rede 
que nunca tinham feito nem mestrado, nem 
doutorado porque não tinha essa cultura e 
porque a Rede não dava a menor estrutura 
aos professores. Há 20 anos atrás, antes dos 
Cefets, eles tinham carga de ensino muito 
alta, não eram estimulados a fazer titulação, 
eles eram proibidos. Então tinha uma massa 
de gente que estava com salário muito 
rebaixado em relação aos professores novos 
por conta da titulação. Outra questão eram os 
gestores, eles frequentemente faziam parte 
desse grupo de pessoas que, por estarem 
muito tempo na rede, não tinham realizado 
mestrado ou doutorado, e com isso se criava 
uma diferenciação salarial.  O que acontecia 
também é que eles, com a CD [gratificação 
por cargo de direção], acabavam empatando 
com quem não tinha cargo de gestão e a 
retribuição por titulação, porque a RT era 
muito grande.  Os gestores começam a se 
incomodar de que, no fim das contas eles 
não estão tendo a diferenciação salarial por 
ser gestores, porque não tinham a titulação. 
[...] Nesse meio, é bom dizer que o Conif 
começa a trabalhar bastante pelo RSC. 
Exatamente porque foi a forma de os 
gestores também terem uma equiparação 
salarial. Ele e o Proifes passaram a defender 
o RSC.  

O Entrevistado 1 salienta que o RSC foi uma medida para 
resolver o problema dos professores que não tiveram acesso à 
capacitação. Segundo ele, “Apesar de as tabelas salariais serem 
iguais, da malha salarial ser igual, a carreira não é igual. Então o 
RSC foi proposto como uma compensação para o não acesso ao 
mestrado ou doutorado”. 
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Vejamos, na próxima seção, quais foram as diretrizes 
construídas para a institucionalização dessa política e alguns dos 
embates que dela decorreram. 

4.3 DIRETRIZES E PRESSUPOSTOS DO RECONHECIMENTO 
DE SABERES E COMPETÊNCIAS: AVANÇO OU PROPOSTA 
PARA O CONSENSO?  

Objetivamos aprofundar as análises sobre uma das 
políticas direcionadas aos professores da carreira do EBTT, que 
é a instituição do chamado Reconhecimento de Saberes e 
Competências (RSC). Buscamos apresentar e discutir dois 
documentos normativos: uma lei e uma resolução. A Lei 
nº12.772/2012, que implantou esse reconhecimento (BRASIL, 
2012a), e a Resolução nº 1, de 20 de fevereiro de 2014 (BRASIL, 
2014a), aprovada pelo Conselho Permanente de 
Reconhecimento de Saberes e Competências (CPRSC) 
(BRASIL, 2013a), criada com a finalidade de estabelecer os 
pressupostos, as diretrizes e os procedimentos para essa 
concessão. 

Iniciemos com a análise do art. 18 da Lei nº 12.772/2012 
(BRASIL, 2012a), que apresenta o RSC para fins de percepção 
de RT e dá outras providências: 

Art. 18. No caso dos ocupantes de cargos da 
Carreira de Magistério do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico, para fins de 
percepção da RT, será considerada a 
equivalência da titulação exigida com o 
Reconhecimento de Saberes e Competências 
- RSC. 
§ 1° O RSC de que trata o caput poderá ser 
concedido pela respectiva IFE de lotação do 
servidor em 3 (três) níveis: I - RSC-I; II - 
RSC-II; e III - RSC-III. 
§ 2° A equivalência do RSC com a titulação 
acadêmica, exclusivamente para fins de 
percepção da RT, ocorrerá da seguinte 
forma: 
I - diploma de graduação somado ao RSC-I 
equivalerá à titulação de especialização; 
II - certificado de pós-graduação lato sensu 
somado ao RSC-II equivalerá a mestrado; e 
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III - titulação de mestre somada ao RSC-III 
equivalerá a doutorado. 
§ 3° Será criado o Conselho Permanente 
para Reconhecimento de Saberes e 
Competências no âmbito do Ministério da 
Educação, com a finalidade de estabelecer 
os procedimentos para a concessão do RSC. 
§ 4° A composição do Conselho e suas 
competências serão estabelecidas em ato do 
Ministro da Educação. 
§ 5° O Ministério da Defesa possuirá 
representação no Conselho de que trata o § 
3°, na forma do ato previsto no § 4°. 
(BRASIL, 2012a). 

Como exposto pela Lei nº 12.772/2012 (BRASIL, 2012a), o 
RSC, ao ser concedido, tem a condição de equiparar a 
remuneração do professor que a receber com a de outro, de 
titulação acadêmica superior. A vantagem financeira que o RSC 
proporciona ao professor materializa-se na possibilidade de o 
docente graduado receber a RT de Especialista (RSC-I), de o 
docente com título de Especialista receber a RT de Mestre (RSC-
II) e de o docente com título de Mestre receber a RT de Doutor 
(RSC-III), desde que, em quaisquer das situações, sejam 
cumpridos os requisitos necessários para tanto. Destaca-se que, 
o docente que já possua o título de doutor não está contemplado 
nessa Lei. 

O valor financeiro de acréscimo na remuneração depende 
da classe e do nível do professor, bem como de seu Regime de 
Trabalho (20h, 40h ou 40h com dedicação exclusiva). Isso não 
significa que um docente com título de mestrado, se obtiver a 
RSC-III, receberá o mesmo salário de um professor que possui 
doutorado, pois a remuneração é composta por Vencimento 
Básico (VB) e RT, que variam conforme o nível que o docente 
ocupa na carreira. Efetivamente, ele passará a receber a mesma 
RT de um docente com o título superior ao seu, posicionado na 
mesma classe e nível. 
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Ao contrário do que propunha o CCT, não há impacto 
algum do RSC na promoção50 funcional do professor na carreira 
do EBTT. A Lei nº 12.772/2012, em seu art. 19 (BRASIL, 2012a), 
dispõe que em nenhuma hipótese o RSC poderá ser utilizado 
para fins de equiparação de titulação, como cumprimento de 
requisitos para a promoção na carreira, ou seja, ele reflete 
exclusivamente no valor financeiro recebido a título de RT.   

Conforme previsto na Lei nº 12.772/2012 (BRASIL, 2012a), 
não é possível pleitear qualquer nível do RSC aleatoriamente; o 
docente somente poderá obter o RSC referente ao título 
imediatamente acima daquele que possui. Por exemplo: um 
professor graduado não poderá pleitear a RT de mestre ou 
doutor, mas sim somente a de especialista. Os docentes efetivos 
podem solicitar essa concessão do RSC, independentemente do 
tempo de serviço na instituição. Os professores substitutos e 
temporários, os docentes com título de doutor e os aposentados 
não podem participar dessa avaliação. 

Segundo o depoimento do Entrevistado 3, foi mais uma 
forma de o governo segmentar a carreira, pois quebra a isonomia 
entre ativos e aposentados, uma vez que, “para quem já era 
aposentado antes de março de 2013, o governo não reconhece o 
direito” (ENTREVISTADO 3). Essa não é a única repercussão 
desse dispositivo; o RSC acarreta ainda outras consequências, 
que veremos ao decorrer desta análise. 

O inciso III do art.18 da Lei nº 12772/2012 prevê a criação 
do CPRSC. É importante, nesse percurso, compreender como se 
deu o processo de criação e implantação desse conselho, que 
estabeleceu as diretrizes para o RSC, pois, conhecendo sua 
história, é possível ter uma ideia mais clara sobre a política em 
questão. 

A referida lei foi aprovada em 28 de dezembro de 2012, 
porém, quase 6 meses depois, em 10 de junho de 2013, foi 

                                            
50.“Art. 14. A partir da instituição do Plano de Carreiras e Cargos de 
Magistério Federal, o desenvolvimento na carreira de Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá mediante progressão 
funcional e promoção, na forma disposta nesta Lei. § 1º Para os fins do 
disposto no caput, progressão é a passagem do servidor para o nível de 
vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, e 
promoção, a passagem do servidor de uma classe para outra 
subsequente, na forma desta Lei.” (BRASIL, 2012a). 
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lançada a Portaria MEC nº 491 (BRASIL, 2013a), que criou 
CPRSC da carreira do Magistério do EBTT. Criou-se o Conselho 
apenas em documento, pois somente três meses depois, em 10 
de setembro de 2013, com a edição da Portaria MEC nº 844 
(BRASIL, 2013b), foram designados os representantes titulares e 
suplentes para sua composição. Passados dois meses, em 7 de 
novembro de 2013, aprovou-se o seu regulamento, por 
intermédio da Portaria MEC nº 1.094 (BRASIL, 2013c).  

O CPRSC é composto por representantes51 dos órgãos do 
governo federal, por gestores da Rede Federal de Educação 
Profissional e por trabalhadores da educação federal e por 
representantes da comunidade: 

Art. 3º O CPRSC será composto por 
representantes titulares e respectivos 
suplentes, de cada um dos órgãos e 
entidades na forma disposta abaixo: 
I - Representação dos órgãos do governo 
federal (um titular e um suplente para cada 
órgão): 
a) Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica do Ministério da Educação - 
SETEC/MEC; 
b) Secretaria do Ensino Superior - 
SESu/MEC; 
c) Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - CAPES; 
d) Subsecretaria de Assuntos Administrativos 
do Ministério da Educação - SAA/MEC; 
e) Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e 
Desporto do Ministério da Defesa, 
SEPESD/MD; e 
f) Secretaria de Gestão Pública do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão - 
SEGEP/MPOG. 
II - Representação dos gestores da Rede 
Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica (um titular e um suplente para 
cada instituição): 

                                            
51.Por meio da Portaria nº 844, de 10 de setembro de 2013 foram 
designados os representantes titulares e suplentes para integrar o 
CPRSC. (BRASIL, 2013b). 
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a) Conselho Nacional das Instituições da 
Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica - CONIF; 
b) Conselho Nacional dos Dirigentes das 
Escolas Técnicas Vinculadas às 
Universidades Federais - CONDETUF; e c) 
Conselho Nacional de Dirigentes de Colégios 
de Aplicação das Instituições Federais de 
Ensino Superior - CONDICAP 
III - Representação dos trabalhadores da 
educação federal (três titulares e três 
suplentes para cada instituição): 
a) Federação de Sindicatos de Professores 
de Instituições Federais de Ensino Superior - 
PROIFES; e 
b) Sindicato Nacional dos Servidores 
Federais da Educação Básica, Profissional e 
Tecnológica - SINASEFE. 
IV - Representação da comunidade (um 
titular e um suplente para cada tipo de 
personalidade): 
a) Personalidade merecedora de 
reconhecimento por relevantes serviços 
prestados ao desenvolvimento tecnológico 
industrial, indicada pelo Ministro da 
Educação; 
b) Personalidade merecedora de 
reconhecimento por relevantes serviços 
prestados ao desenvolvimento da educação 
básica, indicada pelo Ministro da Educação; e 
c) Personalidade merecedora de 
reconhecimento por relevantes serviços 
prestados ao desenvolvimento da educação 
profissional, indicada pelo Ministro da 
Educação.  
Parágrafo único. Ocorrendo o afastamento 
definitivo de qualquer dos titulares ou 
suplentes do CPRSC, os órgãos ou entidades 
representados deverão indicar, 
imediatamente, novos representantes 
para designação em ato do Ministro do 
Estado da Educação. (BRASIL, 2013b). 

Destacamos também o estranhamento que causam certas 
expressões utilizadas no documento, como por exemplo: 
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“personalidade merecedora de reconhecimento”; “banco de 
avaliadores”. São termos estranhos à área educacional que 
guardam uma forte ligação com o setor produtivo, reforçando 
questões ligadas ao desempenho e ao mérito, como discutimos 
por ocasião da análise documental realizada na seção 3. 

Quanto à origem das “personalidades merecedoras de 
reconhecimento”52,  foram indicadas pelo  MEC em três setores: 
tecnológico industrial, educação básica e educação profissional. 
Sobre essa questão, um dos entrevistados relatou o seguinte:  

São pessoas que tinham publicações na área 
da Educação e o ministério as convidou. São 
três membros. São considerados pessoas, 
digamos assim, pessoas com conhecimento 
na área da Educação, que por si só já se 
faziam representar. O governo justificava a 
presença deles dizendo que queriam o 
conselho como educadores que eles são, 
para que não criasse algo destemperado e 
tal, e, normalmente, as falas deles no 
processo de construção do regulamento eram 
fala dessa natureza, do conceito de 
educação, da relação de aprendizado, era 
uma atuação mais conselheira mesmo do 
que de propositura. As proposições ficaram 
por conta do movimento sindical, do próprio 

                                            
52.Personalidade merecedora de reconhecimento por relevantes 
serviços prestados ao desenvolvimento tecnológico industrial, 
indicada pelo Ministro da Educação: Robson Domingos Vieira (Titular), ) 
ligado a tecnologia de telefonia móvel e redes de acesso;  e Vanessa 
Riani Olmi Silva (Suplente), ligada a indústria alimentícia e de resíduos 
de alimentos.  
 Personalidade merecedora de reconhecimento por relevantes 
serviços prestados ao desenvolvimento da educação básica, indicada 
pelo Ministro da Educação: Glória Maria Alves Ramos (Titular) e 
Francisco Aparecido Cordão (Suplente), foi Presidente do Conselho 
Estadual de Educação de São Paulo, do Fórum Nacional de Conselhos 
Estaduais de Educação e da Câmara de Educação Básica do CNE. 
 Personalidade merecedora de reconhecimento por relevantes 
serviços prestados ao desenvolvimento da educação profissional, 
indicada pelo Ministro da Educação: Getúlio Marques Ferreira (Titular) e 
Jarbas Novelino Barato (Suplente), ligado ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC). (BRASIL, 2013b).  
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governo, da própria Reitoria. 
(ENTREVISTADO 2). 

No capítulo II, a Portaria nº 1.094/2013, que regulamenta o 
CPRSC, designa as competências do conselho: estabelecer as 
diretrizes e procedimentos para a concessão do RSC; analisar e 
homologar os regulamentos específicos de cada Instituição 
Federal de Ensino Superior para o RSC; orientar a supervisão do 
MEC e do Ministério da Defesa sobre esta concessão; constituir e 
disponibilizar o banco de avaliadores, para a composição da 
comissão especial; regulamentar o processo de habilitação dos 
avaliadores; estabelecer os critérios e procedimentos; e julgar 
recursos interpostos pelos avaliados a serem considerados no 
processo do RSC (BRASIL, 2013b). 

Ressaltamos anteriormente que a proposta do RSC trouxe 
consigo as bases do que teria sido proposto pela CCT. A 
equivalência de titulações foi mantida, assim como a criação do 
Conselho Permanente, no âmbito do MEC, para definição dos 
procedimentos e fiscalização das concessões.  

Encontramos nos documentos dos OM, em especial os do 
BM (2014), a proposição de que as duas principais estratégias 
para recompensas financeiras diferenciadas são as reformas no 
plano de carreira docente e o pagamento de bonificações, nestes 
termos: 

Reformas no plano de carreira tipicamente 
fazem promoções permanentes de acordo 
com as competências e o desempenho dos 
professores, e não com base na antiguidade. 
Elas também expandem diferenças salariais 
entre diferentes séries. (BANCO MUNDIAL, 
2014, p. 43). 

Ou seja, segundo a publicação Professores excelentes: 
como melhorar a aprendizagem dos estudantes na América 
Latina e no Caribe, é vantajoso o pagamento diferenciado para 
os docentes, pois os “[...] sistemas escolares podem alcançar 
mais qualidade elevando os salários médios por meio de uma 
escala salarial diferenciada de acordo com o desempenho” 
(BANCO MUNDIAL, 2014, p. 43). 

Para compreender melhor como se dá esse processo e 
quais são os critérios exigidos, buscamos analisar a Resolução 
nº1, de 20 de fevereiro de 2014 (BRASIL, 2014a). No capítulo I – 
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Dos Pressupostos, apresentam-se os perfis para a concessão do 
RSC, aos quais é necessário acrescer as especificações contidas 
no art. 11, que veremos logo a seguir. 

a) RSC I - Reconhecimento das experiências 
individuais e profissionais, relativas às 
atividades de docência e/ou orientação, e/ou 
produção de ambientes de aprendizagem, 
e/ou gestão, e/ou formação complementar e 
deverão pontuar, preferencialmente, nas 
diretrizes relacionadas no inciso I, do art. 11, 
desta resolução. 
b) RSC II - Reconhecimento da participação 
em programas e projetos institucionais, 
participação em projetos de pesquisa, 
extensão e/ou inovação e deverão pontuar, 
preferencialmente, nas diretrizes 
relacionadas no inciso II, do art. 11, desta 
resolução. 
c) RSC III - Reconhecimento de destacada 
referência do professor, em programas e 
projetos institucionais e/ou de pesquisa, 
extensão e/ou inovação, na área de atuação 
e deverão pontuar, preferencialmente, nas 
diretrizes relacionadas no inciso III, do art. 11, 
desta resolução. (BRASIL, 2014). 

No capítulo II, a Resolução apresenta as diretrizes para o 
RSC. O art. 9º estabelece a pontuação necessária para obtenção 
da certificação: 

Art. 9º. O professor poderá pontuar em 
quaisquer dos itens propostos nas diretrizes 
do RSC. 
Parágrafo único. Na pontuação definida pela 
IFE o docente deverá atingir 50% (cinquenta 
por cento) da pontuação prevista para o nível 
de certificação pretendido, sendo que, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento)  destes 
pontos deverão estar contemplados no nível 
pretendido. (BRASIL, 2014a). 

No art. 11, tem-se os três níveis em que o RSC pode ser 
concedido, a saber:  
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Quadro 10 – Excerto do art. 11 da Resolução nº 1/2014  

RSC- I: 
a).experiência na área de formação e/ou atuação do docente, 

anterior ao ingresso na Instituição, contemplando o impacto de 
suas ações nas demais diretrizes dispostas para todos os níveis 
do RSC;  

b) cursos de capacitação na área de interesse institucional;  
c) atuação nos diversos níveis e modalidades de educação;  
d).atuação em comissões e representações institucionais, de classes 

e profissionais, contemplando o impacto de suas ações nas 
demais diretrizes dispostas para todos os níveis do RSC; 

e).produção de material didático e/ou implantação de ambientes de 
aprendizagem, nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e/ou 
inovação; 

f).atuação na gestão acadêmica e institucional, contemplando o 
impacto de suas ações nas demais diretrizes dispostas para todos 
os níveis do RSC;  

g) participação em processos seletivos, em bancas de avaliação 
acadêmica e/ou de concursos;  

h).outras graduações, na área de interesse, além daquela que o 
habilita e define o nível de RSC pretendido, no âmbito do plano de 
qualificação institucional. 

RSC - II: 
a).orientação do corpo discente em atividades de ensino, extensão, 

pesquisa e/ou inovação; 
b).participação no desenvolvimento de protótipos, depósitos e/ou 

registros de propriedade intelectual;  
c).participação em grupos de trabalho e oficinas institucionais; 
d).participação no desenvolvimento de projetos, de interesse 

institucional, de ensino, pesquisa, extensão e/ou inovação; 
e).participação no desenvolvimento de projetos e/ou práticas 

pedagógicas de reconhecida relevância; 
f).participação na organização de eventos científicos, tecnológicos, 

esportivos, sociais e/ou culturais; 
g).outras pós-graduações lato sensu, na área de interesse, além 

daquela que o habilita e define o nível de RSC pretendido, no 
âmbito do plano de qualificação institucional. 

 
RSC-III: 
a).desenvolvimento, produção e transferência de tecnologias; 
b).desenvolvimento de pesquisas e aplicação de métodos e 

tecnologias educacionais que proporcionem a interdisciplinaridade 
e a integração de conteúdos acadêmicos na educação profissional 
e tecnológica ou na educação básica; 

c).desenvolvimento de pesquisas e atividades de extensão que 
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proporcionem a articulação institucional com os arranjos sociais, 
culturais e produtivos; 

d).atuação em projetos e/ou atividades em parceria com outras 
instituições; 

e).atuação em atividades de assistência técnica nacional e/ou 
internacional; 

f).produção acadêmica e/ou tecnológica, nas atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e/ou inovação. 

g).outras pós-graduações stricto sensu, na área de interesse, além 
daquela que o habilita e define o nível de RSC pretendido, no 
âmbito do plano de qualificação institucional; 
Parágrafo único. A IFE, em sua regulamentação, poderá 
estabelecer pesos de 01 (um) a 03 (três) para cada item proposto, 
de acordo com a especificidade institucional. 

Fonte: (BRASIL, 2014a). 

O art.11 da Resolução nº 1/2014 apresenta os itens 
passíveis de pontuação para fins de concessão de RSC. O que 
nos chama atenção é que para o RSC I pontua-se mais a 
docência, a orientação, a produção de ambientes de 
aprendizagem e a gestão. Para o RSC II, a participação em 
programas e projetos institucionais e em projetos de pesquisa, 
extensão e inovação. O RSC III, além dos itens citados nos níveis 
anteriores, destaca o desenvolvimento, a produção e a 
transferência de tecnologias. 

Faz-se necessário analisar os fatores envolvidos neste tipo 
de ‘reconhecimento’, que ressalta as atividades ligadas ao 
cotidiano dos professores. Machado (2002) afirma que o 
processo de institucionalização das competências realiza-se 
primordialmente mediante reformas da educação promovidas 
pelo Estado, principalmente na educação básica, profissional, 
superior e na formação de professores.  

A proposta para certificação do trabalho pode intensificar a 
heteronomia, ou seja, a sujeição dos docentes a diversas 
atividades, como também pode incidir negativamente sobre o 
trabalho coletivo nas Instituições Federais, pois centra-se no 
desempenho individual:   

As exigências produtivistas e meritocráticas 
que estiverem presentes nos critérios para 
RSC podem ampliar a intensificação do 
trabalho docente, não levando em 
consideração as precárias condições nas 
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quais os docentes desenvolvem seu trabalho, 
tampouco a avaliação institucional ou o Plano 
de Desenvolvimento Institucional como 
referência para o desenvolvimento do 
trabalho docente. (ANDES-SN, 2014, p. 5). 

Ademais, o docente solicitante do RSC submete-se à 
avaliação de um agente externo, sem conexão com o projeto 
institucional (documento que deve ser construído pela 
comunidade acadêmica de forma democrática) que norteia a 
avaliação docente para progressão na carreira. 

A subordinação da avaliação do trabalho 
docente, na proposta do governo, para 
efeitos de progressão e promoção, a critérios 
definidos pelo Ministério da Educação e 
Órgãos de Fomento de pesquisa e 
tecnologia, generaliza para o conjunto do 
trabalho docente o processo já 
experimentado nos programas de pós-
graduação em sua relação com a CAPES, o 
qual tem resultado na intensificação do 
trabalho, no produtivismo acadêmico e na 
ampliação da heteronomia, o que afronta 
diretamente a autonomia universitária. 
(ANDES-SN, 2012, p. 3). 

Precisamos compreender o RSC como um dispositivo 
permeado por contradições. Ele altera a correspondência salarial, 
porém não permite acesso do docente à classe de Professor 
Titular sem o título de doutor. Outra questão importante é que 
essa certificação não habilita o professor a coordenar projetos, a 
solicitar recursos a alguns órgãos de fomento ou outras ações em 
que a prerrogativa seja efetivamente o título acadêmico. Portanto, 
a falta de incentivo à qualificação impõe barreiras ao 
desenvolvimento na carreira docente e ao próprio 
desenvolvimento da instituição. 

Destacamos que, apesar de não haver nenhuma medida 
restritiva para que os docentes da carreira do EBTT afastem-se 
para realização de pós-graduação e que no art. 4º da Resolução 
nº 1/2014 esteja explícito que “o RSC não deve ser estimulado 
em substituição à obtenção de títulos de pós-graduação 
(especialização, mestrado e doutorado)”, sabe-se que cada 
campus dos IFs tem suas especificidades, que podem acabar 
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dificultando essa capacitação. Na Portaria n° 17, lançada em 11 
maio de 2016 pela Setec, são estabelecidas diretrizes gerais para 
a regulamentação das atividades docentes no âmbito da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Em 
seu art. 15, expõe-se que: “a instituição poderá prever limites 
diferenciados de carga horária para docentes em processo de 
capacitação ou responsáveis por programas e projetos 
institucionais, mediante portaria específica do seu dirigente 
máximo” (BRASIL, 2016c, p. 51). 

O referido artigo apresenta o indicativo de limites 
diferenciados para a capacitação, mas não prevê a liberação 
completa do docente. Essa questão torna-se significativa quando 
pensamos na política do RSC, tendo em vista a possibilidade de 
que diminua ou deixe de existir o estímulo para a realização de 
uma pós-graduação com liberação do docente de forma integral. 
Esse é um direito conquistado pela categoria, e sua perda 
acarreta precarização da capacitação necessária para o 
desenvolvimento pessoal e profissional. Com tal abertura legal, 
obriga-se o docente a se capacitar em serviço. Além disso, abre-
se precedente para que, por meio de novas portarias e 
resoluções, outros empecilhos sejam criados para obtenção de 
licença da instituição. 

Se por um lado o RSC é apresentado pelo governo como 
instrumento criado para a valorização do professor, visto que o 
discurso propalado é que essa política veio corrigir distorções 
históricas na carreira do EBTT, antigo Magistério de 1º e 2º 
Graus, dos quais os docentes não puderam afastar-se para 
realizar sua qualificação, a maioria deles graduados ou 
especialistas; por outro lado, diante da constante precarização da 
carreira docente, em um contexto marcado pelo excesso de 
horas em sala de aulas e diversas atividades de pesquisa, de 
extensão e administrativas (demandas burocráticas das 
instituições), bem como das dificuldades crescentes de levar à 
frente um projeto de pós-graduação, há a possibilidade de os 
professores sentirem-se desestimulados a buscar formação 
continuada e tentarem angariar somente a certificação.  

Consideramos que, alguns dos fatores favoráveis a ampla 
aceitação dos docentes ao RSC dizem respeito ao fato de o 
professor não necessitar afastar-se da instituição onde trabalha 
ou de recursos financeiros para realizar o curso de pós-
graduação, nem sofrer descontos relativos ao tempo de 
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capacitação em sua aposentadoria especial, uma vez que o 
período em que o servidor fica afastado para estudo não é 
computado para fins de aposentadoria especial da carreira do 
EBTT53. Ao invés disso, passa a ter um equivalente à RT ao 
acumular pontos com cursos de extensão que oferece para a 
comunidade e/ou com projetos de pesquisa, entre outros 
critérios, definidos por cada instituição.  

Nesse processo, o que está sendo de fato valorizado não é 
a titulação ou a formação do professor, mas sim o seu 
desempenho prático. Na medida em que há uma restrição ao 
conhecimento sistematizado e uma premiação apenas para o 
trabalho desenvolvido na prática, baseado em determinadas 
competências, podemos estar diante de uma redefinição do 
trabalho docente nessas instituições por meio da carreira. 

Portanto, inferimos que a política do RSC tende a 
ocasionar um ‘desincentivo’ à formação continuada ou ainda, que 
se some a todos esses outros entraves, dificultando que os 
professores busquem a pós-graduação, especialmente em nível 
de doutorado. E um ‘desincentivo’ à formação acadêmica pode 
acarretar uma redução intelectual em parte desses docentes. 

Identificamos que a política do RSC está em consonância 
com as diretrizes de OM que fomentam o engajamento do 
docente em ações vinculadas ao fazer cotidiano, portanto sem 
que haja necessidade de afastamento para a sua qualificação. 
Esse reconhecimento das práticas docentes busca um novo 
caminho para que os professores evitem ausentar-se da 
instituição para realizar especialização, mestrado ou doutorado, 
indo ao encontro das diretrizes dos OM sobre a necessidade de 
manter/reter os professores em sala de aula, enfraquecendo a 
necessidade de uma política permanente de capacitação. 

                                            
53 Existe o desconto do tempo de afastamento para a formação, na 
aposentadoria. “No que se refere ao cômputo, para a obtenção da 
aposentadoria especial de professor [da carreira do EBTT], do tempo 
utilizado em afastamento relativo à realização de curso de doutorado, 
não assiste razão à recorrente. Com efeito, a jurisprudência desta corte 
é específica no sentido de que, para fins de aposentadoria especial de 
professor, somente é permitida a contagem em tempo efetivo de 
exercício em funções de magistério, desenvolvidas em sala de 
aula” [Trecho do Acórdão 1.058/2013-TCU] (BRASIL, 2015, grifo 
nosso). 



154 

Está em jogo um processo velado de desvalorização e 
‘desintelectualização’ (SHIROMA, 2003; SHIROMA; 
EVANGELISTA, 2004) dos docentes da carreira do EBTT, o que 
nos impele a comparar essa proposta educacional a outras, que 
têm suas concepções direcionadas à pratica imediata, ou seja, às 
competências requeridas apenas para o mercado de trabalho.  

Shiroma (2003) busca denunciar esse processo de 
‘desintelectualização’ do professor, ratificado pelas políticas de 
reforma educacional:   

Mesmo que apresente maior autonomia de 
ação, opções dentro do espaço de trabalho, o 
aumento da flexibilidade funcional, sua 
transformação em expert impedem-no de 
compreender que as soluções para os 
problemas não advêm da reflexão profunda 
sobre eles, especialmente quando 
enclausurada ao espaço da sala de aula ou 
limitada pelos muros escolares. Ou seja, a 
reflexão sobre a prática é necessária, porém 
insuficiente. A insistência dos reformadores 
no primado da prática, das competências, da 
pesquisa para produzir conhecimento útil e 
resolução de problemas, revela a concepção 
funcionalista que norteia esta política [da 
profissionalização docente]. (SHIROMA, 
2003, p. 81). 

A política do RSC, nesse contexto, tende a valorizar o 
pragmatismo, acarretando, consequentemente, uma 
desvalorização do trabalho intelectual docente. De acordo com 
uma de nossas hipóteses, tal transformação funciona como 
baliza para a conformação do trabalho docente à lógica de uma 
formação pedagógica pautada pelas competências e habilidades. 

Com a proposta do RSC, o professor é chamado a 
desenvolver determinadas competências, pelas quais será 
posteriormente avaliado, que direcionarão seu trabalho na 
instituição por sua própria solicitação, uma vez que o aumento de 
seu salário depende disso. Mais que isso: definindo-se as 
competências que o professor precisa desenvolver por meio de 
seu trabalho, definem-se as competências esperada dos alunos. 
Nesse sentido, a lei direciona de forma tendenciosa algumas 
atividades docentes, interferindo inclusive na autonomia didático-
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pedagógica. Há, portanto, uma pseudoliberdade para a execução 
do trabalho docente, tendo em vista que, na realidade, estas 
atividades vinculam-se à percepção de incentivos salariais. 

Desse modo, na medida em que se identifica uma 
correspondência entre as competências exigidas deste professor 
e aquelas que se espera que o futuro trabalhador desenvolva, 
segundo os critérios do mercado de trabalho, desvela-se o 
intento do capital, no sentido mais amplo do sistema metabólico, 
de fazer com que a educação se subordine à lógica do sistema 
produtivo, a fim de atender precipuamente a uma necessidade 
fundamental de qualificação da força de trabalho.  

Ademais, essas diretrizes, pautadas principalmente nas 
práticas cotidianas e na questão da reflexão sobre a prática 
docente imediata54, apresentam consonância com o discurso do 
professor reflexivo e a perspectiva pragmatista que desvaloriza o 
conhecimento acadêmico/científico, concentrando-se na questão 
da reflexão sobre a prática docente.  

Nessa perspectiva de análise, o RSC tende a configurar-se 
como mais um modelo de certificação calcado em um 
instrumento avaliador que induz uma lógica meritocrática. Pode 
ainda ampliar não só a divisão da carreira do MS e do EBTT, 
criando percepções remuneratórias diferenciadas, mas também 
acirrar a competição entre pares, resultando em mais divisões ou 
em privilégios para alguns em relação a outros. 

A lógica das competências, ao enfatizar a 
individualização dos processos educativos, a 
responsabilização individual pelo 
aprimoramento profissional, produz o 
afastamento dos professores de sua 
categoria profissional enquanto coletivo e, em 
consequência, de suas organizações. 
(FREITAS, 2004, p. 45). 

                                            
54.Autores que defendem a perspectiva pragmatista: Donald Schön, 
Tardiff e Perrenoud. Em contraposição, Duarte (2003), em nosso 
entender, faz uma contundente crítica aos autores que defendem a 
prioridade dos conhecimentos tácitos em detrimento dos conhecimentos 
científicos e acadêmicos. Segundo Duarte (2006, p. 14), o lema 
“aprender a aprender sintetiza uma concepção educacional voltada para 
a formação, nos indivíduos, da disposição para uma constante e 
intangível adaptação à sociedade capitalista”. 
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O RSC passa de um dispositivo capaz de certificar que os 
docentes possuem as habilidades e competências relacionadas 
ao seu cotidiano profissional (BRASIL, 2004a) para algo que 
promove a individualização da carreira. Concordamos com a 
avaliação de Freitas (2004), autora para a qual as competências 
têm o intuito de conformar as subjetividades de modo a inseri-las 
na lógica da competitividade, da individualidade dos processos 
educativos e do aprimoramento profissional. Produz-se, dessa 
forma, o afastamento dos professores de sua categoria e o 
consequente enfraquecimento das organizações sindicais, 
acentuando-se as dificuldades de mobilização e o arrefecimento 
da identidade de classe, uma vez que o êxito é alavancado a 
partir de iniciativas individuais, e não coletivas. 

Esse dispositivo prevê remunerações diferenciadas, 
portanto quebra a isonomia salarial ao permitir que cada docente 
tenha uma percepção salarial diferente da de seus pares. Como 
dispositivo político, também assume a forma de um instrumento 
que pode auxiliar na desmobilização da categoria, uma vez que 
distancia ainda mais as carreiras do EBTT – que têm acesso a 
uma remuneração diferenciada – e do MS, que não goza da 
mesma prerrogativa. Isso ocorre, muitas vezes, dentro de um 
mesmo IF, no qual há docentes de ambas as carreiras 
desenvolvendo o mesmo trabalho com remunerações diferentes.  

Nesse contexto, é importante analisar como estão 
materializando-se as relações de trabalho entre os docentes que 
solicitaram o RSC e aqueles que realizaram cursos de pós-
graduação e hoje possuem o título acadêmico. Há diferenças de 
trabalho entre eles? Esse processo muda a organização dentro 
da instituição? Essas, a nosso ver, são questões pertinentes, que 
merecem ser pesquisadas55 e serão devidamente tratadas na 
seção 5. 

Existe uma série de recomendações dos OM para a 
educação, e no bojo destas recomendações está a carreira 
docente. Algumas dessas políticas colocam o professor no centro 
das reformas e afirmam que um dos mecanismos mais poderosos 
para aumento do padrão dos professores são “os exames 
obrigatórios de certificação” (BANCO MUNDIAL, 2014). Mas por 
que reformar a carreira docente? 

                                            
55.São algumas das questões que fizeram parte do instrumento desta 
pesquisa e serão abordadas e analisadas na próxima seção.  
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Trata-se de monitorar este imenso 
contingente de funcionários públicos que 
mantém encontro diário com uma população 
que precisa ser adequadamente formada e 
disciplinada, tanto pelo papel que parte dela 
desempenhará no mercado de trabalho, 
quanto pela necessidade de conformação 
dos que ficarão à margem ou dele farão parte 
de forma precária. (SHIROMA; 
EVANGELISTA, 2011, p. 135). 

Portanto, a reestruturação da carreira é a expressão de um 
reordenamento que acontece em um contexto mais amplo, 
pertinente à forma com que o Estado remunera os docentes da 
Rede Federal sem enfrentar resistência por parte de toda a 
categoria, visto que há a segmentação entre as carreiras. Ao 
oferecer uma equivalência à RT, promove uma aceitação, um 
consenso entre boa parte da categoria. Concomitantemente, 
diminui-se a resistência dos docentes diante da luta coletiva da 
categoria em prol de uma carreira estruturada, o que gera um 
ganho político para o Estado. Conquistar padrões mais dignos de 
remuneração, de certa forma, passa a ser competência (ou 
incompetência) do próprio professor, visto que a responsabilidade 
por alcançá-los depende exclusivamente de sua atuação 
individual, e não mais da capacidade de mobilização política da 
categoria.  

O Entrevistado 3 ressalta que o RSC “é uma política de 
fragmentação da categoria, da classe [...]. Ele aumenta uma 
distinção com MS, porque impõe uma diferenciação com os 
técnicos”. Em sua visão, “é mais uma forma de quebrar a 
isonomia entre ativos e aposentados, distanciando ainda mais as 
carreiras que deveriam se unificar”. E conclui: “é você ter um 
vencimento cada vez mais cheio de penduricalhos que a gente 
sabe que são bem mais frágeis em relação ao salário mesmo” 
(ENTREVISTADO 3). 

Diante de todas esses fatos e questionamentos, aos 
sindicatos da categoria impõem-se o desafio de manter a 
organização da classe, de travar as lutas e aprofundar as 
discussões com suas bases. Veremos, na próxima subseção, o 
posicionamento dos sindicatos e dos gestores das Instituições 
sobre essa política. 
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4.4 POSICIONAMENTOS E DISPUTAS SOBRE O 
RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS: 
ANDES, SINASEFE, PROIFES E CONIF 

Discutiremos, nesta seção, os principais elementos que 
compõem as disputas entre os sindicatos da categoria dos 
docentes do EBTT – Sinasefe, Andes-SN e Proifes – no que 
concerne às reformas para a carreira iniciadas a partir de 2012 e, 
em particular, no que diz respeito ao RSC, assim como o 
posicionamento do Conif56 sobre este processo de certificação.  

A conjuntura brasileira na década de 1990 foi marcada pela 
ascensão de Fernando Collor de Mello e de Fernando Henrique 
Cardoso (FHC), governos em que o receituário neoliberal 
expandiu-se rapidamente. Segundo Antunes (2012), o parque 
produtivo estatal foi enormemente alterado pela política 
privatizante, afetando diretamente os setores bancário, de 
siderurgia, de telecomunicações, de energia elétrica, entre 
outros, o que alterou o tripé que sustentava a economia brasileira 
(capital nacional, estrangeiro e estatal), redesenhando e 
internacionalizando ainda mais o capitalismo no Brasil: 

O setor produtivo estatal era fagocitado ainda 
mais pelo capital monopolista estrangeiro. 
Com um processo tão intenso, a simbiose 
nefasta entre neoliberalismo e reestruturação 
produtiva teve repercussões muito profundas 
na classe trabalhadora e em particular no 
movimento sindical. Flexibilização, 
desregulamentação, terceirização, novas 
formas de gestão da força de trabalho etc. 
tornaram-se pragas presentes em todas as 
partes. No apogeu da era da financeirização, 
do avanço técnico-científico-informacional, do 
mundo digital onde tempo e espaço se 
convulsionam, o Brasil vivenciou mutações 

                                            
56 O Conif é uma instância de discussão, proposição e promoção de 
políticas de desenvolvimento da formação profissional e tecnológica, 
pesquisa e inovação. Foi criado em março de 2009, após a publicação 
da Lei n° 11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia. O Conif congrega os 38 Institutos Federais, dois 
Centros Federais de Educação Tecnológica e o Colégio Pedro II. 
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fortes no mundo do trabalho, alterando sua 
morfologia, da qual a informalidade, a 
precarização e o desemprego ampliavam-se 
intensamente. (ANTUNES, 2012). 

Com a chegada do Partido dos Trabalhadores à 
presidência, em 2003, havia a expectativa de mudanças. Porém, 
ao longo de sua permanência no governo, não apenas seguiu as 
diretrizes anteriores como também aprofundou tais relações: 

[...] o governo Lula “equacionou” as duas 
pontas da tragédia social no Brasil: 
remunerou exemplarmente o grande capital 
financeiro, industrial e o agronegócio e, no 
outro polo da pirâmide social, implementou a 
Bolsa-Família assistencialista e concedeu 
uma pequena valorização do salário mínimo, 
sem confrontar, é imperioso dizer, nenhum 
dos pilares estruturantes da tragédia 
brasileira. (ANTUNES, 2012). 

Assim, o PT consolidou e aprofundou as reformas que 
estavam em curso; foi um governo de cooptação, de coalizão de 
classes. Não negociou com os trabalhadores de um modo geral 
e, em particular, com os docentes das Instituições de Ensino 
Superior. 

Independentemente de quem assume o governo, o Estado 
capitalista tem como finalidade garantir a propriedade privada dos 
meios de produção e o direito de acumular privadamente a 
riqueza que é socialmente produzida pelo conjunto dos 
trabalhadores. Dessa forma, os sindicatos precisam ter 
autonomia política diante do Estado, pois não há como defender 
os interesses da classe trabalhadora e coadunar-se com as suas 
decisões e a sua direção. 

As políticas educacionais voltadas à avaliação e à 
certificação dos docentes possuem em seu bojo o intento de 
realizar os objetivos do Estado gerencialista, cortar custos e 
direcionar o ensino à lógica mercadológica de atendimento das 
demandas do mercado de trabalho. É nesse contexto que surge 
o RSC, como um dispositivo político, com elementos que se 
encontram no centro das políticas educacionais que há tempos 
estão sendo delineadas para a carreira docente 
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As disputas entre os sindicatos são complexas, visto que 
as contradições e os embates estão diretamente interligados com 
as perspectivas políticas e o entendimento sobre o papel do 
sindicato, estabelecido a partir da leitura da realidade, que não é 
realizado de forma neutra, mas a partir de determinada 
concepção de mundo, de política, da função dos docentes na 
sociedade capitalista, das políticas para a carreira (remuneração, 
capacitação, etc.). 

A dinâmica de oferta de produtos e serviços da sociedade 
capitalista tende a reproduzir, em outras searas, a sua lógica, 
induzindo-nos a pensar que mais opções de escolha seja algo 
necessariamente vantajoso – e isto vale também para as nossas 
representações: quanto mais sindicatos, melhor –, pois, dentro da 
tão propalada ‘liberdade’ do capitalismo, o trabalhador é livre 
para escolher o seu representante. Porém, a questão que se 
coloca é que existe a ingerência do Estado e do capital sobre os 
sindicatos e quando ocorre este atrelamento, o mesmo 
compromete a defesa e a luta pelos direitos da classe 
trabalhadora. 

Precisamos compreender o embate político travado pelos 
professores cotidianamente em seus locais de trabalho e, 
principalmente, na luta coletiva, nos sindicatos, nas suas 
organizações, assim como quais políticas estão em jogo para a 
carreira docente e o porquê delas. Desvendar o mundo real em 
busca do pensamento que destrói a pseudoconcreticidade 
(KOSIK, 1989) é algo complexo, mas precisamos exercitar esse 
pensamento dialético, buscando ir além dos aspectos imediatos 
com os quais o fenômeno se apresenta. 

Desde o surgimento dos sindicatos, uma das principais 
ferramentas construídas pela classe trabalhadora  para alcançar 
suas reivindicações salariais e lutar por melhores condições de 
trabalho tem sido a greve. Ela não é a principal, mas, diante do 
fechamento dos canais de diálogo com o governo e da 
dificuldade em assegurar os direitos conquistados, a greve tem 
sido inevitável. Apesar dos limites da luta sindical, ela é 
fundamental para refrear os ataques constantes realizados à 
classe trabalhadora pelos donos do capital, portanto é um dos 
instrumentos legítimos da luta de classes. Essa prática continua 
sendo um mecanismo importante de luta coletiva; por isso, 
muitas vezes é atacada por forças repressivas a mando do 
Estado. Seduzida por tentativas de cooptação, como a oferta de 
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algumas vantagens, sejam elas definitivas ou temporárias, a 
categoria é acossada com assédio moral, corte de salários e 
demissões ou ainda com a declaração de ilegalidade do 
movimento, a exemplo da tentativa perpetrada pelo governo em 
uma das maiores greves docentes da história, ocorrida em 2012. 

Nesta perspectiva, de que existe a disputa de projetos 
históricos e antagônicos para a classe trabalhadora, é que 
buscamos analisar o processo de certificação implantado para a 
carreira do EBTT. 

Quando a proposta do RSC foi criada, o Sinasefe, após 
duras críticas, acabou por rejeitá-la, porque reconhece a 
qualificação docente como uma titulação, e não somente como 
experiência; além disso, considera que “o RSC pode ser uma 
forma de o governo reduzir o grau de formação dos docentes, o 
que precariza a educação” (SINASEFE, 2013j). 

Logo após aprovação da Lei nº 12.722/2012 (BRASIL, 
2012a), que estabeleceu a certificação do RSC, a Comissão 
Nacional Docente do Sinasefe reuniu-se57 com o Conif para 
questionar a posição do Conselho acerca da carreira docente dos 
IFs; dentre os assuntos abordados estava o RSC: 

Foi realizada no dia 08/03/13 uma reunião 
técnica com o Sr. Luciano Toledo, Secretário 
Executivo da Setec/MEC, com o objetivo de 
debatermos propostas do Sinasefe para a 
regulamentação da Lei 12.722. 
Especificamente em relação à Avaliação de 
Desempenho e o Reconhecimento de 
Saberes e Competências (RSC). (SINASEFE, 
2013f). 

O RSC tem tido uma grande repercussão nas 
nossas bases. O SINASEFE tem participado 
desse processo mantendo firmes seus 
princípios em fortalecer a formação 
continuada dos docentes da EBTT e não 
permitir que o RSC se converta em moeda de 
troca dos gestores e nem que seja um 
processo produtivista de avaliação do 
trabalho docente. (SINASEFE, 2013e). 

                                            
57 Essa reunião ocorreu em 30 de janeiro de 2013. 
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O Sinasefe também direcionou suas críticas à criação do 
CPRSC, que foi quem legalizou as diretrizes para o processo de 
concessão do RSC,  por considerar que poderia “favorecer a 
quebra da autonomia das instituições na elaboração de suas 
regras” (SINASEFE, 2014b). 

Já por ocasião da sua criação, houve embates e polêmicas 
em relação a essa denominada Comissão Especial, designada a 
princípio para avaliar o direito de os docentes receberem a 
equivalência à RT por meio do RSC. Inicialmente, a proposta do 
governo era que a Comissão fosse indicada pelos reitores dos 
IFs, à qual o Sinasefe se manteve em contrário: 

Outra grande divergência foi sobre a 
formação da Comissão Especial responsável 
pela concessão do direito do RSC aos 
docentes. Pressionados pelos argumentos do 
SINASEFE em que a concessão da RSC não 
poderia ficar sob a responsabilidade do reitor, 
o governo apresentou uma proposta a qual a 
Comissão Especial seria formada por um 
processo de sorteio feito por uma banca de 
avaliadores. O SINASEFE não abriu mão da 
sua posição apresentada no início das 
negociações sobre o RSC, em que deveria 
ser preservado que os membros desta 
Comissão deveriam ser eleitos pelos seus 
pares. Assim apresentamos a proposta 
aprovada na nossa PLENA [Plenária 
Nacional] que a comissão especial fosse 
formada pelas CPPD [Comissão permanente 
de Pessoal Docente] eleita pelos docentes. 
Com o argumento da sobrecarga de trabalho 
da CPPD, o PROIFES voltou a apresentar a 
proposta que a Comissão Especial fosse 
formada por docentes indicados pela 
Instituição, ou seja, pelos reitores. Proposta 
muito mais atrasada que a apresentada pelo 
governo e o CONIF. O SINASEFE insistiu na 
necessidade de fazer todo o processo de 
formação da Comissão Especial por um 
processo eleitoral que não foi aceito pelo 
governo com o apoio do PROIFES e CONIF. 
(SINASEFE, 2013d). 
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Diante dos debates, surgiu uma nova proposta por parte do 
Conif, segundo a qual a Comissão Especial seria formada por 
uma banca de avaliadores do EBTT contratados via edital, com 
remuneração por serviço prestado. A composição de cada banca 
seria formada por meio de sorteio, respeitando-se as normas da 
portaria, que previa que 50% dos membros fossem, 
obrigatoriamente, docentes de outras Instituições (SINASEFE, 
2013e). 

Em reunião do CPRSC, em agosto de 2013, foi aprovado o 
regulamento de funcionamento e, entre outras discussões, o 
grupo definiu também a Comissão Especial para concessão do 
direito e os critérios para seus avaliadores. Segundo o sindicato, 
mais uma vez suas principais posições não foram aceitas, porém 
foi possível “impedir que o RSC se tornasse moeda de troca nas 
mãos dos gestores”. (SINASEFE, 2013d). 

Houve desacordo entre governo, Proifes e Sinasefe quanto 
à criação de uma Comissão de Avaliação de Regulamento 
(CAR), que teria o papel de julgar os regulamentos construídos 
nas Instituições Federais de Ensino: 

Diante do entendimento do Sindicato, essa 
Comissão é uma forma de ferir a autonomia 
dos Institutos Federais. O SINASEFE 
defendeu o fim da chamada CAR, mas o 
restante da comissão decidiu mantê-la com 
uma sutil alteração de nome passando a se 
chamar Comissão de Análise de 
Regulamento. Apenas os representantes do 
SINASEFE votaram pela supressão da 
referida comissão. (SINASEFE, 2013d). 

As divergências e disputas com o Proifes continuaram nas 
reuniões do CPRSC. Na quarta reunião, em meio às discussões 
sobre a resolução da CPRSC, a polêmica girou em torno do perfil 
docente e da concessão do RSC aos professores com mais de 
15 anos de tempo de serviço, que, segundo o Sinasefe, teriam 
dificuldades de comprovar seu histórico por não possuírem os 
comprovantes e/ou certificados de atividades realizadas há mais 
de 10 anos, propondo assim um tratamento diferenciado para 
eles. 

O Proifes proferiu os principais ataques à ideia, 
classificando os 15 anos como inócuos e tratando o ganho do 
RSC pelo tempo de serviço como uma “aprovação automática” 
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que “desqualificaria a ferramenta” e daria uma natureza de “trem 
da alegria” ao RSC (SINASEFE, 2013i). A principal questão 
defendida pelo Proifes foi assegurar que esse reconhecimento 
não se descaracterizasse como merecimento, como um mérito da 
carreira do docente. 

Apresentados os argumentos de ambas as partes e feita a 
votação, venceu a proposta do governo, que, além do seu voto, 
obteve o do Proifes e o do Conif. Segundo o Sinasefe, a proposta 
aprovada atenderia majoritariamente os docentes recém-
admitidos na Rede em detrimento dos antigos, contrariando o 
maior argumento do governo para concessão desse benefício, 
que seria saldar uma dívida com os docentes antigos, que não 
obtiveram incentivo para suas formações continuadas. 

De acordo com o Sinasefe, a demora em regulamentar o 
processo de avaliação do RSC causou o adiamento de muitas 
aposentadorias, visto que os docentes estavam esperando por 
essa definição: 

[...] alguns desses(as) companheiros(as) 
estão enfrentando ameaça de serem 
obrigados a se aposentar compulsoriamente 
e ter que enfrentar a justiça para ter seu 
direito garantido,  já que o governo não 
permitiu sequer que fosse discutido o direito 
do RSC para os aposentados. (SINASEFE, 
2014a). 

Após as discussões entre o governo e a categoria dos 
docentes, foi aprovada a Resolução nº 2 da CPRSC (BRASIL, 
2014b), de 30 de setembro de 2014, alterando a Resolução nº 
1/2014 (BRASIL, 2014a). A partir de então, as sugestões de 
alterações do regimento interno puderam ser incorporadas pela 
Instituição e sua nova aprovação deixou de ser vinculada ao 
parecer da CPRSC, ou seja, essa comissão passou a ter caráter 
consultivo, e não mais deliberativo. 

Art. 12 - As IFE deverão elaborar minuta de 
regulamento interno para a concessão do 
Reconhecimento de Saberes e Competências 
em consonância com os pressupostos, 
diretrizes e procedimentos estabelecidos por 
esta resolução, devendo encaminhá-la 
formalmente ao Conselho Permanente para o 
Reconhecimento de Saberes e Competências 
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(CPRSC) da Carreira do Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico para 
análise técnica e posterior homologação pelo 
Conselho Superior ou instância equivalente 
da IFE. (BRASIL, 2014b). 

Outro ponto polêmico foi o pagamento dos retroativos; em 
2014, o governo explicou que, em função das portarias que 
limitam os pagamentos, mesmo os retroativos do ano vigente 
estavam ameaçados, pois o valor poderia superar o teto 
(chamado de fator delta), e ainda em razão da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, a qual não permite que a folha supere 
60% do orçamento (SINASEFE, 2014c). 

Ainda sobre a questão de pagamentos, a Setec/MEC, por 
meio do Ofício Circular nº 62, datado de 27 de julho de 2015, 
enviado aos reitores e dirigentes das Instituições Federais de 
Ensino, apresentou o seguinte esclarecimento sobre o 
pagamento dos avaliadores do processo do RSC: considerando 
as inúmeras reclamações recebidas pelo CPRSC, as instituições 
poderão remunerar na forma de Gratificação de Encargos de 
Curso e Concurso (GECC), “nos termos do Inciso II, art. 76-A, da 
Lei nº 8.112/90, do Decreto nº 6.114/2007 e da Portaria MEC 
nº1.084/2008” (BRASIL, 2015). 

Considerando ainda 

[...] algumas dificuldades encontradas pelas 
IFE para a descentralização de recursos 
orçamentários e financeiros e, ainda, a não 
efetivação do pagamento para o avaliador 
externo na folha de pagamento de pessoal, 
informamos que, nos termos do parágrafo 
único do art. 9º, do Decreto nº 6.114, de 
2009, o pagamento poderá ser efetuado por 
meio de ordem bancária pelo sistema 
Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal – SIAFI (BRASIL, 2015). 

Nas discussões apontadas nos três últimos congressos do 
Andes-SN (2015, 2016 e 2017) sobre o RSC, ressalta-se a 
quebra, por meio desta política de certificação, da isonomia entre 
ativos e aposentados e o desestímulo à qualificação. Duas 
discussões importantes, que vão ao encontro das nossas 
hipóteses. Para contrapor-se a essa lógica, o encaminhamento 
foi lutar por um Programa Nacional de Capacitação Docente que 
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visasse qualifica-los em nível de pós-graduação (mestrado 
acadêmico e doutorado), estendido a todas as carreiras do 
Magistério Federal (ANDES-SN, 2016). 

Ao mesmo tempo em que o RSC promove uma 
equivalência à RT, por contradição, acaba aumentando as 
discrepâncias entre as carreiras do EBTT e do MS. Se, por um 
lado, a carreira do EBTT teve até então uma percepção 
remuneratória menor que a do MS, por outro, agora, com o RSC, 
os professores do EBTT passaram a ter uma percepção salarial 
maior. Inverte-se a lógica, mas não se igualam as carreiras. Nos 
debates travados por ocasião do seu 36º Congresso, em 2017, o 
Sindicato Andes-SN também demonstrou essa preocupação: 

O RSC, instituído na Lei nº 12.772/2012, foi 
criado para, segundo o governo, corrigir 
distorções e injustiças estabelecidas ao longo 
dos anos para os docentes da carreira EBTT. 
Entretanto, uma das primeiras questões a ser 
destacada para a reflexão é o fato de que o 
RSC não contempla os aposentados, 
estabelecendo, assim, a primeira grande 
contradição de todo o processo da suposta 
correção das injustiças históricas. O ANDES-
SN, em seu 34º Congresso, aprovou a luta 
em relação à incorporação do RSC aos 
aposentados da EBTT. (ANDES-SN, 2017, 
p.128). 

O Conif (2014) defende a extensão do RSC aos Técnicos-
Administrativos em Educação. De acordo com o então presidente 
da entidade, Luiz Augusto Caldas Pereira, o objetivo é garantir 
tratamento isonômico aos servidores, na condição de 
trabalhadores da educação, enfatizando que “essas duas 
políticas estão presentes na Rede, mas contemplam apenas os 
docentes” (CONIF, 2014). Segundo o presidente, essa medida é 
necessária para corrigir assimetrias e dar destaque à importância 
dos TAEs para o bom funcionamento das instituições. As 
propostas do Conif foram apresentadas ao MEC em abril de 
2014, por meio do Ofício nº 63/2014, destinado ao Ministro da 
Educação Henrique Paim, com o qual  se solicitou a composição 
formal de um GT para consolidação da proposta (CONIF, 2014). 

As discussões se estenderam até o ano seguinte (CONIF, 
2015a, 2015b) e, novamente, em 2016, o Conif apresentou ao 

http://portal.conif.org.br/images/of63.pdf
http://portal.conif.org.br/ultimas-noticias/680-presidente-do-conif-defende-novas-politicas-para-a-carreira-de-tecnico-administrativo.html
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MEC as propostas sobre o RSC para os TAEs. Os reitores que 
integram o Conselho reuniram-se com o Ministro da Educação 
Mendonça Filho e o secretário de Educação Profissional e 
Tecnológica Marcos Viegas, em junho de 2016, em Brasília, 
durante agenda extraordinária do colegiado (CONIF, 2016b). 

Também há um movimento para que a política do RSC seja 
estendida para os docentes do MS. A proposta inicial, que 
ocorreu em 2012, segundo Nilton Brandão, presidente do Proifes 
à época, mostrou que no EBTT o número de doutores era de 
pouco mais de 7%, enquanto no MS esse percentual era superior 
a 70% dos docentes. 

Segundo informações divulgadas no endereço eletrônico 
do Poifes em março de 2016, as discussões no GT sobre o RSC 
voltado aos professores do MS tiveram início. 

Segundo Brandão, a proposta elaborada pelo 
PROIFES à carreira do EBTT tinha em sua 
concepção a ideia de ser um instrumento de 
valorização dos professores de EBTT e foi 
consequência de amplo debate, que contou 
com a participação direta dos educadores 
que contribuíram, entre outras formas, com 
sugestões via emails disponibilizados para o 
fim específico. (PROIFES, 2016a). 

Não foi possível coletar maiores informações sobre o teor 
das discussões realizadas, pois não consta no site do Proifes 
quaisquer informações a respeito de como e com quem foi 
realizado esse ‘amplo debate’. Ademais, a maioria dos 
encaminhamentos realizados é feito de forma eletrônica, sem 
transparência efetiva sobre a idoneidade dos dados, a exemplo 
da consulta referente à adesão à greve de 2012. 

O GT do Proifes que estuda a extensão do RSC para o MS 
reuniu-se novamente em abril de 2016 em Brasília, com o 
objetivo de propor um documento voltado às peculiaridades do 
MS, ou seja, propor novas diretrizes, baseadas no documento da 
carreira do EBTT (PROIFES, 2016b).  

Os embates acerca das políticas direcionadas à carreira 
docente, promovidos principalmente a partir de 2012, continuam 
cada vez mais intensos. Assim como naquele ano, em 2015, os 
representantes da categoria também buscaram dialogar com o 
governo e abrir negociações. Porém, Andes-SN e Sinasefe não 
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foram recebidos para entregar as reivindicações da categoria, ao 
contrário do que fora divulgado no Ofício do MPOG de novembro 
de 2015, com o qual se expôs a proposta do governo federal. As 
negociações ocorreram apenas com o Proifes, inclusive o ofício 
de conclusão das negociações do governo foi direcionado 
apenas a esse sindicato. 

Em primeiro de junho de 2016, o PL nº 4251/2015, que 
altera a carreira docente, foi aprovado na Câmara de Deputados 
e seguiu para votação no Senado, tendo sido aprovado em 29 de 
julho de 2016, após o que passou a vigorar sob a Lei nº 
13.325/2016. Essa Lei altera a remuneração, as regras de 
promoção e a incorporação de gratificações de desempenho, 
aposentadoria e pensões dos servidores públicos da área da 
educação. Apresenta uma série de tabelas remuneratórias que 
vinculam o reajuste salarial até o ano de 2019, com alterações 
significativas nos vencimentos dos docentes. Além disso, 
mantém a fragmentação da carreira, não fixa steps58 (a variação, 
o percentual) entre os níveis e classes e promove o achatamento 
da malha salarial.  

Verifica-se assim que as disputas entre o governo, Proifes 
e os sindicatos da categoria não são de caráter técnico, mas 
sobre concepção de carreira e trabalho docente. No próximo 
subitem, daremos continuidade às questões de legalidade e 
legitimidade dessas organizações.  

4.4.1 A legitimidade dos sindicatos da categoria docente 

A greve constitui um instrumento de luta da classe 
trabalhadora, um dos meios de reivindicação mais democráticos 
já conquistados; apresenta-se como uma defesa das 
necessidades fundamentais, como salários, condições de 
trabalho e carreira. Quando o governo, a serviço do capital, não 
reconhece ou ameaça retirar direitos, como ocorreu em vários 
períodos da história, ele tem como objetivo garantir aos 
capitalistas a acumulação e amenizar suas crises as custas da 
flexibilização dos contratos de trabalho, subtração de direitos dos 
trabalhadores e precarização da vida. 

                                            
58 As tabelas podem ser encontradas no site do Sinasefe. Disponível 

em: <goo.gl/HLYkLr>. 
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Das 59 Universidades, o Proifes possuía sindicatos filiados 
em cinco; dentre estas, apenas uma, a Universidade Federal de 
São Carlos (UFScar), foi favorável a sua proposta de acordo com 
o governo. 

Para se ter uma ideia, vinte e sete das 
quarenta e três instituições consultadas 
tiveram menos de vinte votos cada, quando 
nas assembleias das Universidades filiadas 
ao ANDES e Institutos Federais filiados ao 
SINASEFE tiveram, em sua grande maioria, 
mais de 100 servidores presentes. Na UnB 
[Universidade de Brasília], por exemplo, a 
consulta eletrônica contou com a participação 
de 42 docentes, enquanto a assembleia 
presencial contou com 313. Ainda no caso da 
UnB, na consulta eletrônica, 88% dos 
votantes foram a favor da proposta o que 
implicaria a saída desta universidade do 
movimento paredista. Por outro lado, em sua 
assembleia presencial, foram 259 votos pela 
permanência na greve rejeitando a proposta 
do governo contra 54 votos pela saída e a 
favor da proposta. Deste modo considera-se, 
no mínimo, imoral a conduta dos 
"representantes" da classe trabalhadora ao 
assinarem um acordo rebaixado e que trará 
imensos prejuízos à categoria no futuro. 
(SINASEFE, 2012c). 

Segundo o Proifes, a consulta eletrônica realizada teve 
como objetivo democratizar e ampliar a participação dos 
docentes federais sobre a avaliação da proposta de 
reestruturação de carreira e reajuste salarial apresentada pelo 
governo: 

Com o objetivo de democratizar e ampliar a 
participação dos docentes, o PROIFES-
Federação deu início a uma Consulta 
Eletrônica Nacional no último dia 28 de julho. 
Dos 5.222 professores participantes, de 43 
Universidades e Institutos Federais, 3.854 
(74%) responderam favoravelmente à 
proposta e 1.322 (25,3%) foram contrários. 
30 docentes não se manifestaram (0,6%) e 

http://www.proifes.org.br/conteudo/js/ckfinder/userfiles/files/11Consulta-Eletr%C3%B4nica-Nacional1.pdf
http://www.proifes.org.br/conteudo/js/ckfinder/userfiles/files/11Consulta-Eletr%C3%B4nica-Nacional1.pdf
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os votos brancos, 6, representaram 0,1%. 
(PROIFES, 2012b). 

Porém, os dados divulgados comprovam que o alcance da 
consulta eletrônica é irrisório, frente ao contingente de 
professores das carreiras do ensino superior. 

Outra questão pertinente é em relação ao debate dos 
assuntos e da proposta de carreira realizada, uma vez que a 
consulta (votação) por meio eletrônico não viabiliza o debate. 
Dessa forma, não se discute com a categoria, não é possível 
construir ou analisar propostas. Atitude essa que contribui com a 
despolitização e a desmobilização da categoria. 

O Proifes foi criado em 2004, é filiado à Internacional de la 
Educación. Entre seus “parceiros”, como ele mesmo denomina, 
estão a CUT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos de Ensino (Contee). 

A criação do Poifes ocorreu em meio a um contexto de 
ação judicial com cassação da carta sindical do Andes-SN e a 
articulação política com o então Ministro da educação Tarso 
Genro (2004-2005) e o Secretário Executivo do Ministério da 
Educação, Fernando Haddad. (ADUNICAMP, 2004; PRIEB, 
2008; ADUFMS-SINDICATO, 2015) 

Segundo Rizzo (2012), em 2003, o Andes-SN havia 
assumido lugar de destaque “no movimento de mobilizações e 
greves em resistência à reforma neoliberal da aposentadoria dos 
servidores públicos”. Esse movimento sofreu represálias, sendo 
suspensa a sua carta sindical no ano de 2004 pelo Ministério do 
Trabalho, por intervenção do Governo. 

Foi nesse interstício, que alguns professores que haviam 
concorrido em oposição ao Andes-SN, se articularam para fundar 
outro sindicato. Após sucessivas derrotas nas eleições para o 
Andes-SN, “parcela da chapa derrotada foi alçada pelo então 
ministro da educação Tarso Genro à condição de representante 
dos docentes das IFES e, desde então, obteve lugar cativo na 
assessoria do governo, notadamente no MPOG e no MEC”. 
(LEHER; MATTOS, 2012). 

As disputas de legalidade entre os sindicatos chegaram até 
a justiça e ocorreram em vários momentos. Em 2009, os 
ministros do Superior Tribunal de Justiça negaram, por cinco 
votos a um, o Mandado de Segurança impetrado pelo Proifes 
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contra o ato do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que 
restabeleceu, em junho de 2009, o registro sindical do Andes-SN. 

O Sinasefe também ingressou com ação contra o Proifes 
requerendo que se abstenha de interferir em matérias de 
interesses geral e individual da categoria. (WAGNER 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, 2013). 

Em setembro de 2013, saiu a decisão judicial que deu 
ganho de causa ao Sinasefe, em primeira instância. O sindicato 
manifestou-se da seguinte forma: “esta notícia demonstra que 
nossa base conseguiu expor sua insatisfação em ter uma 
entidade afirmando que nos representava em reuniões e em 
acordos importantes, quando a verdade era que sempre assinava 
com perdas aos nossos trabalhadores.” (SINASEFE, 2013l). 

Sobre essa questão, assim se posicionam os dirigentes 
sindicais. 

o Ministério do Trabalho não reconhece eles 
como representante da categoria mas 
principalmente porque a proporção de EBTT 
que são sindicalizados no Sinasefe, é 
gigantemente maior do que no Proifes. 
(ENTREVISTADO 3) 

O Proifes na nossa concepção, não 
representa nada a não ser seus interesses 
particulares. (ENTREVISTADO 2) 

O Proifes saiu do Andes. Eles não têm 
registro sindical. O Proifes é uma federação e 
portanto precisa de cinco sindicatos 
registrados. Eles conseguiram. Mas nós 
impugnamos o pedido de registro deles 
porque tinha várias irregularidades. 
(ENTREVISTADO 1) 

Em contrapartida, o Proifes considera-se representante 
efetivo, tanto dos docentes do MS como do EBTT. Figueiredo 
(2016), diretor de relações internacionais do Proifes, afirma que 
as carreiras foram desestruturadas a partir da década de 90 do 
século passado, “quando o Proifes ainda não existia [...]” 
(FIGUEIREDO, 2016, p. 1). Porém, vale ressaltar, na época 
citada, os professores que hoje constituem parte do Proifes 
estavam na base no Andes-SN. O diretor do Proifes tece críticas 
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aos demais sindicatos afirmando que as entidades não têm 
alternativas flexíveis de negociação. 

O Proifes trata a meritocracia e o mérito acadêmico como 
elementos essenciais à carreira docente, como oportunidades 
para os professores progredirem profissionalmente. Ou seja, 
essa concepção está alinhada com a política do Governo 
expressa na Lei nº 12.772/2012 que criou o RSC. 

Nesse sentido, é notório a defesa do projeto de ajustes 
estruturais que visam salvaguardar o capital, por parte do 
Governo, por meio das políticas educacionais que são 
direcionadas à educação de forma geral e aos professores que 
se desdobram em ajustes na carreira e tabela salarial. 

4.5 A CARREIRA DOCENTE A PARTIR DA 
REESTRUTURAÇÃO DE 2012 

Antes da aprovação da Lei nº 12.772/12, ambas as 
carreiras, MS e EBTT, possuíam 17 níveis. Com a nova lei, 
ocorreu a mudança de denominação, e as primeiras classes, que 
tinham 4 níveis, passaram a ter apenas 2, tanto no EBTT quanto 
no MS. Assim, em ambas as carreiras, há 5 classes e 13 níveis. 
Os salários são equiparados e há hierarquização vertical em 
classes e níveis. A diferença está nos critérios de 
desenvolvimento na carreira para progressão e promoção. Após 
2012, ambas as carreiras passaram a ter o titular de carreira e o 
titular livre. Este último acessível apenas por concurso público. 

A lei igualou o tempo de interstício para progressão entre 
as carreiras, o que foi um verdadeiro retrocesso para o EBTT, 
que antes tinha sua progressão a cada 18 meses, foi estendido 
para 24 meses, igual ao MS. 

A promoção ocorrerá após observado o interstício mínimo 
de 24  meses no último nível de cada classe antecedente àquela 
para a qual se dará a promoção, mais avaliação de desempenho, 
até a classe DIV.  

A progressão ocorre na mesma classe, por exemplo, de 
nível 1 para o 2, e assim sucessivamente. São necessários o 
cumprimento do interstício de 24 meses de efetivo exercício em 
cada nível e a aprovação em avaliação de desempenho 
individual. Segundo determinado em lei: 
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§4° As diretrizes gerais para o processo de 
avaliação de desempenho para fins de 
progressão e de promoção serão 
estabelecidas em ato do Ministério da 
Educação e do Ministério da Defesa, 
conforme a subordinação ou vinculação das 
respectivas IFE e deverão contemplar as 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e 
gestão, cabendo aos conselhos 
competentes no âmbito de cada Instituição 
Federal de Ensino regulamentar os 
procedimentos do referido processo. 
(BRASIL, 2012a). 

A portaria que estabelece as diretrizes gerais para o 
processo de avaliação de desempenho para fins de progressão e 
de promoção foi publicada em junho de 2013 (BRASIL 2013d).  

Foram criados 526 cargos de Professor Titular Livre do 
EBTT, para provimento gradual condicionado à comprovação da 
disponibilidade orçamentária e à autorização do MPOG (BRASIL, 
2012a). Ou seja, não é acessível a todos, já que há vagas 
limitadas e não garantidas, pois dependem da “disponibilidade 
orçamentária”. Para o processo seletivo, são analisados os 
seguintes critérios: o concurso público será organizado em 
etapas, conforme dispuser o edital, e consistirá de prova escrita, 
prova oral e defesa de memorial; exige-se dez anos de 
experiência ou de obtenção do título de doutor, ambos na área de 
conhecimento exigida no concurso, conforme disciplinado pelo 
Conselho Superior de cada IFE. A Comissão Especial deverá ser 
composta, no mínimo, por 75% de profissionais externos à IFE, 
nos termos do ato do Ministro de Estado da Educação (estes 
últimos requisitos foram incluídos pela Lei nº 12.863, de 24 de 
setembro de 2013, que altera a Lei nº 12.772/2012) (BRASIL, 
2013e) 

Em relação aos aposentados da carreira do EBTT, eles 
permanecem na classe DIV nível 1, máximo que poderiam 
chegar na época da aposentadoria ou pensão, porém foram 
criados mais 3 níveis (dentro do DIV), o que também acontece 
com o MS. Quem estava como Adjunto IV continua onde está, 
embora tenha sido criada a classe Associado, com mais 4 níveis. 
Isso ocasiona o achatamento dos salários e a quebra da 
isonomia. 
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A lógica de estruturação da carreira por parte do governo é 
burocrática e busca manter a segmentação das carreiras não 
segundo o que é próprio de cada uma, mas sim para facilitar as 
negociações a seu favor e propor reestruturações que beneficiem 
a proposta de corte de custos. 

No Quadro 11 há o comparativo da carreira antes de 2012 
e após, no qual é possível visualizar as diferenças entre as 
classes e os níveis. 
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Quadro 11 – Plano de carreira e cargos para o Magistério Superior 

SITUAÇÃO ATUAL  SITUAÇÃO NOVA 

CARREIRA CLASSE NÍVEL NÍVEL CLASSE DENOMINAÇÃO CARREIRA 

Carreira do 
Magistério 
Superior do 
Purcle, de que 
trata a Lei nº 
7.596, de 10 
de abril de 
1987 

Titular  1 1 E Titular 

Carreira de 
Magistério 
Superior do 
Plano de 
Carreiras e 
Cargos do 
Magistério 
Federal 

Associado 

4 4 

D Associado 
3 3 

2 2 

1 1 

Adjunto 

4 4 

C Adjunto 
3 3 

2 2 

1 1 

Assistente 

4 
2 

B Assistente 
3 

2 
1 

1 

Auxiliar  

4 

2 

A 

Adjunto A –  
se Doutor  

3 
Assistente A –  

se Mestre 

2 
1 

Auxiliar – se 
Graduado ou 
Especialista 

1 

Fonte: (BRASIL, 2012a). 
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Art. 1 da Lei nº 12.863, de 24 de setembro de 
2013. 
§ 2o As classes da Carreira de Magistério 
Superior receberão as seguintes 
denominações de acordo com a titulação do 
ocupante do cargo: 
I - Classe A, com as denominações de:  
a) Professor Adjunto A, se portador do título 
de doutor; 
b) Professor Assistente A, se portador do 
título de mestre; ou 
c) Professor Auxiliar, se graduado ou 
portador de título de especialista; 
II - Classe B, com a denominação de 
Professor Assistente; 
III - Classe C, com a denominação de 
Professor Adjunto; 
IV - Classe D, com a denominação de 
Professor Associado; e 
V - Classe E, com a denominação de 
Professor Titular. 
(BRASIL, 2013e). 

No Quadro 12 é possível visualizar a reestruturação da 
Carreira do EBTT ocorrida em 2008 e modificações que 
ocorreram com a aprovação da lei em 2012. 
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Quadro 12 – Plano de carreira e cargos Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA 

CARREIRA CLASSE NÍVEL NÍVEL CLASSE CARREIRA 

Carreira de Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico de que trata a 
Lei nº 11.784, de 22 de 
setembro de 2008 

  1 Titular 

Carreira de Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico do Plano de 
Carreiras e Cargos de 
Magistério Federal 

D V 

3 4 

D IV 
2 3 

1 2 

D IV S 1 

D III 

4 4 

D III 
3 3 

2 2 

1 1 

D II 

4 2 

D II 
3  

2 1 

1  

D I 

4 2 

D I 
3  

2 1 

1  

Fonte: (BRASIL, 2012a). 
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§ 3º A Carreira de Magistério do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico é composta 
das seguintes classes, observado o Anexo I: 
I - D I; 
II - D II; 
III - D III; 
IV - D IV; e 
V – Titular.  
(BRASIL, 2013e) 

Em relação à Lei nº 13.325, sancionada em 29 de julho de 
2016 (Brasil, 2016b), que altera a remuneração e impõe ajuste 
salarial. Segundo o Andes-SN (2016) “precariza a manutenção 
da DE ao consolidar um achatamento da malha salarial entre os 
diferentes regimes de trabalho”. Os vencimentos de um docente 
de 40h é 40% a mais que de 20h, quando esse deveria ser o 
dobro; o regime de 40h- DE tem vencimentos previstos de 100% 
ao regime de 20h, quando deveria ser de 210%, conforme 
apontado no PUCRCE e defendido pelo Andes-SN no projeto de 
carreira única. Portanto, com a aprovação dessa lei, a perda de 
direitos salariais é bem significativa. 

Ainda em 2013, o governo federal, em 14 de maio de 2013, 
editou a Medida Provisória (MP) 614, alterando a Lei 
nº12.772/2012 (BRASIL, 2012a). Em seguida, em 3 de setembro 
de 2013, foi aprovado o Projeto de Lei de Conversão nº 18 
(oriundo da MP 614), que foi efetivada na Lei nº 12.86359, de 24 
de setembro de 2013 (BRASIL, 2013e). 

Um grande retrocesso nas carreiras do EBTT e do MS foi 
que, independentemente da titulação do docente, sua entrada 
ocorrerá sempre no primeiro nível da carreira:  

Art. 8º O ingresso na Carreira de Magistério 
Superior ocorrerá sempre no primeiro nível 
de vencimento da Classe A, mediante 
aprovação em concurso público de provas e 
títulos. 

                                            
59.O texto da nova lei não apenas alterou a carreira docente dos 
professores das Universidades Federais, mas também introduziu, agora 
oficialmente, as parcerias com as fundações ditas de apoio às 
Universidades Federais e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH). 
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Art. 10. O ingresso nos cargos de provimento 
efetivo de Professor da Carreira de 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico e da Carreira do Magistério do 
Ensino Básico Federal ocorrerá sempre no 
Nível 1 da Classe D I, mediante aprovação 
em concurso público de provas ou de provas 
e títulos. (BRASIL 2013e). 

Em outras palavras, independentemente da titulação que o 
ingressante ao cargo possuir, somente após o estágio probatório, 
que é de 3 anos, poderá fazer jus ao processo chamado de 
aceleração da promoção. 

A retenção dos professores no nível inicial da carreira até o 
cumprimento do estágio probatório não constitui uma questão 
exclusivamente salarial, “trata-se de uma imposição do governo 
federal com vistas à redução de custos e ao retardo da ascensão 
dos professores até os níveis mais altos da carreira” (VALETIM; 
EVANGELISTA, 2013, p. 14). 

O governo retira do corpo da lei a descrição dos conceitos 
constitutivos de direito e apenas remete para a tabela em anexo; 
por exemplo, não conceitua o número de níveis da carreira: 

Art. 1. § 1º  A Carreira de Magistério Superior 
é estruturada em classes A, B, C, D e E e 
respectivos níveis de vencimento na forma do 
Anexo I. 
[...] 
§ 3º A Carreira de Magistério do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico é composta 
das seguintes classes, observado o Anexo I. 
(BRASIL, 2013e). 

Ou seja, não explicitando os conceitos constitutivos no 
corpo na lei, o governo apenas cria figuras que podem ser 
modificadas sempre que achar necessário e assim os 
trabalhadores não têm garantido os seus direitos. 

No art. 21 da Lei nº 12.772/2012 (BRASIL 2012a), que trata 
da DE, consta que serão admitidos outros tipos de percepção 
remuneratória, observadas as condições da regulamentação 
própria de cada IFE e averiguadas algumas condições de 
regulamentação, tais como: remuneração de cargos de direção; 
funções de confiança e comissionada de coordenação de curso;  
retribuição por participação em comissões julgadoras ou 
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verificadoras relacionadas ao ensino, pesquisa ou extensão; 
bolsa de ensino, pesquisa, extensão ou estímulo à inovação; 
bolsa pelo desempenho de atividades de formação de 
professores da Educação Básica, no âmbito da Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) ou de outros programas oficiais de 
formação de professores; bolsa para qualificação docente, paga 
por agências oficiais de fomento ou organismos nacionais e 
internacionais congêneres; direitos autorais ou direitos de 
propriedade intelectual, nos termos da legislação própria, e 
ganhos econômicos resultantes de projetos de inovação 
tecnológica; gratificação por encargo de curso ou concurso; 
retribuição pecuniária, em caráter eventual, por trabalho prestado 
no âmbito de projetos institucionais de ensino, pesquisa e 
extensão; colaboração esporádica de natureza científica ou 
tecnológica em assuntos de especialidade do docente (BRASIL, 
2012a). 

Chama a nossa atenção algumas alterações ocorridas 
neste mesmo dispositivo, o art. 21, dadas pela redação da Lei 
nº12.863/2013, tais como a do texto do inciso III, “bolsas de 
ensino, pesquisa ou extensão pagas por agências oficiais de 
fomento” (BRASIL, 2012a), alterado para: 

III - bolsas de ensino, pesquisa, extensão ou 
de estímulo à inovação pagas por agências 
oficiais de fomento ou organismos 
internacionais amparados por ato, tratado ou 
convenção internacional; (BRASIL, 2013e). 

E também as novas alterações da redação trazidas pela Lei 
nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que inclui, ainda, as 
fundações: 

III - bolsa de ensino, pesquisa, extensão ou 
estímulo à inovação paga por agência oficial 
de fomento, por fundação de apoio 
devidamente credenciada por IFE ou por 
organismo internacional amparado por ato, 
tratado ou convenção internacional; (BRASIL, 
2016a). 

Ainda com relação ao art. 21, o § 4º substituiu as 120 horas 
anuais por 416 horas anuais ou 8 horas semanais para as 
atividades de que tratam os incisos XI e XII. Compare-se o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12863.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art10
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dispositivo antes e depois da alteração trazida pela Lei 
13.243/2016 (BRASIL, 2016a) 

§ 4º As atividades de que tratam os incisos XI 
e XII do caput não excederão, computadas 
isoladamente ou em conjunto, ressalvada a 
situação de excepcionalidade a ser justificada 
e previamente aprovada pelo Conselho 
Superior da IFE, que poderá autorizar o 
acréscimo de até 120 h (cento e vinte horas) 
exclusivamente para atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. (BRASIL, 
2013e). 
§ 4º As atividades de que tratam os incisos XI 
e XII do caput não excederão, computadas 
isoladamente ou em conjunto, a 8 (oito) horas 
semanais ou a 416 (quatrocentas e 
dezesseis) horas anuais. (BRASIL, 2016a). 

Assim, mais do que as alterações da medida de 
reconversão, a Lei nº 12.863/2013 também regulamentou a 
permissão para que os docentes com DE pudessem 
desempenhar mais horas de atividades remuneradas; o que 
antes chegava a no máximo 120 horas por ano foi acrescido de 
mais 120 horas, desde que aprovado pelo Conselho Superior da 
IFE, e posteriormente ampliado para 416 horas, após a redação 
dada pela Lei nº 13.243 (BRASIL, 2016a).  

Segundo Valentim e Evangelista (2013), é uma forma para 
que os professores possam ganhar mais sem que 
necessariamente o governo disponha de mais verbas para 
remunerá-los. Desta forma, com tais mudanças, oficializa-se a 
possibilidade de os professores venderem seus trabalhos, 
conhecimentos e “produtos” de forma privada. 

A Lei nº 12.863/2013 também altera a Lei nº 8.958, de 20 
de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as 
Instituições Federais de Ensino Superior e de pesquisa científica 
e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências. 
Aprova-se assim a autorização para que as fundações de apoio 
celebrem contratos com entidades privadas. 

Com relação à aposentadoria, temos atualmente 3 níveis 
em vigência no serviço público, cada qual com um regime 
previdenciário específico para o seu servidor. Os servidores 
federais que entraram antes de 2003 têm direito à aposentadoria 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12772.htm#art21%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art10
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integral. Os que entraram depois de 2003 têm direito a receber 
uma média dos últimos 80 salários, o que em geral acarreta uma 
perda de 10 a 20%. Os que entraram depois de fevereiro de 
201360, não tem mais direito à aposentadoria integral,  vão se 
aposentar com o teto do regime geral da previdência social, que 
são os celetistas, o que acarreta enormes perdas salariais. 

 Verificamos ao longo de décadas que a perda dos direitos 
vem crescendo gradativamente, e que as lutas dos trabalhadores 
são transladadas do campo da conquista para a defesa da 
manutenção de direitos historicamente conquistados. pela classe 
trabalhadora, como por exemplo, a remuneração por tempo de 
serviço. O que vem ocorrendo é a desvalorização do exercício da 
docência e perda de perspectiva de evolução na carreira, visto 
que não há uma linha única no contracheque, mas o rendimento 
é composto por salário base mais a RT.  

De fato, o projeto de carreira urdido no 
Ministério do Planejamento [...] desvalorizou 
o trabalho dos novos docentes, ao criar 
obstáculos à progressão pela titulação 
durante o período de estágio probatório (3 
anos) e desqualificou os títulos ao reduzi-los 
à mera gratificação. No que se refere às 
instituições federais de educação tecnológica, 
equiparou o mestrado e o doutorado ao 
exótico Reconhecimento de Saberes e 
Competências, jogando por terra décadas de 

                                            
60 Ingressaram após a vigência da Lei que criou a Previdência 
Complementar, ou seja, a partir de 04 de fevereiro de 2013.  A Lei 
nº12.618 de 30 de abril de 2012, “Institui o regime de previdência 
complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo 
efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona; fixa o limite 
máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de 
previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a 
criação de 3 (três) entidades fechadas de previdência complementar, 
denominadas Fundação de Previdência Complementar do Servidor 
Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), Fundação de 
Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder 
Legislativo (Funpresp-Leg) e Fundação de Previdência Complementar 
do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud); altera 
dispositivos da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004; e dá outras 
providências”. (BRASIL, 2012g) 
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luta pelo direito dos docentes à pós-
graduação stricto sensu. (LEHER; MOTTA, 
2014, p. 74). 

O que está sendo posto por meio das reformas é uma nova 
concepção de educação e trabalho que modifica o projeto dos IF 
e Universidades, impacta no trabalho docente e tem seus 
desdobramentos na carreira  com a lógica da individualização e 
da meritocracia, que avança a passos largos e está no bojo das 
amplas reformas realizadas pelos governos na estrutura estatal 
com vias a beneficiar e ampliar a reprodução do capital. 
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5 A POLÍTICA DO RECONHECIMENTO DE SABERES E 
COMPETÊNCIAS NA VISÃO DOS PROFESSORES  

Para melhor compreendermos a política do RSC, bem 
como a forma por meio da qual seu movimento tem tomado 
materialidade nos Institutos Federais, analisamos, neste capítulo, 
os dados empíricos coletados. Utilizamos como procedimento 
metodológico entrevistas semiestruturadas e a aplicação de um 
questionário contendo questões abertas e fechadas.  

Como apontamos na introdução, foram entrevistados 
dirigentes sindicais que exerceram cargos de direção no período 
que antecedeu a aprovação da Lei nº 12.772/2012, após a sua 
legalização e que encontravam-se atuantes no ano de 2017, 
período em que foram realizadas as entrevistas. Essas foram 
gravadas com autorização dos sujeitos e transcritas 
posteriormente para a análise dos dados. Parte desse material foi 
utilizado na seção anterior e também subsidiou discussões ao 
longo desta. 

O questionário foi aplicado utilizando-se a ferramenta 
gratuita Google Forms, um aplicativo da Google que permite a 
criação de formulários online. Ela possibilita a distribuição do 
questionário por meio de um endereço eletrônico e o 
armazenamento das respostas na página do Google Forms de 
quem a criou. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) foi apresentado na primeira página, na qual constavam as 
informações sobre a pesquisa, bem como os contatos das 
pesquisadoras, caso os participantes precisassem esclarecer 
alguma dúvida. Após ler e conhecer os objetivos e a metodologia 
da investigação, havia um espaço para o participante registrar 
sua anuência ao uso das respostas para fins desta pesquisa e 
seguir para a próxima página, onde começaram a responder as 
perguntas. 

O Instrumento foi composto de 28 questões. A parte inicial 
continha perguntas referentes ao perfil dos docentes, tais como: 
instituição em que atua; ano de ingresso na carreira do EBTT; 
regime de dedicação na instituição; filiação sindical; formação 
inicial e pós-graduação; níveis e modalidades nos quais atua e, 
se além desses, desenvolve mais alguma atividade na instituição.  

Um segundo bloco de questões versou sobre o RSC. O 
objetivo foi pesquisar a instauração desse processo de avaliação, 
sua implantação nos IFs, seus impactos sobre o plano de carreira 
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do EBTT, bem como seus desdobramentos no trabalho docente. 
Por meio dessas questões, buscamos verificar: qual porcentagem 
de docentes havia solicitado o RSC; qual o nível solicitado (RSC 
I, RSC II, RSC III) e como se deu esse processo. Também 
perguntamos se houve mudanças no trabalho com vistas a 
atender aos critérios solicitados para atingir a pontuação.  Para a 
nossa análise, também foi relevante questionar se os mesmos 
professores que participam do processo como solicitantes 
também foram avaliadores, bem como se houve resistências à 
implantação do RSC e quais foram as repercussões dessa nova 
política nas relações de trabalho dentro das instituições. 

Um terceiro bloco de perguntas buscou averiguar as 
condições de trabalho na instituição em relação às áreas de 
atuação dos docentes, bem como às atividades de ensino, de 
pesquisa e de extensão. Para aqueles que estivessem ocupando 
cargo administrativo, também foi solicitado que comentassem 
sobre as circunstâncias dessas atividades. 

Das 28 questões, apenas 12 foram fechadas. Dessas, 4 
destinaram espaço para outras considerações. As demais foram 
de caráter aberto, para que os professores pudessem manifestar 
suas opiniões livremente. 

Para validação do instrumento de pesquisa, realizamos três 
testes-pilotos no mês de março de 2016, com professores que 
ingressaram em diferentes períodos da carreira do EBTT. Os 
testes nos ajudaram a reformular algumas questões, para que 
ficassem mais compreensíveis, bem como a acrescentar outras 
perguntas relevantes à pesquisa. Findado esse processo, com a 
aprovação do comitê de ética, iniciamos a etapa de distribuição 
dos questionários. 

O convite aos professores foi precedido de contato com os 
IFs, por telefone ou via e-mail, com o intuito de apresentar-lhes a 
pesquisa e obter permissão para encaminhar o link do 
questionário aos e-mails dos professores efetivos. O contato com 
as instituições foi bastante diversificado. Em alguns, tivemos 
maiores dificuldades do que em outros para conversar com os 
diretores ou coordenadores. Em muitos casos, a ligação teve que 
ser realizada mais do que uma vez, pois os profissionais 
encontravam-se em reuniões ou estavam envolvidos em outras 
atividades. Na maioria dos contatos realizados, a pesquisa foi 
bem recebida, e os diretores e coordenadores prontamente 
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disponibilizaram-se a encaminhar o link dos questionários aos 
professores da instituição.  

No Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), o 
procedimento foi diferente, devido à proximidade com a 
universidade em que desenvolvemos o presente estudo. 
Conversamos pessoalmente com a direção do Instituto para 
apresentar a pesquisa e solicitamos permissão para entrar em 
contato com os coordenadores dos departamentos. Esse contato 
foi realizado nas dependências do IFSC. Quando não 
encontramos o coordenador, devido a suas atividades, tentamos 
contato por telefone e, em última instância, por e-mail. Todos os 
coordenadores concordaram em ceder um espaço em suas 
reuniões departamentais para que pudéssemos apresentar 
sucintamente a pesquisa e convidar os docentes para participar 
dela. Ressaltamos que a participação se deu de forma voluntária 
e as suas identidades mantiveram-se preservadas, tendo em 
vista a aplicação de questionários anônimos61. 

Os dados a seguir dizem respeito ao número de 
questionários que chegaram à plataforma. Não temos acesso ao 
número total de professores que receberam o link, pois foram os 
diretores ou coordenadores que os encaminharam aos seus 
docentes. Mesmo no IFSC, os questionários foram preenchidos 
online e enviados à plataforma. 

Salientamos a importante cooperação e o 
comprometimento dos docentes que se disponibilizaram a 
participar desta pesquisa, visto que quase todas as questões 
foram respondidas por todos com riqueza de detalhes, 
possibilitando-nos uma análise mais consistente do processo. 

Em um primeiro momento, tabulamos as respostas 
separadamente e, em seguida, as agrupamos por categorias de 
análise. 

                                            
61 No decorrer desta seção, ao citarmos excertos das respostas, 
utilizaremos a sigla “Prof.”, que corresponde a professora ou professor e 
o número do respectivo questionário que foi enviado à plataforma, como 
por exemplo: Prof. 32. 
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5.1 PERFIL DOS PROFESSORES QUE RESPONDERAM AO 
QUESTIONÁRIO 

Entramos em contato com IFs das cinco regiões do Brasil 
(Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro Oeste). Conforme 
Quadro 13, a seguir, da região Norte, obtivemos respostas de 4 
IFs, com um total de 7 campus. Na região Nordeste, também 
foram 4 IFs, representados por 10 campus. Na região Centro-
Oeste, foram 3 IFs e 5 campus. Na região Sudeste, dois IFs e 10 
campus; e na região Sul, 3 IFs e 5 campus.  

Quadro 13 – IF participantes da pesquisa  

Institutos Federais 
Nº de 

questionários 
respondidos 

Região Norte  

IF do Amapá – Campus Santana 3 

IF do Pará – Campus Bragança 3 

IF de Roraima – Campus Novo Paraíso 2 

IF de Roraima – Campus Boa Vista Centro 6 

IF de Roraima – Campus Amajari 3 

IF de Roraima – Campus Boa vista Zona Oeste 1 

IF do Amazonas – Campus Manaus Distrito Industrial 1 

Região Nordeste  

IF do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina 12 

IF do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina Zona 
Rural 

8 

IF do Sertão Pernambucano – Campus Salgueiro 11 

IF do Sertão Pernambucano – Campus Ouricuri 4 

IF do Sertão Pernambucano – Campus Serra Talhada 4 

IF do Sertão Pernambucano – Campus Floresta 2 

IF do Sertão Pernambucano – Campus Santa Maria 
da Boa vista 

2 

IF de Pernambuco – Campus Igarassu 1 

IF do Piauí – Campus Corrente 3 

IF Rio Grande do Norte – Campus Natal Central 2 

Região Centro-Oeste  

IF do Mato Grosso do Sul – Campus Corumbá 3 

IF do Mato Grosso – Campus Barra do Garças   3 

IF do Mato Grosso – Campus Novo Parecis 7 

IF de Brasília – Campus Taguatinga Centro 1 

IF de Brasília – Campus Samambaia 1 

Região Sudeste  

IF de Minas Gerais – Campus Barbacena 23 

IF de Minas Gerais – Campus Manhuaçu 1 
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IF de Minas Gerais – Campus Juiz de Fora 23 

IF de Minas Gerais – Campus Rio Pomba 24 

IF de Minas Gerais – Campus Muriaé  11 

IF de Minas Gerais – Campus São João Del Rei 9 

IF de Minas Gerais – Campus Santos Dumont  12 

IF de Minas Gerais – Campus Cataguases  1 

IF de Minas Gerais – Campus Bom Sucesso 1 

IF de São Paulo – Campus Campinas 1 

Região Sul  

IF de Santa Catarina – Campus Florianópolis  10 

IF de Santa Catarina – Campus Jaraguá do Sul 9 

IF de Santa Catarina – Campus Criciúma 10 

IF Catarinense – Campus Rio do sul 9 

IF do Rio Grande do Sul – Campus Sertão 1 

Total 228 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa empírica 
(2016).  

Aceitaram participar da pesquisa 229 professores, dos 
quais apenas um questionário não foi integrado às análises, 
posto que a maioria das questões estão em branco. 

Uma das primeiras questões tratou sobre a filiação dos 
docentes, pois nos auxilia na percepção de como está a 
organização dos trabalhadores, uma vez que o sindicato é seu 
representante e tem o papel de organizar as lutas coletivas em 
defesa dos direitos da categoria. 

O Sinasefe representa os docentes da carreira do EBTT e 
dos técnicos-administrativos em educação. Ao Andes são 
filiados, em sua maioria, professores da carreira do MS, mas 
também docentes da carreira do EBTT, tanto dos colégios de 
aplicação, Cefets, UTFPR e IFs. 
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Gráfico 4 – Você é filiado há algum sindicato? Qual? 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados da pesquisa empírica (2016).  

A maioria, 127 respondentes, não é filiada a nenhum 
sindicato. Os filiados ao Sinasefe reúnem 81 docentes; filiados ao 
Andes/SN, são 18; ao Proifes, apenas um, e houve um professor 
que não respondeu. 

Ao analisar a formação dos pesquisados, conforme exposto 
no Gráfico 5, reunimos um total de 267 respostas. Isso significa 
que alguns professores são formados em mais de uma 
modalidade. A maioria, 51% é formada no bacharelado, ao passo 
que, do restante, 46% formou-se em licenciatura e apenas 3% 
possuem título de tecnólogo. 
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Gráfico 5 – Formação acadêmica 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados da pesquisa empírica (2016). 

Com relação aos níveis ou modalidades em que os 
docentes atuam, verifica-se no Gráfico 6 que a maioria trabalha 
com o ensino técnico (23%) e o ensino médio integrado (22%). 
Um percentual de 12% atua no bacharelado, e cerca de 10% na 
licenciatura e na modalidade de formação inicial e continuada 
(FIC), voltada para o aperfeiçoamento profissional de curta 
duração. 

Constatamos assim que a maioria dos docentes 
pesquisados trabalha com o ensino médio e técnico. Ao mesmo 
tempo, pelo menos um terço dos docentes atua também no 
ensino superior. Esse é um elemento importante que auxilia na 
justificativa da necessidade da Carreira Única. Os docentes 
federais não deveriam ter suas carreiras divididas entre MS e 
EBTT, pelo fato de que as funções docentes são as mesmas e 
muitas vezes os profissionais atuam em ambos os espaços de 
formação nas instituições de ensino.  
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Gráfico 6 – Quais os níveis ou modalidades nas quais você atua? 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa empírica (2016). 

Sobre o regime de dedicação à instituição, observamos no 
Gráfico 7 que a grande maioria, 217 dos pesquisados, possui 
dedicação exclusiva (DE). Enquanto 8 trabalham em regime de 
40 horas, e apenas 3 docentes possuem carga horária de 20h: 
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Gráfico 7 – Regime de dedicação na instituição 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa empírica (2016). 

Consideramos importante o levantamento desses dados, 
uma vez que a DE permite aos docentes maior comprometimento 
com os trabalhos na instituição e possibilita uma relação com o 
ensino, a pesquisa e a extensão de forma mais consistente. 
Obviamente que é preciso levar em consideração também as 
condições materiais para desenvolver essas atividades.  

De acordo com o Gráfico 8, as respostas que obtivemos 
em relação à titulação acadêmica demonstram que 48 
professores possuem doutorado e 46 encontram-se com o 
doutorado em andamento. Destacamos que a maioria dos 
docentes (78) possui mestrado acadêmico, e 12 possuem o 
mestrado profissionalizante. Outros 13 docentes estão com o 
mestrado acadêmico em andamento, e 12 com mestrado 
profissionalizante por concluir. Por fim, 17 professores possuem 
especialização como a sua última titulação. 
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Gráfico 8 – Titulação acadêmica 

 
Fonte: elaborado pela autora com dados da pesquisa empírica (2016). 

Em relação à titulação do corpo docente que trabalha nas 
Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica do Brasil e não apenas aqueles que fazem parte da 
nossa pesquisa, constatamos que a maioria possui o título de 
mestre. As estatísticas são realizadas pela SETEC e 
disponibilizadas no Relatório62 de análise dos indicadores de 
gestão das Instituições Federais de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, anualmente. Podemos verificar na 
Tabela 1, a seguir, o número de docentes e sua referida titulação. 
Ressaltamos que a somatória é composta de todos os docentes 
das instituições, efetivos ou temporários e independentemente do 
seu regime de trabalho.  

                                            
62.O relatório apresenta tabelas com os valores totais da Titulação do 
corpo docente de cada uma das instituições que compõem a Rede 
Federal, por Região Geográfica. Para a nossa análise elencamos 
apenas o total de docentes por titulação/ano. 
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Tabela 1 – Índice de titulação do corpo docente das Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica 

Ano 
Número de docentes 

Graduação Aperfeiçoamento Especialização Mestrado Doutorado 

2012 680 150 5.488 10.227 3.585 
2013 3.169 148 6.189 12.705 5.028 
2014 3.638 163 6.230 14.173 6.091 
2015 2.291 123 6.103 16.428 7.232 
2016 1.960 112 6.373 19.128 8.803 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da Setec (2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 
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Do total de professores que constam no Gráfico 8, 
correspondente ao campo empírico da nossa pesquisa, 101 
professores responderam que recebem e/ou receberam algum 
tipo de incentivo da instituição para realizar a sua pós-graduação, 
e 114 afirmam não receber e/ou não ter recebido. Um total de 13 
professores não responderam.  

Ao serem questionados sobre a intenção de se afastarem 
para realizar um curso de pós-graduação, 66% dos docentes 
responderam que possuem esse interesse, ao passo que 34% 
afirmaram que não, conforme observado no Gráfico 9. 

Gráfico 9 – Pretende se afastar para fazer pós-graduação nos próximos 
4 anos? 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa empírica (2016). 

Ao cruzarmos os dados sobre quem são esses professores 
que manifestaram o interesse de realizar uma pós-graduação e 
de afastar-se da instituição para fazê-la, observamos conforme 
exposto no Gráfico 10, que a grande maioria (41%) pertence ao 
grupo que já concluiu o mestrado acadêmico, seguido dos 
professores que estão realizando o doutorado atualmente (22%), 
provavelmente porque sentem a necessidade de disponibilizar 
mais tempo para as suas pesquisas. Encontramos ainda 15 
docentes que possuem título de doutor, 15 que possuem 
especialização e 10 com mestrado profissionalizante. Dos que se 
encontram com o curso de pós-graduação em andamento, um 
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docente faz especialização; 7 docentes, mestrado acadêmico; e 8 
frequentam mestrado profissionalizante. 

Gráfico 10 – Professores que pretendem se afastar nos próximos 4 anos 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa empírica (2016). 

Os que responderam não pretender afastar-se da 
instituição nos próximos 4 anos somam um total de 77 
docentes, entre os quais 43% já possuem título de doutor e 18% 
já estão realizando o doutorado. Porém encontramos também um 
percentual significativo de mestres e especialistas que 
declararam, pelo menos nos próximos anos, não ter a intenção 
de realizar uma pós-graduação. Destes, 20% possuem o 
mestrado acadêmico; 3%, o mestrado profissinalizante; 3% 
possuem especialização; 5% encontram-se com o mestrado 
profissionalizante em andamento; e outros 8%, com o mestrado 
acadêmico em andamento, conforme identificado no Gráfico 11. 
Apenas um docente não respondeu esta questão. 
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Gráfico 11 – Professores que não pretendem se afastar da instituição 
nos próximos 4 anos 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa empírica (2016). 

Vejamos a seguir como aconteceu o processo de 
solicitação do RSC nessas instituições, quais foram os critérios e 
o relato dos docentes sobre as facilidades e/ou dificuldades que 
encontraram ao realizá-lo. 

5.2 O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO 
RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS  

Perguntamos aos professores se eles haviam solicitado 
participar do processo de avaliação do RSC. O Gráfico 12 
demonstra que a maioria (75%), que equivale a 171 docentes, 
participou desse processo. Enquanto apenas 57 professores 
(25%) afirmaram não ter participado do processo. 
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Gráfico 12 – Você solicitou o RSC? 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa empírica (2016). 

Dos 57 professores que não solicitaram o RSC, 34 já 
possuem o título de doutor, o que justifica a opção, uma vez que 
o último nível é o RSC III. Ainda no tocante a esses docentes que 
não participaram do processo, 7 professores estão com o 
mestrado profissionalizante em andamento, e outros 7 com 
mestrado acadêmico; 3 possuem mestrado acadêmico em 
andamento; 3 docentes, doutorado em andamento; e outros 3 
fazem especialização. 

Nesses dados, chamou-nos a atenção o fato de 13 
professores que declararam possuir o título de doutor terem 
solicitado o RSC. Ao analisarmos os casos, percebemos que 
todos eles solicitaram o RSC III; destes, um solicitou em 2016, 4 
solicitaram em 2015 e 8 o fizeram em 2014. É provável que os 
participantes estivessem com seus doutorados em andamento 
quando solicitaram o RSC e, no momento em que responderam 
ao nosso questionário, a tese já tivesse sido defendida, 
conferindo-lhes assim o título de doutor. 

Questionados sobre qual o nível do RSC fora solicitado, 
132 docentes responderam ter sido o RSC III, ao passo que 38 
docentes responderam que fora o RSC II, e apenas 1 docente 
respondeu haver solicitado o RSC I, conforme pode ser 
observado no Gráfico 13. 
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Gráfico 13 – Qual o nível do RSC solicitado? 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa empírica (2016). 

O maior número de solicitações ocorreu em 2015, um total 
de 83, conforme podemos acompanhar no Gráfico 14. 
Lembramos que os dados aqui apresentados referem-se ao 
campo empírico desta pesquisa e não correspondem a todos os 
IFs do Brasil.  Considerando que 2014 foi o ano em que as 
diretrizes foram aprovadas e os IFs iniciaram os processos, tanto 
de discussão quanto de análise, faz sentido que o ano seguinte 
tenha recebido o maior número de processos. Na ocasião, os 
docentes estavam se familiarizando com os procedimentos e 
documentos necessários para a realização da chamada 
avaliação. 

Em 2014 após aprovação da Resolução (2014a), cada 
instituição precisava elaborar o regulamento próprio e 
encaminhar ao CPRSC para análise. Segundo o depoimento de 
um dos dirigentes sindicais ocorreu que “em várias instituições, 
como o próprio gestor tem interesse em receber, fez com que 
encaminhasse isso muito rápido. Mas em muitas instituições 
como os gestores não tinham interesse, demoraram milênios 
para fazer [...]” (ENTREVISTADO 3). 
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Gráfico 14 – Ano de solicitação 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa empírica (2016). 

Dos 171 respondentes que participam do processo de 
validação, 140 docentes tiveram seus pedidos aceitos; 5 
docentes informaram que seus pedidos foram negados e 27 
ainda não sabem o resultado.  

Analisamos o perfil daqueles que tiveram a sua solicitação 
negada. Um deles respondeu não ter solicitado o RSC, 
consequentemente não poderia ter sido aceito nem negado. Esse 
respondente, cujo ingresso na carreira deu-se em 1997, possui 
titulação de especialista, obtida em 2013. Dois docentes 
responderam que houve dificuldades na obtenção dos pontos, ao 
passo que os outros dois informaram não ter encontrado 
dificuldades. 

O respondente Prof.59 é formado em licenciatura e 
atualmente cursa o mestrado acadêmico. Solicitou o RSC no ano 
de 2015, ingressou na carreira do EBTT em 2013 e seu último 
título acadêmico de especialização foi obtido em 2008. Segundo 
argumenta em sua reposta, houve dificuldades para atingir a 
pontuação do RSC II (nível pretendido), devido à divisão dos 
critérios na sua instituição, tendo em vista que ele atingiu apenas 
a pontuação necessária para o RSC I e o RSC III. Ou seja, 
possui mais atividades desenvolvidas que são pontuadas nos 
outros níveis, porém não naquele pretendido. Consta na 
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Resolução nº 1/2014 (BRASIL, 2014a), no art. 9º, que “O 
professor poderá pontuar em quaisquer dos itens propostos nas 
diretrizes do RSC.” Porém, em seu parágrafo único, ressalta: “Na 
pontuação definida pela IFE o docente deverá atingir 50% 
(cinquenta por cento) da pontuação prevista para o nível de 
certificação pretendido, sendo que, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) destes pontos deverão estar contemplados no nível 
pretendido”. 

O outro professor ingressou na carreira EBTT em 2015, 
formado em licenciatura, possui especialização obtida em 2015 e 
solicitou o RSC II. Quanto ao seu processo de avaliação ter sido 
negado, apenas declarou que houve dificuldades, mas não expôs 
os motivos. 

Um dos professores cuja solicitação não foi aprovada 
respondeu que não teve dificuldades em atingir a pontuação. 
Ingressou na carreira do EBTT em 2009, formado em licenciatura 
e obteve mestrado acadêmico no ano de 2015. O RSC III foi 
solicitado no ano de 2015.  

O quarto professor que respondeu não ter tido seu 
processo avaliativo aceito também declarou que não houve 
dificuldades para atingir a pontuação. Formado em bacharelado, 
com mestrado acadêmico obtido no ano de 2012, ingressou na 
carreira do EBTT em 2014, e sua solicitação foi pelo RSC III. 

Dos docentes pesquisados, 118 também são avaliadores e 
110 não o são, conforme pode ser constatado no Gráfico 15. Ou 
seja, mais da metade dos participantes da pesquisa são 
avaliadores do processo do RSC. Lembrando que a chamada 
Comissão Especial, responsável por avaliar os processos, deve 
ser constituída no âmbito de cada IF por membros internos e, no 
mínimo, por 50% de membros externos (BRASIL, 2014a). 
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Gráfico 15 – Você é avaliador? 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa empírica (2016). 

Em relação aos avaliadores, como tratamos na sub seção 
4.4 desde o início houve problemas com o pagamento 
acarretando muitas vezes em atraso das avaliações. Assim se 
refere um dos entrevistados sobre o assunto:  

o problema dos avaliadores externos persiste 
até hoje, que é um problema de remuneração 
[...]. As pessoas trabalham e não recebem ou 
tem lugares em que a instituição do avaliado 
que paga, em outro lugar a instituição do 
avaliador, isso está confuso até hoje 
inclusive, tem muita gente que tem problema 
para ter a aprovação do RSC por falta de 
avaliador. (ENTREVISTADO 3) 

No tocante à ênfase dada aos critérios, mesmo sendo de 
nosso conhecimento que cada instituição construiu seu 
regulamento, a partir das diretrizes da Resolução (2014a), 
buscamos investigar no campo empírico desta pesquisa se houve 
destaques em algumas atividades e quais são elas, vejamos a 
seguir a análise desses dados. 
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5.2.1 Ênfase em relação aos critérios para a aprovação do 
Reconhecimento de Saberes e Competências  

As respostas obtidas em relação à ênfase nos critérios 
foram bem diversificadas, inclusive com algumas delas 
destacando a facilidade para atingi-los e poucas relatando as 
dificuldades encontradas.  

Muitos professores citaram, como ênfase em relação aos 
critérios solicitados, a experiência em sala de aula; as atividades 
de ensino, de pesquisa e de extensão; ou a inovação em sua 
área de atuação e as publicações. Outros destacaram a elevada 
pontuação atribuída às atividades que não correspondem ao 
trabalho desenvolvido em sala de aula, ou seja, as que não 
guardam relação direta com o exercício da docência, mas sim, 
segundo os depoimentos, com cargos políticos exercidos por 
meio de indicação. Esses, muitas vezes, são, inclusive, mais 
valorizados do que a produção acadêmica. 

Alguns respondentes deram ênfase às atividades ligadas 
aos projetos técnicos e tecnológicos, bem como às experiências 
profissionais obtidas antes do ingresso na carreira do EBTT. 

A depender do IF, alguns professores ressaltaram que a 
pontuação relativa às atividades de pesquisa sobressai-se às de 
ensino. Em outros, acontece o oposto. Os respondentes citaram 
também o desenvolvimento de pesquisas e a aplicação de 
métodos e tecnologias educacionais que proporcionam a 
interdisciplinaridade e a integração de conteúdos acadêmicos na 
educação profissional e tecnológica ou na educação básica. 

Poucos professores citaram como critério o 
aperfeiçoamento e a capacitação. Alguns salientam que os 
critérios privilegiam docentes que trabalham na graduação em 
detrimento daqueles que estão mais ligados às atividades de 
extensão. Outros relatam o privilégio aos critérios produtivistas. 

Parte dos docentes destaca que a ênfase para o RSC III 
está na produção científica escrita; na pesquisa e no ensino no 
âmbito da graduação; em pós-graduações e cargos de direção. 
Enquanto, no RSC II, está na promoção de eventos; na 
participação em portarias, comissões, congressos e bancas de 
processos seletivos.  

Além do exposto, foram citados também como critérios 
para acessar o RSC, os grupos de trabalho, as orientações, a 
participação e a produção de pesquisas e projetos, registro de 
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patentes; comissões de trabalho estipuladas pelo campus ou pela 
reitoria; projetos interdisciplinares; participação em colegiados de 
cursos; construção de projetos pedagógicos de curso; orientação 
de bolsista de iniciação científica e/ou de trabalhos de conclusão 
de curso. 

5.2.2 Dificuldades versus facilidade em atingir a pontuação 
solicitada no processo de avaliação do Reconhecimento de 
Saberes e Competências  

Em contraposição a lógica sobre a qual se estruturam as 
diretrizes dos OM para a educação e para a carreira, já tratadas 
ao longo da tese, principalmente na seção 3, ressaltamos os 
processos de disputas e resistências entre os docentes. De certa 
forma o Governo não consegue passar o RSC, a princípio, com 
todo o caráter meritocrático de seleção de habilidades e 
competências, uma vez que em processo de discussão e 
embates no CPRSC foi possível deliberar a cada IF a construção 
dos critérios, mesmo sendo a partir de diretrizes nacionais. Os 
docentes puderam dessa forma, estabelecer os critérios que mais 
se adequavam a sua realidade, sendo passível para maioria 
conseguir atingi-los. Conforme ressalta esse excerto da 
entrevista realizada:  

o CPRSC põe quais os critérios devem ser 
considerados, mas ele não diz como eles 
devem ser considerados. Cada instituição 
tinha que elaborar o regulamento próprio e 
enviar para o CPRSC fazer uma análise, mas 
não era uma análise deliberativa, ele era 
consultado. Agora de fato na hora que você 
decide, que quem decide o regulamento é 
quem vai se beneficiar, fica claro que você 
vai ter o regulamento que vai beneficiar a 
maior parte das pessoas. (ENTREVISTADO 
3) 

Com relação às dificuldades encontradas para atingir os 
critérios, os docentes ressaltaram a pontuação pelo exercício de 
cargos de gestão ou, como eles denominam, por “posições 
políticas”, porque a maioria se dá por indicação, e muitos não têm 
acesso a esses cargos. 
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Os que ingressaram recentemente na instituição, e não 
possuem atividades anteriores à efetivação na carreira do EBTT, 
apontam que é necessário mais tempo de trabalho para atingir os 
critérios. Outros têm dificuldades de atingir a pontuação porque 
normalmente não participam de congressos, não apresentam 
trabalhos e não publicam. Foram ressaltados também o limite de 
pontuação em alguns critérios e a dificuldade em organizar 
certificados, portarias, enfim, os documentos comprobatórios 
necessários à abertura do processo, segundo prescrição dos 
parágrafos 5º e 6º do art. 12 da Resolução nº 1/2014: 

§5º. Os professores EBTT deverão 
apresentar relatório com documentação 
comprobatória das atividades à comissão 
especial.  
§6º. Na ausência de documentação 
comprobatória, para o período anterior a 1º 
de março de 2003, será facultado a 
apresentação de memorial, que deverá 
conter a descrição detalhada da trajetória 
acadêmica, profissional e intelectual do 
candidato ao RSC, ressaltando cada etapa 
de sua experiência. (BRASIL, 2014a). 

Com referência aos professores que consideraram fácil o 
acesso para atingir a pontuação necessária à validação, foram 
citadas as atividades realizadas antes do ingresso na instituição, 
a participação em gestão e em comissões. Esses docentes 
destacaram que os critérios são fáceis e pouco exigentes. Muitos 
professores ressaltam que se consideram produtivos e 
participativos, conforme trechos retirados dos questionários em 
resposta à pergunta: houve dificuldades para atingir a 
pontuação necessária? Sim. Não. Por quê? 

Não. [Possuo] Alta produtividade. (Prof. 32). 
[...] se o professor é muito atuante e produtivo 
não haverá dificuldades em atingir a 
pontuação necessária. (Prof.109). 
Possuo muita dedicação à instituição. 
(Prof.15).  
Meus pontos foram excedentes. (Prof.188). 
Me acho proativa em fazer acontecer as 
coisas. (Prof.172). 
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Esse discurso demonstra o resultado das políticas a favor 
da lógica empresarial. É cada vez mais comum a exigência de 
professores mais dinâmicos, que desenvolvam várias atividades, 
desde o ensino até a gestão. De igual modo, torna-se a cada dia 
mais corriqueiro que se estabeleçam avaliações e rankings, o 
que acaba por aumentar a demanda e precarizar ainda mais o 
trabalho. Os critérios tendem a reafirmar a lógica do produtivismo 
nas Instituições de Ensino Superior. 

O empenho em introduzir a “pedagogia das 
competências” nas escolas e nas empresas 
moveu-se pelo intento de ajustar o perfil dos 
indivíduos, como trabalhadores e como 
cidadãos, ao tipo de sociedade decorrente da 
reorganização do processo produtivo. [..] Em 
ambos os casos o objetivo é maximizar a 
eficiência, isto é, tornar os indivíduos mais 
produtivos tanto em sua inserção no 
processo de trabalho como em sua 
participação na vida da sociedade. E ser 
produtivo, nesse caso, não quer dizer 
simplesmente ser capaz de produzir mais em 
tempo menor. Significa, como assinala Marx, 
a valorização do capital, isto é, seu 
crescimento por incorporação de mais-valia. 
(SAVIANI, 2007, p.435-436). 

No próximo tópico, buscamos apresentar e discorrer sobre 
as categorias que emergiram do processo de análise da 
pesquisa. Segundo Cheptulin (1982), as categorias são os graus 
do desenvolvimento da consciência, do desenvolvimento da 
prática social dos homens, de suas relações e delas com a 
natureza. 

5.3 CATEGORIAS  

A coleta de dados realizada por meio dos questionários e 
das entrevistas foi essencial para demonstrar como os sujeitos 
compreendem a política do RSC. Essa compreensão da 
realidade material que os sujeitos têm diz respeito ao grau de 
conhecimento em relação ao fenômeno e possibilita apreender o 
processo de forma dialética. 
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Nesse sentido, as categorias de conteúdo são aquelas que 
emergem da realidade concreta, a partir da problemática 
estudada. Com base na análise que empreendemos das 
respostas obtidas pela pesquisa empírica, foi possível extrair as 
seguintes categorias: ‘valorização’ docente; justiça e injustiça 
ligada ao salário e às competências/trabalho que o professor 
desenvolve na Instituição; fragmentação entre os trabalhadores 
dos IFs (docentes e técnico-administrativos em educação); a 
redefinição do trabalho docente nos IFs; desistência ou 
desestímulo à qualificação (pós-graduação); intensificação e 
precarização do trabalho; e consentimento ativo da política do 
RSC. 

5.3.1 A ‘valorização’ docente 

O RSC foi apresentado pelo governo como uma política 
criada para a valorização do professor. O discurso propalado é o 
de que ela veio para corrigir distorções históricas na carreira do 
EBTT, uma vez que boa parte dos docentes não puderam 
qualificar-se ao longo de sua trajetória profissional. 

Na mesma direção apontada pelo governo, para alguns 
participantes dessa pesquisa, o RSC também assume uma 
concepção de “valorização docente”, uma forma de reconhecer 
aqueles que dedicaram anos de trabalho à Rede Federal e, ao 
mesmo tempo, incentivar os professores a se dedicarem mais à 
instituição, como podemos apreender nos excertos que seguem: 

A maioria gostou, pois trouxe mais 
valorização para nós professores. Nos IFs, 
atuamos em várias modalidades de ensino, 
nos mais diferentes projetos e ainda no tripé 
pesquisa, ensino e extensão. (Prof. 9). 

Sentimento de justiça com os professores 
mais antigos que não tiveram oportunidade 
de realizar pós-graduação, mas que se 
dedicaram à instituição, realizando, além do 
ensino, atividade de pesquisa e extensão. 
(Prof. 20). 

Uma condição de fazer justiça a todos os 
servidores que se empenham em suas 
atividades, porém não tem como sair para 
fazer uma pós-graduação fora. (Prof. 21). 
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Muitos professores estão muito satisfeitos 
com a implantação do RSC. Sentindo-se 
mais valorizados. Confiantes e achando que 
devem se doar mais à instituição. (Prof. 43). 

Percebi que incentivou a melhoria no 
processo de reconhecimento e valorização do 
professor, em primeiro lugar. Reconheceu o 
trabalho daqueles que se dedicam muito e 
gostam da carreira. (Prof. 93). 

Para Oliveira (2014, p. 456), a valorização docente precisa 
atender a alguns requisitos e, portanto, ser compreendida como 
as “condições adequadas de trabalho, remuneração compatível e 
garantia de realização da formação inicial e continuada”. Ou seja, 
considerar apenas as condições salariais como critério para a 
valorização não é suficiente, mesmo que necessário. Portanto, a 
valorização do trabalho docente deve passar necessariamente 
pela 

reafirmação da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão; pelo 
desenvolvimento na carreira dissociado de 
avaliação produtivista e pela Dedicação 
Exclusiva, entendida como o regime de 
trabalho preferencial dos docentes, bem 
como pela isonomia salarial em valor integral, 
o que implica na incorporação das 
gratificações, a paridade e a integralidade na 
aposentadoria (LIMA, 2011, p. 157). 

É histórica a luta por valorização profissional. O Sinasefe 
defende a unificação das carreiras e cargos do magistério e dos 
técnicos administrativos, com um plano de carreira que 
contemple além de um piso nacional justo e adequado, condições 
dignas de trabalho, desenvolvimento na carreira que valorize de 
forma equilibrada, o tempo de serviço, a formação continuada e a 
avaliação do plano de trabalho aprovado na sua unidade 
acadêmica de lotação. 

Ao mesmo tempo em que o RSC surge com o discurso de 
valorizar os professores, principalmente aqueles que não 
conseguiram dar sequência à sua qualificação em âmbito de pós-
graduação, por outro lado, não garantiu a isonomia entre ativos e 
aposentados, nem entre a carreira do EBTT e do MS. Como 
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consequência, pode acarretar a desmobilização da categoria nas 
lutas por aumentos salariais para todos, pela melhora das 
condições de trabalho e da qualidade da educação, bem como 
por uma política de capacitação docente.  

A lógica das competências, ao enfatizar a 
individualização dos processos educativos, a 
responsabilização individual pelo 
aprimoramento profissional, produz o 
afastamento dos professores de sua 
categoria profissional como coletivo e, em 
consequência, de suas organizações. 
(FREITAS, 2003, p. 1108). 

Ainda, segundo a autora, as competências caracterizadas 
como um conjunto de habilidades de cada indivíduo contrapõem-
se à dimensão conceitual de qualificação profissional (FREITAS, 
2003).  

O RSC se expressa na visão de alguns professores como 
uma política de caráter subjetivo, ao passo que se apresenta 
como justa para alguns, os que tiveram acesso a ela, e injusta 
sob o ponto de vista de outros, que não puderam acessá-la. A 
seguir, buscamos problematizar essa questão, tendo como ponto 
de partida a análise da nossa empiria.  

5.3.2 Justiça e injustiça ligada ao salário e às 
competências/trabalho que o professor desenvolve na 
Instituição 

Ao analisar as respostas dos docentes sobre o RSC, 
deparamo-nos com as chamadas justiças ou injustiças que este 
dispositivo acarreta, segundo a visão dos participantes da 
pesquisa. Essas são consideradas de formas e ângulos 
diferentes. Para uns, ele é visto como injusto por “prejudicar” 
quem já entrou na rede federal com o doutorado, quem se 
“esforçou mais” para adquirir o título. Nesses termos, alguns 
respondentes afirmam:  

Eu não acho válida a equivalência entre o 
título e o RSC. Para se alcançar um título de 
mestre e/ou doutor é necessário um trabalho 
extra. No caso do RSC há o trabalho de 
rotina, o qual entendo ser nossa obrigação. 
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Para a compensação por tempo de serviço já 
temos a progressão salarial.  (Prof. 69, grifo 
nosso). 

Alguns doutores acham que é injusto ter 
salário compatível com os de mestres. 
(Prof. 105, grifo nosso). 

Ao mesmo tempo que esse dispositivo é visto como uma 
conquista, e, portanto, justo; para os que já possuem doutorado e 
não podem acessá-lo, é considerado injusto, conforme 
depoimento de um dos respondentes. 

O benefício é justo e representa uma grande 
vitória de nossa classe. Muitos professores 
não tiveram, no passado, a oportunidade de 
participarem de programas de pós-graduação 
por diversas razões. Contudo, como doutor 
me senti excluído no processo. Meus 
"saberes" não foram premiados como os 
daquele contemplados pelo RSC. Minhas 
experiências no mercado de trabalho 
também deveriam ser reconhecidas e 
valorizadas. Atrasei minha entrada como 
docente da rede federal, pois me preparei até 
o último nível, pode parecer egoísmo, mas 
realmente acho injusto o salário de mestre 
ser igual ao do doutor. Deveriam estudar 
uma forma imediata de valorização dos 
doutores da rede através do RSC. (Prof. 112, 
grifos nossos). 

Em outros depoimentos, assim como o anteriormente 
citado, o RSC apresenta-se como um prêmio e como tal não 
pode ser acessado por todos, proporcionando um sentimento de 
desvalorização no que tange aos seus conhecimentos e esforços, 
pois esses não são reconhecidos pelos colegas, pela instituição e 
pelo governo. 

[...] alguns julgam que não deveria ocorrer 
dessa forma. Principalmente os que já são 
doutores, pois, aos olhos dos mesmos, isso 
torna-se demérito da titulação deles. (Prof. 
165, grifo nosso). 
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No entendimento apresentado pelos participantes da 
pesquisa, a noção de justo ou injusto define-se em uma 
perspectiva individualista, joga uns contra os outros, deixando de 
lado a coletividade. 

Em uma quantidade significativa de documentos dos OM, a 
recomendação para os planos de carreira é que contemplem a 
certificação, avaliação e progressão por desempenho. No 
documento do CEPPE (2013) analisado na seção três, os OM 
sugerem a adoção de políticas de caráter seletivo que não 
impliquem melhoramento universal de salário. A política do RSC 
não é para todos, uma vez que não incorpora os docentes com 
título de doutor, os substitutos e os aposentados (que efetivaram 
a sua aposentadoria antes de primeiro de março de 2013), bem 
como os docentes do MS. 

Ao aprofundar os estudos nessa temática, juntamente com 
as análises das respostas que foram concedidas pelos docentes, 
buscamos questionar o conceito de justiça associada à 
concepção difundida nos documentos dos OM. 

As diretrizes dos OM para as políticas educacionais tratam 
de um conceito de justiça que reforça o sentido de equidade, ou 
seja, implica a igualdade de oportunidades, baseada no esforço 
pessoal, no mérito e não mais na isonomia dos direitos. Dentro 
dessa perspectiva teórico-filosófica que embasa a concepção 
defendida pelos OM, encontramos John Rawls (2003), um 
filósofo liberal que discutiu o que seria uma sociedade justa a 
partir de um panorama original (uma situação hipotética) em que 
as pessoas não sabem qual a sua posição na sociedade, ou seja: 
se são ricas ou pobres; saudáveis ou doentes; homem ou mulher; 
negro ou branco, etc. O autor denomina essa situação de “véu da 
ignorância”, e, segundo ele, teoricamente, as pessoas que 
possuem esse véu da ignorância são muito mais propícias a 
seguir os critérios de uma sociedade justa, pautada em dois 
princípios básicos: 1) o mínimo de liberdade básica, que na sua 
teoria inclui propriedade privada e 2) a existência de 
desigualdades econômicas na sociedade.  

Portanto, há todo um processo de organização das 
relações sociais e ideológicas, no sentido de naturalização das 
relações que sustentam que é justo haver desigualdades 
econômicas, é justo que nem todos possam acessar os meios de 
produção e por isso existem os que detêm a propriedade privada 
e os meios de produção e os que vendem a sua força de 
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trabalho. Nesse sentido, é justo que nem todos recebam salários 
iguais, por trabalhos iguais. 

Rawls (2003) reforça o sentido de igualdade de 
oportunidade, por meio do seu conceito “justiça como equidade”. 
Nessa lógica, a preocupação não está no sujeito ou naquilo que 
realmente é justo, mas sim na manutenção das relações 
econômicas e sociais que mantêm a atual ordem social. O autor 
afirma que na sociedade justa existe igualdade de liberdade para 
todos, porém as desigualdades econômicas são legítimas e 
muitas vezes necessárias. 

Vendo dessa perspectiva, o RSC pode ser concebido como 
um dispositivo político ao quebrar a isonomia salarial entre ativos 
e aposentados e entre as carreiras do EBTT e do MS, na medida 
em que remunera de modo diferente trabalhos que são iguais, a 
exemplo dos professores do MS com titulação de mestre, que 
recebem menos que um professor do EBTT com igual titulação, 
nos casos em que estes últimos possuam o RSC III (recebendo 
assim uma RT equivalente à de doutor).  

Dessa forma, o RSC faz parte de um conjunto amplo de 
políticas educacionais, parte integrante de uma reforma sistêmica 
para a carreira docente que também vai ao encontro das 
recomendações dos OM. Segundo Faust (2015), as reformas 
para a carreira docente difundidas por esses organismos 
formulam uma concepção de igualdade de salários como injusta 
e de desigualdade como justa. Concordamos com a autora sobre 
o fato de essa perspectiva liberal não condizer com a análise da 
realidade e, portanto, com a convicção de que as reformas não 
vieram para fazer justiça, mas sim “para controlar o trabalho do 
professor, no sentido de formação de FT [força de trabalho] e do 
cidadão necessário para as novas necessidades dos capitalistas” 
(FAUST, 2015, p. 166). 

Essa perspectiva liberal reforça o individualismo, a busca 
pela produtividade e a competição entre os trabalhadores, 
inclusive dentro de uma mesma categoria, como é o caso dos 
docentes, como veremos a seguir. 
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5.3.3 Fragmentação entre os trabalhadores dos IFs (docentes 
e técnico-administrativos em educação): disputas e 
contradições  

Em muitas das questões respondidas pelos docentes 
ficaram claras as disputas e a segmentação ocasionadas por 
essa política entre os professores que possuem o título de doutor 
e os que acessaram o RSC. As disputas estão se dando também 
entre os professores (solicitantes do processo) e seus 
avaliadores, pela demora em avaliar os mesmos; dos professores 
aposentados por meio dos encaminhamentos de processo via 
disputa judicial, visto que o RSC não foi concedido 
automaticamente; e com os TAEs, em virtude deles não terem 
sido incluídos nessa política e, portanto, não poderem aumentar 
seus ganhos. 

No início, o RSC estremeceu bastante a 
relação entre os colegas técnicos 
administrativos em educação e os docentes, 
já que apenas os últimos têm direito ao RSC. 
O que é uma pena. Mas essa relação de 
trabalho é a mais afetada, visto que alguns 
administrativos se incomodam com o 
benefício dos docentes. Defendo RSC para 
administrativos também. (Prof. 29). 

Encontramos nesse processo a reivindicação de uma 
parcela de professores doutores dos IFs solicitando o 
reconhecimento de seus saberes e competências e propondo 
que haja um RSC IV, ou seja, para acessar a percepção 
remuneratória igual de um professor titular. Também existe a 
discussão para que esse reconhecimento seja estendido aos 
TAEs. Essa questão foi levada ao 29º Congresso do Sinasefe, 
ocorrido de 26 a 29 de abril de 2015 em João Pessoa, Paraíba. A 
tese defendida foi intitulada: Instituição do RSC para os TAEs em 
educação e do nível IV do RSC para os Docentes – EBTT. 
Segundo o Sinasefe (2015b), o objetivo é propor a instituição e 
adição do RSC à Lei nº 11.091/ 2005 e a adição do nível IV do 
RSC à Lei nº 12.772/2012, visando a uma maior valorização dos 
TAEs e dos docentes detentores do título de doutor. 

Nos excertos a seguir, é possível verificar alguns aspectos 
das disputas em relação a essa política de certificação, que pode 
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gerar a individualização das relações pessoais e institucionais e 
aprofundar a segmentação da categoria. 

Há casos de avaliadores que possuem 
desavenças com avaliados e deixam as 
diferenças influenciarem na avaliação 
profissional. [...] Alguns colegas docentes que 
já receberam o benefício não aceitam mais 
avaliar processos RSC, gerando mal-estar 
entre os colegas quando externam isso 
(Prof.147). 

A maioria apoia o RSC, no entanto os 
docentes que são mais antigos na carreira, 
que já são doutores, não apoiam muito o 
RSC. Há comentários de que alguns destes 
professores estejam se cadastrando como 
avaliadores apenas para prejudicar os 
avaliados, postergando ao máximo ou 
simplesmente desistindo de avaliar os 
processos.  (Prof. 109). 

Para as autoras Shiroma e Schneider (2011), as políticas 
que visam avaliar, remunerar e promover professores na carreira 
segundo seu desempenho ou conhecimentos “explicita a 
intenção de incutir, na Educação, a cultura da avaliação pautada 
na meritocracia, na competição entre pares, na responsabilização 
pelos resultados e na flexibilização salarial […]” (p. 41). Como já 
vimos são elementos típicos do setor privado, mas que foram 
transferidos e incorporados para o setor público.  

Com relação à análise do processo, há muita contestação 
sobre a demora em avaliar os pedidos. Porém, além da grande 
demanda, que acaba por intensificar o trabalho dos colegas, os 
avaliadores não estão mais recebendo pelo serviço prestado. Ou 
seja, o processo tem demorado mais a cada dia devido à falta de 
pagamento para os avaliadores, como ressalta o seguinte 
depoimento: “A principal dificuldade acerca dos processos de 
RSC envolve o processo de pagamento de avaliadores. Como 
muitas IFES não pagaram ou demoraram para pagar os 
avaliadores, os mesmos se negam a avaliar novos processos” 
(Prof. 74).  

O processo de individualização das relações gera uma 
aceitação de que mesmo sem receber, os avaliadores devem 
realizar o serviço. 
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Muitos avaliadores estão se recusando a 
avaliar os novos pedidos por problemas de 
não pagamento. No entanto, não retiram seu 
nome da lista de sorteio, o que acaba 
atrasando em muito o andamento do 
processo. Penso que eles deveriam pensar 
que, talvez, quem os avaliou também não 
tinha recebido, mas mesmo assim o fez. 
(Prof.152).  

Os relatos dos docentes denunciam a lentidão do processo 
e alegam a existência de culpa por parte de seus pares pela 
demora, como podemos ver, por exemplo, nas respostas a 
seguir: 

A metodologia adotada para avaliação é falha 
atualmente, pois é um trabalho voluntário e 
muitos docentes não tem responsabilidade 
em avaliar no prazo fornecido, mesmo tendo 
aceitado participar da banca. Atualmente o 
processo de obtenção de RSC é muito lento. 
(Prof. 210). 

Então o que parece existir é falta de apoio de 
colegas que estão se recusando em avaliar 
os processos [...]. (Prof. 129). 

Tendo em vista que cada instituto fez seus 
ajustes nos regulamentos do processo, torna-
se complexa a atuação do avaliador, que a 
cada novo processo precisa analisar, além do 
próprio processo, o regulamento da 
instituição demandante. Além disso, não há 
critério claro e nem igual sobre aspectos 
remuneratórios das atividades dos 
avaliadores, o que pode desestimular alguns. 
Fora isso, o trabalho acaba por se sobrepor 
ao conjunto de atividades da carreira, que 
pela sua diversidade, quantidades e novos 
requerimentos requer maior esforço do corpo 
docente.  (Prof. 181). 

Nesses depoimentos, podemos constatar o advento de um 
novo aspecto, que diz respeito ao “cumprimento do dever” 
perante seus pares. Portanto, mesmo que não remunerado, o 
avaliador deveria executar o serviço e analisar o processo. 
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Lógica que já está presente no MS, no qual a avaliação de 
estágio, relatórios de progressão, promoção e de estágio 
probatório e outros processos é feita pelos colegas, sem 
remuneração de qualquer espécie nem cômputo de carga 
horária. 

Outro respondente defende que “deveria ter um status para 
acompanhamento na internet [dos processos] e obrigatoriedade 
de avaliações” (Prof. 102). Esse ponto de vista, apresenta, mais 
uma forma de gerir e controlar o trabalho docente, tendo como 
alegação de que há “pouca informação” sobre o processo 
disponível para acessar ou sobre os pedidos encaminhados. 
Ainda, reivindica-se a obrigatoriedade dessas avaliações. 
Infelizmente, essa proposta vem do próprio corpo docente e 
mesmo sem perceber ou sem ser esta a intenção, pode vir a 
colaborar com a lógica dessa nova forma de gestão. 

Pelo exposto, os docentes além de aceitar a política de 
certificação, cobram dos colegas a sua realização imediata. Esse 
dispositivo político visa avaliar as práticas e competências dos 
solicitantes a partir dos critérios estabelecidos, é mais um fator 
que auxilia na intensificação do trabalho docente. Nessa 
perspectiva, o RSC configura-se como mais um instrumento 
avaliador, que abre brechas para criar, nos IFs, regulamentos 
que não contemplam os diferentes perfis de atuação na carreira, 
o que, pode implicar em mais divisões ou na concessão de 
privilégios para alguns e de prejuízos para outros. 

5.3.4 A redefinição ou reorientação do trabalho docente nos 
Institutos Federais 

Com o intuito de melhor compreender quais foram os 
impactos da adoção do RSC no trabalho docente nos IFs e seus 
desdobramentos para a carreira, um dos questionamentos 
realizados aos participantes foi se houve ou não, uma 
reorganização das atividades para atender aos critérios do RSC. 

A grande maioria informou que não houve mudanças 
significativas, pois já tinha a pontuação necessária adquirida com 
as atividades desenvolvidas no decorrer da carreira ou até 
mesmo com trabalhos realizados antes de ingressar como 
efetivos no EBTT. 

Ao mesmo tempo, outros docentes relatam que “[...] foi 
uma multidão deixando suas tarefas até em segundo plano para 



218 

juntar papelada para ter os pontinhos para receber o RSC” (Prof. 
2). Ou ainda, que “ocorreu maior foco em atividades que são 
pontuadas” (Prof. 219). Verificamos que muitos docentes 
mencionaram a questão de reunir a documentação 
comprobatória como algo que demandou tempo e esforço, como 
pode ser observado nos trechos a seguir: “[houve] uma corrida 
maluca para preencher e entregar o memorial” (Prof. 115); 
“professores se empenharam para escrever o memorial e montar 
seu projeto para pleitear o RSC” (Prof.  45).  

O memorial ao qual os docentes referem-se, conforme o § 
6º do art.12 da Resolução nº 1/2014, deve ser utilizado “na 
ausência de documentação comprobatória, para o período 
anterior a 1º de março de 2003” e “deverá conter uma descrição 
detalhada da trajetória acadêmica, profissional e intelectual do 
candidato ao RSC, ressaltando cada etapa de sua experiência” 
(BRASIL, 2014a). 

Podemos averiguar, nos extratos a seguir, a declaração de 
outros docentes ao responder a questão: houve mudanças no 
seu trabalho para atender aos critérios do RSC? Quais? 

Sim, participei mais de comissões e TCCs, 
reformulação de PPC etc., para pontuar mais. 
(Prof. 72). 

Sim, ao me efetivar, acabei me dedicando 
mais ainda à pesquisa e à extensão. 
(Prof.173). 

Sim. Passei a solicitar mais documentos 
comprobatórios – declarações – de tudo o 
que realizo extraclasse. (Prof. 182). 

Sim. Tive que estudar muito nos finais de 
semana e nas férias. (Prof. 191). 

Sim. Registraram-se as atividades feitas por 
meio de escrita de projetos, emissão de 
declarações. Houve um estímulo maior para 
a realização das ações. (Prof. 214). 

Sim, procuro dar sempre uma ênfase na 
parte da pesquisa. (Prof.226). 

Além disso, encontramos o relato de professores que 
dizem não terem modificado suas atividades na instituição, porém 
é possível notar alguns aspectos de mudança como, por 
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exemplo, o professor que contesta que não modificou seu 
trabalho, entretanto buscou “realizar atividades que pontuassem 
em algum item da planilha do RSC II” (Prof. 10). Ou ainda: “não 
houve mudanças em relação ao trabalho em si, mas houve uma 
maior motivação para desempenhar minhas atividades 
profissionais e aprimoramento pessoal em relação ao trabalho” 
(Prof.111). Nota-se também uma maior busca pelos registros: “os 
colegas têm se antenado para que qualquer coisa que se faça 
exige-se portaria para poder pontuar” (Prof. 26). 

Continuando a investigação sobre as repercussões do RSC 
no que tange às relações de trabalho nas instituições, foi possível 
constatar mais respostas que indicam mudanças: 

Muitos professores procuram fazer só o que 
dá ponto em RSC e não o trabalho que 
necessita ser feito. (Prof. 45). 

Percebo um interesse maior dos colegas em 
participar das atividades que contabilizam 
pontos para o RSC. (Prof. 46). 

Penso que os colegas estão mais 
interessados em participar das diversas 
atividades que podem ou poderão pontuar no 
pedido de RSC. (Prof. 59). 

Evidencia-se um processo que vai ao encontro do que 
discutimos nesta tese a respeito da lógica da gestão por 
resultados. Por mais que os respondentes afirmem não ter 
observado mudanças em seu trabalho, uma parcela significativa 
das respostas expressa claramente que eles buscaram realizar 
precipuamente as atividades pontuadas segundo os critérios do 
RSC. 

Nesse sentido, percebe-se um desvio do foco da atividade-
fim para as atividades-meio (fazer atividades para conseguir 
certificados), que muitas vezes estão ligadas também a 
expedientes burocráticos. 

Segundo as diretrizes dos OM que prognosticam a adoção 
de estándares (padrões de competência) para avaliação docente, 
estudadas anteriormente, definem o que os professores devem 
ensinar e como proceder. Dessa forma, a política do RSC causa 
uma redefinição ou reorientação do trabalho docente, associando 
a competência que o professor precisa desenvolver por meio de 
seu trabalho com àquela que acaba sendo ensinada aos alunos.  
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5.3.5 Desistência ou desestímulo à qualificação docente 

Compreendendo o RSC como um dispositivo político que 
traz desde sua gênese uma série de contradições e disputas, 
buscamos averiguar as implicações dessa política.  

Ao iniciarmos a pesquisa, uma de nossas hipóteses era a 
de que o RSC poderia desestimular a qualificação dos docentes 
em nível de pós-graduação. Nas análises que empreendemos a 
partir da empiria, verificamos que os posicionamentos não são 
unânimes, apesar de a maioria das respostas corroborarem com 
nossa hipótese inicial, como veremos a seguir, é preciso ressaltar 
o posicionamento de alguns respondentes que expressaram sua 
compreensão sobre o RSC da seguinte maneira: “os docentes 
passaram a engajar-se mais nas atividades da instituição” 
(Prof.7), estão mais satisfeitos com o salário e dessa forma 
conseguem ter “uma situação mais tranquila para seguir a vida 
acadêmica” (Prof.12).  

Essa também é a visão de um dos entrevistados que 
afirma: “Muitos usaram o dinheiro do RSC para se qualificar, para 
fazer seu mestrado ou doutorado porque com seu salário 
poderiam viajar e não precisariam de bolsa para fazer isso” 
(ENTREVISTADO 2). 

Ressaltamos que a análise dessa política apresenta pontos 
complexos e delicados, uma vez que de fato trouxe um aumento 
da percepção remuneratória, mas ao mesmo apresenta 
mudanças no trabalho e nos desdobramentos na carreira 
docente. 

Há divergência de posicionamento dentro do próprio 
sindicato e entre os professores. Há os que defendem o RSC e 
os que o rejeitaram inicialmente, mas, perante a reivindicação da 
base, passaram a discutir a proposta e lutar para que todos 
tivessem acesso, porém, sem deixar de lutar pela carreira única, 
pois consideram o RSC como mais um elemento de 
desarticulação da categoria e que interfere diretamente no plano 
de carreira. 

Podemos verificar, como por exemplo, nas passagens a 
seguir: 

O RSC desestimula a busca por capacitação 
dos docentes. (Prof.18). 
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Tende a precarizar a qualidade dos 
professores, desestimulando a busca por 
qualificação. (Prof. 187). 

Acho que alguns colegas estão 
desestimulados a continuar a se capacitar. 
(Prof. 188). 

[O RSC provoca] Desmotivação na 
capacitação. (Prof. 135). 

Nessa mesma direção, os docentes relatam que, um dos 
“aspectos negativos” (Prof. 159) do RSC foi a desistência de 
muitos colegas de buscar a pós-graduação (cursos de 
mestrado e doutorado), por acomodação. (Prof. 159, grifo nosso). 

Percebi que alguns [docentes] ficaram 
acomodados e não buscaram mais o 
aperfeiçoamento. (Prof. 69). 

Em alguns casos, a contemplação do RSC 
fez com que alguns docentes desistissem 
de seguir para o doutorado.  (Prof. 105, 
grifo nosso). 

[...] alguns docentes que não seriam 
contemplados (doutores) se sentiram 
"prejudicados". Além disso, os doutorandos, 
assim como eu era à época da solicitação, 
viram o RSC como elemento 
desestimulador ao prosseguimento da 
carreira acadêmica. Afinal, para quê fazer 
um doutorado, se eu já recebo a 
remuneração de um doutor? (Prof. 207, 
grifos nossos). 

Esses relatos são importantes para que possamos 
compreender de que forma isso atinge não apenas os 
professores atuais, mas também futuros ingressantes na carreira 
do EBTT, uma vez que tem desdobramentos no plano de carreira 
dessa categoria, que há muito tempo luta por melhores condições 
de trabalho, salário e qualificação. 

[o RSC] É um desestímulo à formação. A 
nossa compreensão é de que o RSC teria 
que acabar. Ela deveria ser uma medida 
temporária para corrigir a injustiça de não ter 
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possibilitado, mas tem que repensar as 
condições de ter a capacitação, de ter uma 
política de capacitação docente. Que não 
existe. (ENTREVISTADO 1). 

Outro relato preocupante é que “alguns editais de 
afastamento integral não estão sendo preenchidos, pois em 
alguns casos, o docente obteve RSC III, e por isso não se motiva 
a cursar o doutorado”. (Prof. 196). Se atualmente, não há uma 
política séria e efetiva para a qualificação docente e os editais 
que existem não estão sendo preenchidos, pode acarretar em 
grandes perdas a longo prazo para a qualificação docente e para 
a instituição, uma vez que não tendo demanda, essas vagas 
podem desaparecer. 

Em alguns casos, O RSC pode levar até à desistência de 
quem já estava cursando uma pós-graduação: 

Percebi que alguns professores que 
estavam cursando pós-graduação ou o 
pretendiam, desistiram de fazê-lo. Não é 
suficiente para tal afirmação, mas este 
comportamento sugere que o RSC estimulou 
alguns profissionais a não avançarem em 
suas carreiras acadêmicas. (Prof. 155, grifo 
nosso). 

Um desestímulo à qualificação docente, pode acarretar 
ainda prejuízos aos alunos e à melhoria da educação: “muitos 
docentes se preocupam muito com o RSC e se acomodam na 
busca do mestrado ou doutorado. Sinto que a prioridade é 
obter o RSC e não os alunos ou a qualificação do ensino”. (Prof. 
113, grifo nosso). 

Outro fator importante que deve ser levado em 
consideração é a sobrecarga de colegas com as atividades que 
somente os que possuem o título de doutor podem realizar: “[...] 
quem tem RSC III não vai ser chamado para banca, por exemplo, 
entre outras tarefas pertinentes a quem possui o título.  (Prof. 26) 

Outros respondentes expressaram que, a implementação 
do RSC fragilizou as lutas e que essa política pode acarretar 
sérios riscos à instituição, com o “desestímulo ao 
desenvolvimento da carreira científica e, portanto, da 
pesquisa dentro dos IFs. E pode funcionar como uma 
justificativa para excluir os IFs dos orçamentos gerais de fomento 
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à pós-graduação e à pesquisa no país, que voltariam a estar 
concentrados em universidades e centros de pesquisa”. (Prof. 4, 
grifo nosso).  

Acredito que o custo é extremamente elevado 
e da forma que está sendo feito haverá um 
desestímulo à qualificação do quadro 
docente, uma vez que já recebem os seu 
salários como se já tivessem outra titulação. 
O desestímulo à qualificação é péssimo para 
a instituição, principalmente quando se trata 
do reconhecimento e avaliação dos cursos de 
Graduação e para criação de Pós-
Graduações.  (Prof. 35, grifos nossos).  

[o RSC] só serviu para atrasar, em no mínimo 
10 anos, o desenvolvimento dos IFs do 
Brasil, uma vez que desestimula a 
capacitação de um mestre, que poderia virar 
doutor e orientar em programas de pós-
graduação strictu sensu, fomentando, 
inclusive, a submissão de propostas de 
mestrado (APCN) e doutorado à CAPES. 
Com isso os IFs pararam no tempo. 
(Prof.228). 

Com o relato dos professores, percebe-se que o RSC 
causou certo desconforto e pode efetivamente gerar um 
desestímulo para realização de pós-graduação, principalmente o 
doutorado (stricto sensu), em razão da duração e de outros 
esforços que são necessários para a sua conclusão. Como 
tratamos anteriormente, em termos pedagógicos, a noção de 
competência estimula o desenvolvimento dos saberes práticos, 
valoriza as experiências, em oposição aos saberes científicos. 
(DUGUÉ, 1994; FIDALGO, 1999). 

A desvalorização dos conhecimentos científicos e a 
exaltação dos saberes cotidianos pode levar a um processo de 
“desintelectualização” do professor, ratificado pelas políticas de 
reforma educacional (SHIROMA, 2003). Um conjunto de fatores 
que enfatiza e valoriza os saberes e práticas cotidianas, ao 
mesmo tempo, diminui as possibilidades de pesquisa, os 
incentivos e retira o tempo necessário para a qualificação. 
Somam-se políticas que enaltecem o pragmatismo e a 
produtividade docente.  
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Leher e Motta (2014) destacam que está em jogo um novo 
projeto de universidade, que vem sendo construído de acordo 
com a ideologia dominante: 

Nessa perspectiva, “quebrar o monopólio do 
saber dos professores” por meio da 
intensificação da alienação do trabalho 
docente é um fator essencial para a 
consolidação da lógica da produção e 
mercantilização da educação. (LEHER; 
MOTTA, 2014, p. 73). 

Esse projeto está sendo gestado também nos IFs há 
bastante tempo, como demonstramos na terceira seção, e segue 
a mesma lógica da massificação da educação. Nessa 
reconfiguração do padrão capitalista do último período, os IFs 
assumem um papel preponderante para a formação de um novo 
trabalhador. 

Nos IFET’S esse caráter profissionalizante 
faz dessa instituição um pólo formador da 
mão de obra de nível técnico e superior das 
classes economicamente desfavorecidas. 
Neste contexto, o trabalho do professor, que 
atua nos IFET’s, modifica-se e é intensificado 
justamente para atender a esse caráter 
profissionalizante e mercantil, sem que o 
docente perceba que o seu cotidiano 
profissional é alterado, muito pelo contrário, 
ele defende essa interferência, tanto no seu 
trabalho acadêmico/intelectual quanto na 
instituição. (COSTA, 2013, p. 15). 

A análise da precarização e intensificação do trabalho 
docente deve considerar as determinações mais amplas que a 
constituem e configuram, problematizando também “em que 
medida está sendo ampliada a subordinação do trabalho 
intelectual à lógica do capital” (LIMA, 2011, p. 150), tendo em 
vista que a lógica gerencial dos trabalhos e a reconfiguração da 
carreira docente requerem um novo perfil de trabalhador (LIMA, 
2011). Esse projeto de reconfiguração do trabalho docente, visa 
manter sob controle uma categoria massiva com tradição de 
greves, lutas e com papel decisivo na formação da força de 
trabalho. 
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5.3.6 Intensificação do trabalho 

Com a reestruturação produtiva, as relações de trabalho 
modificam-se e tornam-se mais flexíveis, tanto no sentido das leis 
trabalhistas, quanto das capacidades e habilidades que são 
exigidas do trabalhador para se adaptar às recorrentes 
modificações e demandas do mercado. 

O trabalho em geral, assim como o trabalho docente, na 
perspectiva da classe trabalhadora, tem sofrido com a lógica da 
acumulação flexível, com mudanças na sua organização, gestão 
e consequentemente, com os impactos da intensificação na 
sociedade contemporânea. No caso específico de que estamos 
tratando, a carreira docente, ampliam-se as funções, como por 
exemplo, com o preenchimento em plataformas online, de 
planejamentos, faltas, notas e avaliações dos alunos. O professor 
precisa lecionar, participar de reuniões, realizar tarefas 
burocráticas, planejar, estudar, corrigir trabalhos, provas, orientar, 
sendo que muitas dessas atividades são realizadas após o 
horário de trabalho e/ou nos finais de semana. Segundo Dal 
Rosso (2008, p. 20) “a intensidade tem a ver com a maneira 
como é realizado o ato de trabalhar. [...] ela se refere ao grau de 
dispêndio de energias realizado pelos trabalhadores na atividade 
concreta”.  

Em produção anterior (BACCIN; SHIROMA, 2016), 
abordamos o assunto da precarização e intensificação do 
trabalho docente nos IFs, assim como as distinções entre 
trabalho produtivo e improdutivo. O trabalho docente realizado 
em escolas ou universidades públicas não gera mais-valor 
diretamente, mas desempenha papel fundamental na dinâmica 
de funcionamento da sociedade capitalista e, portanto, também 
sofre um processo de intensificação (SANTOS, M., 2013).  

De forma imediata a escola de gestão exclusivamente 
pública não produz mais-valor; mas, indiretamente, está 
formando o sujeito que irá produzi-la com seu trabalho, 
evidenciando o papel da educação como parte das condições 
sociais de produção necessárias à reprodução e ampliação do 
capital. (FRIGOTTO, 1989). Além disso, essas instituições atuam 
na produção de consciência e hegemonia, bem como da 
“produção e reprodução da lógica capitalista, visto que 
desempenham um papel na produtividade ao criar, gerar 
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tecnologias, inovações, patentes, consultorias, pesquisa aplicada, 
etc.” (BACCIN; SHIROMA, 2016, p. 135). 

É importante destacar que, contraditoriamente, ao mesmo 
tempo que a escola serve para a formação de força de trabalho, 
ela é também campo de disputa da classe trabalhadora que luta 
historicamente pelo direito de acessar a educação e a cultura 
como forma de conscientização política e de formulação de uma 
concepção de mundo emancipatória das relações sociais 
vigentes. É preciso, para tanto, superar as relações de 
subsunção estabelecidas pelo modo de produzir a vida no 
sistema capitalista. 

O trabalho docente é afetado por diversas demandas que 
sobrecarregam os professores, que por diversas vezes utilizam 
um tempo maior do que o estipulado em seu contrato de trabalho, 
exigindo um compromisso com alunos e a instituição cada vez 
maior.        

Em relação à carreira do EBTT, ainda tem o agravante de o 
docente atuar em diferentes níveis de ensino, modalidades, 
projetos, pesquisa, ensino e extensão. Com a expansão dos IFs 
aumenta-se o número de alunos, mas a proporção de 
professores não acompanha a demanda, o que resulta, entre 
outros fatores, na sobrecarga de trabalho. 

Analisamos essa questão sobre a intensificação e a 
precarização do trabalho docente, tendo como base empírica a 
análise dos questionários que retornaram dos IF pesquisados e já 
apresentados neste capítulo. Solicitamos aos participantes da 
pesquisa que comentassem sobre os incentivos e dificuldades 
enfrentadas para a realização do seu trabalho na instituição 
relacionados ao ensino, à pesquisa, à extensão e aos cargos de 
gestão.  

As respostas foram satisfatórias e ricas em detalhes 
explicativos das condições em que se encontram seus campus e 
o trabalho docente. Pensamos que esse tamanho empenho ao 
responder nosso instrumento de pesquisa, frente a todas as 
demandas e sobrecargas que enfrentam no seu cotidiano, tem a 
ver com a necessidade e a importância de serem ouvidos; de dar 
visibilidade aos campus que ainda estão em construção e a 
muitos que estão interiorizados; além de expor as condições de 
trabalho e de infraestrutura dessa expansão.  

Primeiramente selecionamos as quatro perguntas que 
questionavam sobre os incentivos e as condições de trabalho 



227 

com ensino, pesquisa; extensão e cargos de gestão. 
Catalogamos as respostas separadamente, as classificamos e as 
analisamos. Dessa forma, constatamos respostas que foram 
recorrentes em todas elas. Como por exemplo, a carga-horária 
excessiva de ensino em sala de aula que, segundo os depoentes, 
inviabiliza a construção e participação em projetos de pesquisa e 
extensão, assim como sobrecarrega as atividades daqueles que 
encontram-se nos cargos de gestão. A falta de infraestrutura e 
recursos também atinge sobremaneira os IFs. Vejamos mais 
detalhadamente esses aspectos. 

Nos resultados das análises de nossa empiria, os 
professores destacaram uma sobrecarga de trabalho relacionada 
às atividades de ensino, que somavam uma média de 18 horas-
aulas semanais por professor. Em um dos campus, essa média 
sobe para 20 horas-aula. “No nosso Campus, com relação aos 
demais, temos carga horária elevada (cerca de 20 aulas 
semanais)”. (Prof. 182) 

Ainda encontramos diferentes cargas horárias dependendo 
dos cursos, como podemos constatar no excerto a seguir:  

Existe uma distribuição desigual de docentes 
por setor. Para determinados cursos temos 
uma média de 16/18 aulas por semana. [...] 
em outros cursos, os colegas lecionam 4/6/8 
aulas/semana e não realizam outras 
atividades, não ocupam cargos, não estão 
em capacitação e não colaboram com a 
Instituição. (Prof. 173) 

Pinto et al. (2013), na pesquisa realizada com professores 
da Pós-graduação em um Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia, tratou sobre alguns indicadores de bem e de mal-
estar docente no ambiente de trabalho, dentre eles a saturação 
de tarefas que “denunciam a intensificação do trabalho docente, 
a partir de políticas governamentais de ajuste econômico e da 
cultura da produtividade que se instala a partir de parâmetros de 
avaliação do trabalho docente, repercutindo na vida pessoal e 
profissional dos professores (PINTO, et al. 2013, p. 44)”. 

Os autores supracitados, observaram que os fatores 
causadores de adoecimento referem-se não somente às difíceis 
condições de trabalho, sobrecarga de tarefas, excesso de horas-
aula semanais, e de turmas, entre outros, como também a 
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aspectos mais subjetivos, como por exemplo, a sensação de 
sempre estar devendo, uma vez que, sobram tarefas a cumprir. 
Os professores pesquisados relataram também “o sentimento de 
estar deixando de lado aspectos de sua vida pessoal, seja como 
pais, filhos ou mesmo cônjuges, em decorrência do trabalho e 
das exigências do meio acadêmico. (PINTO, et al. 2013, p. 51). 

Esse processo desmedido de exigência de produtividade, 
acarreta grandes prejuízos à saúde física e psicológica dos 
trabalhadores. Segundo um dos participantes da nossa pesquisa, 
“tem docentes DE com 60 horas semanais ou mais de atividades” 
(Prof. 106). Esse docente apresenta um relato ainda mais 
alarmante que “dentro de duas décadas os IFs serão um grande 
depósito de profissionais inúteis, depressivos e com outras 
doenças, principalmente às relacionadas à fala, como câncer de 
garganta, pois estamos sendo tratados como máquinas de 
lançamento de palavras”. (Prof. 106). Esse relato, também vai ao 
encontro de muitos outros depoentes que destacaram o aumento 
de carga-horária em sala de aula. Percebe-se que a 
intensificação do trabalho tem se aprofundado e pode acarretar 
graves prejuízos à saúde dos docentes.  

Em relação a regulamentação das atividades docentes 
(RAD) no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica a Setec-MEC publicou no Diário Oficial 
da União (DOU), a Portaria nº 17, de 11 de maio de 2016 
(BRASIL, 2016c), que estabelece suas diretrizes gerais.  

Em seu Art. 12., determina que o regulamento das 
instituições deverá prever, na composição da carga horária de 
aulas, um mínimo de 10 horas e, no máximo, 20 horas semanais 
para os docentes em regime de tempo integral, e no mínimo, 8 
horas e, no máximo, 12 horas semanais para os docentes em 
regime de tempo parcial. A Portaria, em seu Art. 4º conceitua as 
atividades de ensino que são: 

I - Aulas em disciplinas de cursos dos 
diversos níveis e modalidades da educação 
profissional, científica e tecnológica, 
presenciais ou a distância, regularmente 
ofertados pela instituição com efetiva 
participação de alunos matriculados; 
II - Atividade de preparação, manutenção e 
apoio ao ensino; 
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III - Participação em programas e projetos de 
ensino; 
IV - Atendimento, acompanhamento, 
avaliação e orientação de alunos, incluindo 
atividades de orientação de projetos finais de 
cursos técnicos, de graduação e de pós-
graduação, bem como orientação profissional 
nas dependências de empresas que 
promovam o regime dual de curso em 
parceria com a instituição de ensino; 
V - Participação em reuniões pedagógicas 
(BRASIL, 2016c, p. 50). 

 
O próprio documento do MEC estabelece uma relação de 

horas de ensino que pode acabar inviabilizando o 
desenvolvimento de atividades de pesquisa e de extensão. 
Podemos constatar, nos depoimentos dos professores e 
professoras, a dificuldade, até mesmo ao relatarem a 
impraticabilidade de atividades de pesquisa e extensão nessas 
atuais condições. 

Ao analisarmos as respostas, da pergunta sobre condições 
de trabalho e incentivos que a instituição oferece para atividades 
de extensão, foi possível verificar que em uma quantidade 
significativa de campus, os docentes têm dificuldades para 
realizar essas atividades. Dentre os principais problemas 
constatados, estão a falta de infraestrutura ou condições 
precárias da mesma, assim como a falta de recursos financeiros 
para desenvolver atividades de extensão de modo geral, “[...] 
principalmente para desenvolvimento regional e para pequenas 
atividades econômicas” (Prof. 12). 

Segundo outro participante da pesquisa, além da falta dos 
recursos básicos para as intervenções nas atividades de 
extensão, também não existe transporte disponível e quando há, 
não tem combustível. E acrescenta: “Infelizmente os programas 
de extensão institucionais só visualizam os números, a qualidade 
é secundária sempre”.  (Prof. 147). Denuncia ainda, a falta de 
articulação entre as atividades de ensino, de pesquisa e de 
extensão, assim como, as disputas com os projetos de pesquisa: 
“o estímulo à extensão é sempre aquém de sua importância para 
a propagação de tecnologias desenvolvidas pelo programa de 
pesquisa institucional”. (Prof. 147). 
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Em outros depoimentos, constatamos alguns problemas 
políticos institucionais, como a crítica à concepção educacional e 
à baixa articulação interinstitucional.  (Prof. 155). Outro depoente 
aponta, também, a “falta de vontade da gestão para fazer 
interlocução com a sociedade”. (Prof. 135). 

Um expressivo número de docentes menciona que não há 
incentivo nem por parte da instituição, nem por parte do governo, 
referindo-se aos recursos financeiros. Em relação ao número de 
bolsas para os projetos, quando há, são insuficientes. E muitas 
delas não são pagas em dia, mais uma vez, prejudicando os 
estudantes que dependem deste recurso para se manterem 
estudando.   

Segundo os depoimentos, alguns professores consideram 
o trabalho com a extensão desestimulante, porque “as bolsas dos 
alunos não são pagas em dia e ficamos em uma situação 
constrangedora com eles”. (Prof. 21). As condições para 
desenvolver os projetos de extensão são ruins, “pois têm sido 
fornecido somente bolsas a estudantes e não há recurso para 
custeio dos projetos. (Prof. 49). Outro depoimento afirma que o 
total de bolsas é “extremamente baixo em relação à quantidade 
de alunos matriculados. Para meu campus, são apenas 15 bolsas 
num universo de mais de 3000 alunos matriculados” (Prof. 213). 

Segundo um dos respondentes, as bolsas são de duzentos 
reais e não há incentivo, nem espaço físico para desenvolver as 
atividades:  

Outro fator que é recorrente, diz respeito à carga horária de 
aula de ensino excessiva, prejudicando ou inviabilizando a 
dedicação dos docentes a projetos de extensão ou de pesquisa, 
ou, alguns casos, deixando-os em segundo plano. 

Segundo informações de alguns professores, não há uma 
política de diminuição de carga horária de aulas para que 
atividades de extensão possam ser realizadas com mais 
empenho. “Para muitos, submeter projetos de extensão são 
meios para ajudar um aluno que depende de uma bolsa para 
poder continuar realizando seus estudos na instituição”. 
(Prof.213) 

Outro professor expõe que, nunca teve “condições de 
participar de atividades de extensão. Quem faz projetos de 
extensão não tem sua carga horária de ensino reduzida, como se 
deveria esperar”. (Prof. 202) 
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Mesmo nas instituições que incentivam o corpo docente a 
realizar pesquisa e extensão, o relato é que a elevada carga-
horária em sala de aula e a falta de recursos são fatores 
impeditivos para a sua efetivação. 

Alguns respondentes afirmam que, dentro desse quadro, 
não há incentivo financeiro, nem de diminuição da carga-horária 
em sala de aula. Assim, a responsabilidade recai sobre os 
próprios professores, ou seja, “o incentivo é o amor pela 
profissão” (Prof. 6). Nessa mesma direção, outros depoimentos 
apontam: 

Cada um faz se quiser, de modo "voluntário". 
A prioridade de lotação é a sala de aula. 
(Prof. 79) 

A gente faz porque quer e gosta da 
comunidade. Não há um plano de ação ou 
uma ação em conjunto. (Prof. 143) 

Os editais demoram muito para serem 
lançados e não há taxa de bancada. Assim, 
muitos projetos ocorrem porque são 
bancados pelos professores. (Prof. 18) 

A extensão depende muito dos docentes que 
correm atrás para realizá-la. (Prof. 75) 

Sempre temos que tirar grana do nosso bolso 
para isso e não acho justo”. (Prof. 36). 

A responsabilização não só pelos resultados, mas pela 
construção e realização das atividades recai sobre o corpo 
docente. O que se materializa em mais um fator de precarização 
e intensificação. 

Identificamos nas respostas que os docentes referem-se ao 
incentivo, quando há oferta de editais. Mas, ao mesmo tempo, 
como vimos nos excertos anteriores, a elevada carga-horária não 
permite que os docentes participem desses processos.  

A Extensão é incipiente não observando 
planejamento adequado à execução da 
mesma, calcada na pressão federal e em 
suas resoluções que obrigam à prática de 
pesquisa e extensão mas sem se preocupar 
com a execução destes processos nos 
Institutos. (Prof.136) 
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A presente pesquisa constatou também que alguns 
professores consideram as condições boas para a realização de 
projetos de extensão e pesquisa, porém não houve um maior 
detalhamento destas condições.  

No tocante às condições de trabalho e aos incentivos que a 
instituição oferece para a realização da pesquisa, um número 
expressivo de respondentes relatou que faltam recursos e 
infraestrutura. As expressões mais recorrentes nos depoimentos 
foram relacionadas à falta de laboratórios, salas de reuniões e 
sala para os professores realizarem suas orientações. Vejamos 
alguns excertos.  

Péssimas condições de trabalho no âmbito 
da pesquisa. Não existe espaço físico 
apropriado para o trabalho. Todos os 
professores dividem uma grande sala de aula 
como sala de professores. Não existe espaço 
para alunos pesquisadores trabalharem. 
Financiamento de pesquisa é ínfimo. 
(Prof.83) 

Pouca ênfase no desenvolvimento de 
pesquisa, chegando a ser desmotivador para 
quem vem de instituição de pesquisa. Poucos 
recursos para que o professor participe de 
congressos nacionais e internacionais. 
(Prof.92) 

A DGP não apoia o Professor que deseja 
fazer Doutorado e continuar trabalhando, 
exige que o mesmo compense a carga 
horária que destina na pesquisa. Ridículo! 
(Prof. 11) 

Nos mesmos moldes das respostas da pergunta anterior, 
no tocante a pesquisa, embora em algumas instituições haja 
grande incentivo por parte da Instituição quanto à realização de 
projetos de pesquisa, e exista a abertura de editais, a principal 
dificuldade encontrada refere-se a não ter os recursos 
necessários à execução dos projetos de pesquisa.  

Em relação aos editais de fomento à pesquisa, 
principalmente os externos, “exigem doutorado, restringindo 
muito a orientação de projetos de pesquisa para mestres” (Prof. 
93). Nesse ponto, o RSC é mais um agravante, uma vez que 
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fornece a RT, mas não o título. Assim, alguns professores não 
podem participar desses editais de fomento à pesquisa.  

Encontramos referência também ao corte de verbas que 
está ocorrendo nos IF e que, segundo depoimento, “Até o ano 
passado havia mais verba para aplicar nos projetos de pesquisa. 
Com o corte de verbas, essa atividade está muito restrita”. 
(Prof.123). A referência é feita ao ano de 2015 e o que 
constatamos é que o corte nas verbas tem se agravado cada vez 
mais. 

Considero adequadas. Entretanto, ressalto 
que como não há regulamentação sobre a 
relação carga horário de ensino/de 
extensão/de pesquisa, os que nos dedicamos 
à pesquisa, realizamos essas atividades 
como uma carga horária adicional. O mesmo 
ocorrendo com quem atua na pós-graduação 
stricto sensu. (Prof. 68). 

A pesquisa ainda é um aspecto 
negligenciado. O discurso é o contrário da 
prática, pois não havendo organização do 
ensino, professores com perfil para pesquisa 
ficam impossibilitados de produzir devido a 
uma carga horária em sala de aula ser 
extenuante. Não se estimula a produção das 
publicações. Os que publicam o fazem por 
exigências de programas de mestrado e 
doutorado. (Prof.40) 

Em relação às condições de trabalho e incentivos que a 
instituição oferece para as atividades de ensino, a grande 
maioria dos docentes responderam que faltam materiais e 
infraestrutura, como por exemplo: sala de aulas, laboratórios, e 
salas dos professores para realizar planejamentos e 
atendimentos dos alunos e orientandos. Alguns campus 
registraram a falta de energia elétrica recorrente e a falta de 
transporte, quando esse é no meio rural, fazendo com que a 
evasão de alunos aumentasse consideravelmente. Vejamos o 
depoimento do docente a seguir: 

Péssimas condições de trabalho. Salas de 
professores para dez docentes com uma 
mesa grande e um armário com quatro 
portas. Difícil acesso ao Campus por ser na 
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área rural e distante do centro da cidade. [...] 
As salas de aula dispõem apenas de quadro, 
temos que levar o Datashow e montar 
sempre. Os banheiros não dispõem de papel 
higiênico, tendo tanto servidores como alunos 
de levar de casa. [...] O acesso a fazenda do 
Campus precisa ser feito em nosso carro 
próprio ou a pé, para aqueles que não 
dispõem de veículo, a escola não 
disponibiliza transporte nem para alunos, 
nem para os professores. As condições de 
aula prática são péssimas, sendo inclusive 
rejeitadas pelo Conselho de Ética. [...] 
(Prof.85) 

Segundo notícia publicada em outubro de 2017, os IF têm 
sofrido com os cortes de verbas e do orçamento previsto para 
2017 que seriam de R$ 565 milhões. Porém, somente 339,4 
milhões de reais (60%) foram liberados pelo MEC. Como 
consequência, muitas unidades deixaram de abrir vagas e 
cursos, além de ter havido demissão de funcionários 
terceirizados. Segundo dados veiculados nessa mesma notícia, o 
Instituto Federal de São Paulo (IFSP) “adiou - e não tem previsão 
para concluir - a terceira fase de expansão no interior e na região 
metropolitana, em cidades como Marília, Bauru e Carapicuíba. O 
Pró-reitor de administração explica que não foi possível construir 
ginásio, restaurantes e auditórios na maioria das 36 unidades”. O 
pró-reitor afirma ainda, que foi reduzido o “número de pessoas 
que fazem limpeza, vigilância, manutenção e apoio 
administrativo. A redução foi suficiente para fechar o ano. Mas 
não será para 2018, quando os contratos forem corrigidos pela 
inflação”. (PALHARES, 2017). 

Como exemplo do corte de verbas, podemos citar o 
Instituto Federal do Rio Grande do Sul, onde os campus mais 
recentes foram mais afetados, a infraestrutura física está pela 
metade, porque não há os recursos que haviam sido 
previstos (PALHARES, 2017).  

Exemplos da precarização não faltam, no Instituto Federal 
do Tocantins, campus Colinas, foi aberto edital para professor 
voluntário, uma vez que não há liberação de verbas para a 
abertura de concurso público. (PALHARES, 2017). 
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A coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Instituições Federais de Ensino (Sindifes), Cristiana Dele Papa, 
aponta que os cortes para a UFMG (Universidade Federal de 
Minas Gerais) vem ocorrendo desde 2014 e que para o ano de 
2017 foram repassados 130 milhões de reais dos 178 milhões 
previstos. Dessa forma, segundo suas palavras, “os institutos 
federais, cinco no Estado, já estão correndo risco de ter alguns 
de seus campi fechados”. 

São vários os exemplos de precarização e até possíveis 
fechamentos de Campus devido ao corte no orçamento. Segundo 
notícia veiculada em jornal, os IF de Brasília tiveram corte de 
25% no orçamento (VERAS, 2017), inclusive com campus que 
tiveram corte de 50%, como é o caso do Campus de São 
Sebastião, por exemplo, “foi repassado 900 mil reais, sendo que 
em 2015, o local funcionava com repasses de milhões de reais”. 

Todo esse processo que buscamos expor anteriormente, 
de precarização e intensificação do trabalho docente, acaba 
sendo, em muitos casos, naturalizado, pois é atribuída aos 
professores a responsabilização pela melhora nos índices, por 
meio das provas de avaliação ou, como podemos observar na 
pós-graduação, com as metas de publicação e pontuação 
impostas pela Capes. 

Os professores universitários entendem que 
os ataques à carreira docente têm como pano 
de fundo a proposta de mudança radical do 
conceito de educação pública superior. A 
ideia é retirar a função social da universidade 
e transformá-la em uma “prestadora de 
serviços” com foco nas demandas do 
mercado. Assim, o Estado se livra de sua 
obrigação com a sociedade e transforma a 
atividade docente em parte de um grande 
negócio (RODRIGUES; XAVIER, 2013, p.22). 

Para finalizar a análise da nossa empiria, assim como nas 
perguntas que foram realizadas sobre as condições no ensino, na 
pesquisa e na extensão, as condições para assumir os cargos 
de gestão apresentam dificuldades, tanto financeiras, como 
estruturais. Alguns relatos apontam que o campus cresceu de 
forma aligeirada, mas a sua estrutura não amadureceu 
conjuntamente, a contratação de funcionários não acompanhou a 
expansão do campus, ocasionando sobrecarga de trabalho e 
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tarefas que o gestor precisa realizar, mas que seriam relativas 
aos servidores técnico administrativos.  

O mesmo problema da carga-horária apareceu nesses 
depoimentos, como por exemplo: “No meu caso, não tive como 
diminuir as aulas e outras atividades para assumir um cargo, pois 
no setor em que trabalho são muitas aulas para poucos 
docentes”. (Prof. 173). Ou ainda, “Alguns professores acabam 
tendo que se desdobrar, dando 20 aulas e coordenando curso” 
(Prof. 202). 

Uma boa parte dos pesquisados responderam que os 
cargos são por indicação política e não são remunerados, 
portanto, não há incentivo para assumi-los.  

Ruins, pois não tem gratificação para todas 
as funções. (Prof. 49) 

Sou chefe de departamento e o cargo deveria 
ser contemplado por uma CD [Cargos de 
Direção das IFES], pois, conforme o 
regimento, trata-se de um cargo com status 
de direção. Mesmo assim, não há CD para 
nenhum dos 2 chefes de departamento. Fui 
coordenador de curso, cargo atrelado a uma 
FG [Funções Gratificadas], porém, fiquei 
alguns meses sem receber a gratificação pois 
a instituição não possui FG para todos os 
coordenadores de curso. (Prof. 166) 

Percebemos as diferenças entre os IFs pesquisados, como 
por exemplo, nesse depoimento o docente diz que, “Dependendo 
do cargo, há incentivos, como a redução da carga horária de 
ensino, mas isso não vale para todos os cargos, nem para todos 
os professores”. (Prof. 202). 

Diante dessas dificuldades “só assumem os cargos 
administrativos as pessoas empenhadas em desenvolver a 
instituição. Gratificações não fazem frente à demanda de 
trabalho. Além disso, existem cargos que nem são remunerados”. 
(Prof.203). Outros dizem que, “o crescimento pessoal é o maior 
incentivo” (Prof. 6). 

Com base em alguns depoimentos, constatamos que “os 
cargos administrativos estão ligados diretamente a indicações 
que muitas vezes são escolhas políticas (Prof. 74). 
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Muitos cargos comissionados são 
preenchidos por indicação política. Muitas 
vezes o profissional mais preparado para 
executar a função não está no lugar certo. 
(Prof. 93) 

A instituição observa a afinidade das pessoas 
com relação aos cargos a serem ocupados. 
(Prof. 37) 

Cargos administrativos são ocupados apenas 
para troca de apoio político. (Prof. 135) 

Como são cargos políticos, você termina 
tendo que se envolver com aqueles que já 
estão nos cargos para conseguir uma 
indicação. Muitos professores não se 
sujeitam. (Prof. 151) 

Os cargos de coordenação de cursos 
superiores são por eleição; os demais mera 
escolha partidária dos diretores. Não é levado 
em conta o perfil profissional para os cargos; 
apenas ocupam cargos desta natureza os 
que estão "do lado da gestão"; quem é do 
contra é condenado ao ostracismo. (Prof.213) 

Há relatos também da falta de preparação dos docentes 
para assumir os cargos, pois “Não existe incentivo para a 
qualificação nem para a atualização profissional” (Prof. 179) 

Complicado, uma vez que não temos uma 
preparação para assumir tais cargos. Tenho 
a percepção de que nenhum dos valores 
pagos, atualmente, pelos cargos em questão 
compensa a demanda apresentada. (Prof.80) 

Não há grande interesse dos docentes por 
assumir cargos administrativos na instituição. 
A burocracia é muito grande. (Prof. 88) 

[...] A cobrança por resultados numéricos é 
muito grande. Já fui Coordenador de 
extensão, passei 1 ano e meio de 2011 a 
2012. A cobrança é grande sem oferecer 
condições adequadas. O próprio campus 
funciona inadequadamente. (Prof. 147) 
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Intensificam-se a concepção de “nova gestão pública”, que 
introduz elementos do gerencialismo na educação, visando 
implantar novas formas de organização, avaliação e de gestão 
dos recursos humanos, intensificando o trabalho docente e 
aumentando o controle sobre ele. Esse trabalho também leva à 
burocratização, a individualização, à disputa entre os pares e à 
competição. 

5.3.7 Produção do consentimento ativo: professores 
reivindicando a política 

O governo, por meio das políticas educacionais, busca 
formas de fazer com que os sujeitos assimilem novas regras, 
novos padrões de agir e pensar que estejam de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pela classe dominante, que procura por 
intermédio do consenso tornar-se também classe dirigente. O 
consentimento ativo, para Gramsci (1978), é produzido como 
parte da ação educativa do Estado. Esse novo modo de 
organização do Estado, essa “nova gestão pública” busca gerir 
as atuais relações de trabalho e amoldar esse trabalhador mais 
flexível. Para Gramsci (1978), a educação é responsável por uma 
formação intelectual e moral. Nesse sentido, as políticas de 
reforma para a carreira docente propõem novas formas de gestão 
de professores. 

É possível constatar nas falas de vários respondentes que 
o RSC deveria ser uma política de avaliação periódica, para que 
houvesse a necessidade de pontuação constante. Outros 
apontam ainda que “o RSC deveria contar com algum tipo de 
avaliação dos alunos em relação às atividades do professor”. 
(Prof. 201, grifo nosso). 

Creio que a RSC deveria ser uma 
avaliação constante, por exemplo, o 
docente seria avaliado a cada dois anos, 
como é para progressão, e de acordo com 
desempenho e a pontuação manter o direito 
ao ganho pela RSC. Dessa forma, acredito 
que os docentes produziriam mais e fariam 
jus ao recebimento. (Prof. 90, grifos nossos). 

O Reconhecimento de Saberes e 
Competências deveria ser uma ferramenta 
constante para avaliação da atividade 
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docente nos IF's. [...]. A cobrança, assim 
como nas universidades, deveria ser por 
produtividade como é o RSC. Conheço 
colegas de trabalho que não pensam em 
fazer o doutorado após o RSC, de certa 
forma, este programa dos docentes EBTT 
ajudou na acomodação dos colegas, daí mais 
um motivo para que o RSC seja contínuo e 
periódico. Nada que cobre exaustivamente a 
produtividade capitalista do docente, mas que 
haja equilíbrio nesta produtividade e serventia 
à sociedade brasileira.  (Prof. 29, grifos 
nossos). 

Essa concepção está de acordo com o que viemos 
discutindo sobre as novas formas de produzir consenso e criar 
um consentimento ativo por meio das políticas para a carreira, na 
qual o professor não apenas aceita a política, mas a reivindica. 

O Relatório Delors (UNESCO, 1996) preconiza que o 
professor é responsável pela qualidade do ensino. Para isso, é 
necessário fazer com que o professor acredite ser importante as 
reformas, mas principalmente que participe ativamente delas.  

Segundo Melo (2005), que realiza suas análises sob uma 
leitura gramsciana, para manter a realização de uma hegemonia 
ativa 

de direção e dominação indissociáveis, exige 
uma complexa disciplina de planejamento e 
formação de consenso, a fim de destruir 
paulatinamente o nível de consciência 
atingido pela classe trabalhadora e substituir 
seus desejos e ações pelo projeto 
hegemônico de sociabilidade capitalista” 
(MELO, 2005, p. 69). 

Nos depoimentos, há trechos recorrentes dos professores 
reivindicando uma política com critérios produtivistas e 
meritocráticos.  

O RSC deveria estar vinculado a 
obrigações futuras dos beneficiados, por 
exemplo: o professor tem RSC que o 
equipara financeiramente ao doutor, mas não 
tem nenhuma atividade de pesquisa e 
extensão. Acho que o RSC deveria ser só 
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para os servidores com muito tempo de 
carreira.  (Prof. 20, grifo nosso). 

Creio que ele deveria ser diferente. Em vez 
de ser permanente, que fosse periódica. 
Assim, haveria necessidade constante de 
pontuação, estimulando os docentes à 
produção. Como está hoje, após solicitar a 
RSC, o docente acaba perdendo um pouco 
do fator que o motivava antes da solicitação.  
(Prof. 214, grifos nossos). 

Os depoimentos dos docentes nos dão mais subsídios para 
compreendermos a concepção ideológica e o caráter produtivista 
dessa política, que deveria estar vinculada a atividades ou 
“obrigações” futuras, bem como a produção de um consentimento 
ativo que reivindica avaliações de caráter periódico para a 
manutenção ou não dessa percepção remuneratória pelo 
docente. 

Enquanto processo de resistências à política do RSC, 
como apontamos nesta pesquisa, os sindicatos, Sinasefe e 
Andes/SN posicionaram-se inicialmente contrários a esse 
dispositivo por compreender que ele traz implicações para todo o 
conjunto da categoria, seja docentes da carreira do EBTT ou do 
MS. Porém, com a implantação da Lei e aceitação/reivindicação 
da base passaram a aceitar o RSC. O Sinasefe compôs a 
Comissão Permanente que construiu as diretrizes. Ambos os 
sindicatos, mesmo com posicionamentos divergentes em suas 
próprias direções, buscam discutir as implicações desse 
dispositivo.  

Se existe a possibilidade de elevar a percepção 
remuneratória, os docentes vão buscar de alguma maneira fazer 
parte dessa política, mesmo aqueles que se colocaram 
contrários, reivindicaram-na. Uma vez que não a conseguiram ou 
têm dificuldades em serem liberados para a realização da pós-
graduação, eles utilizam a política para conseguir esse aumento 
salarial. Isso também ocorre para aqueles que já estão realizando 
cursos de especialização, mestrado e doutorado, pois abre-se a 
possibilidade de receber a RT ainda antes da finalização de seus 
cursos stricto sensu ou lato sensu. 

Em outras palavras, possuir o RSC não inviabiliza o 
docente de realizar a pós-graduação; porém o que verificamos, 
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por meio da empiria, é que os professores estão com dificuldades 
de liberação para a realização de seus estudos e pesquisas. 

Com relação à percepção dos professores sobre algum tipo 
de resistência a essa política, 18% não responderam à questão e 
2% dos docentes referiram-se à resistência como óbice à 
concessão do RSC (dificuldade no processo), como por exemplo, 
a demora em avaliar, o não pagamento dos avaliadores e, por 
consequência, a sua negação em avaliar o processo. As demais 
respostas, em sua maioria, são no sentido de não haver 
resistência nenhuma. Professores relataram descrédito em 
relação ao processo, por ocasião do início das solicitações, então 
eles apenas se motivaram a entregar a própria documentação 
após saber que seus colegas tiveram seus pedidos aceitos. 

A resistência maior vem dos professores doutores, por 
sentirem-se injustiçados e, alguns, reivindicam a política do RSC 
para que também possam fazer jus a um aumento na sua RT. 
Segundo os professores entrevistados, a resistência também foi 
dos docentes que tinham o título de doutor e reivindicavam a 
política, como podemos ver nos excertos a seguir. 

[...] tinha principalmente isso, certo número 
de doutores que achava injusto o fato dele ter 
feito doutorado para poder receber aquela RT 
e uma pessoa que não fez doutorado receber 
a mesma coisa. E teve alguma resistência 
política de algumas pessoas que entenderam 
que era uma distorção da carreira e que por 
isso achavam que o sindicato deveria ficar 
fora e não tinha que discutir. 
(ENTREVISTADO 3). 

Houve sim uma resistência muito grande dos 
docentes doutores. Exigiam do Sinasefe que 
lutasse também pelo famoso RSC IV, que 
seria o RSC para doutores. 
(ENTREVISTADO 2). 

Outra questão relacionada à resistência é a dificuldade de 
conseguir avaliadores externos, porque as instituições não os 
estão pagando, e isso atrasa o processo. Há professores que 
recorreram à justiça para conseguir os retroativos. 

Na última questão que versava sobre o RSC, perguntamos 
se o participante da pesquisa desejava comentar mais algum 
aspecto dessa política. 26% responderam que não e 15% 



242 

deixaram em branco. Porém, 58% responderam, o que 
demonstra mais uma vez que os professores têm interesse em 
expressar a sua opinião sobre a política do RSC. 

A grande maioria retomou questões já discutidas, como por 
exemplo, a grande burocracia envolvida durante a solicitação. 
Para muitos, esse processo é difícil e demorado; para outros, “os 
professores passaram a ficar mais atentos, tanto para cobrar a 
publicação de portarias quanto para ter cópias destes 
documentos”. (Prof. 10). 

Em suma, as resistências, segundo os docentes dizem 
respeito à dificuldade de acessar a política: seja por trâmites 
burocráticos ou por não poderem participar dessa avaliação, mas 
não por problemas de concepção que essa política traz, nem nas 
suas implicações para o trabalho e carreira docente. Isso torna 
explícito a existência de um processo de consentimento ativo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa analisamos o dispositivo político do 
Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) e seus 
impactos no trabalho e na carreira dos docentes do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), que atuam nos Institutos 
Federais de Ciência e Tecnologia (IFs). Buscamos compreender 
esse dispositivo e a reestruturação dessa carreira nas relações 
com o movimento mais geral de acumulação do capital e traçar 
os nexos com o trabalho, a educação e o Estado, no campo das 
políticas educacionais.   

Dessa forma, com o intuito de assimilar e investigar o 
objeto proposto, partimos das seguintes questões de pesquisa: 
Quais os determinantes da reforma da carreira do EBTT? Qual o 
papel do RSC nessa conjuntura? Quais as repercussões do RSC 
nos Institutos Federais? 

Ao longo do trabalho buscamos compreender quais são os 
determinantes da carreira do EBTT, em seus aspectos políticos, 
econômicos e sociais. No atual estágio de desenvolvimento das 
forças produtivas, em que são acionadas medidas que visam 
manter a reprodução ampliada do capital, o País passa pelas 
consequências de ajuste fiscal empreendidas para salvaguardar 
o capital de suas crises. Para pagamento da dívida pública, 
retiram-se direitos dos trabalhadores, ao mesmo tempo que se 
diminuem as verbas para vários setores sociais, dentre eles, a 
saúde e, no caso específico desta pesquisa, a educação. Dessa 
forma, são incentivadas as privatizações, as terceirizações, as 
reformas da previdência e da carreira. 

No Brasil, ocorreram profundas mudanças nas políticas 
educacionais, essas implantadas na esteira da reforma do Estado 
e desencadeadas em meados dos anos de 1990, durante o 
governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), a qual foi 
orientada pelos princípios do gerencialismo e influenciaram o 
setor educacional com novas formas de ensino, gestão e 
avaliação, tanto para alunos quanto para os docentes. 

Ao adotar os conceitos do setor produtivo, tais como, 
produtividade, eficácia, excelência e eficiência, para o campo 
educacional modifica-se a forma de gestão e organização. Tais 
elementos foram identificados nas pesquisas sobre o trabalho 
docente realizadas nos Institutos Federais (AZEVEDO, 2011; 
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SHIROMA; LIMA FILHO, 2011; COSTA, 2013; SANTOS, M., 
2013; STERING; PEREIRA, 2013). 

Ao mesmo tempo em que o sistema do capital vai se 
ampliando e modificando suas formas de extração da mais-valia, 
passa a demandar da classe trabalhadora outras “habilidades e 
competências” e um grau maior de escolaridade para que seja 
possível adquiri-las. Essa forma de organização do capital exige 
mudanças na formação dos trabalhadores e, portanto, novas 
reformas políticas são necessárias para intervir no currículo, nos 
conteúdos a serem ensinados e na forma desse ensino, 
modificando, especialmente, o trabalho docente.  

A reestruturação da carreira, nesse processo de ampliação 
das necessidades do mundo produtivo, é uma expressão, uma 
manifestação do reordenamento da forma de o Estado gerir 
esses docentes. Portanto, existe a necessidade de modificar o 
currículo e os cursos de formação para professores e, para 
aqueles que já estão no mercado de trabalho, é imprescindível 
alterar a carreira, desde a forma de seu ingresso, o seu 
desenvolvimento (progressões, promoções, tempo de serviço), as 
suas formas de avaliação, os seus incentivos, assim como as 
suas regras para aposentadoria. Quanto mais se segmenta a 
carreira do Magistério Federal (EBTT e MS) e todo o seu 
processo, mais difícil fica para organizar a luta coletiva, por meio 
das organizações e dos sindicatos da categoria. 

É dessa forma que os reformadores e intelectuais 
orgânicos da burguesia organizam e difundem esse conjunto de 
reformas e de diretrizes para a educação, denominada de 
reforma sistêmica. É preciso mais do que uma política isolada 
para adequar os trabalhadores  às novas configurações e 
demandas do capital. 

Modifica-se a forma de ingresso na carreira do EBTT, 
criam-se mais classes e níveis, achatando o piso salarial e sem 
reposicionamento dos aposentados, elaborando-se leis e 
dispositivos que fazem com que em uma mesma instituição, em 
um mesmo departamento ou coordenação, existam docentes 
com carreiras e formas de aposentadoria diferentes, o que acaba 
dificultando o sentimento de pertencimento à  categoria. A 
tendência é que as lutas se tornem fragmentadas devido aos 
objetivos específicos. As perdas individuais somam-se a grandes 
prejuízos para o conjunto da categoria. 
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A expansão dos IFs acompanha essas políticas e está no 
bojo das reformas para a formação do trabalho simples. Com a 
expansão, além do ensino médio, o ensino superior ampliou-se 
por meio de cursos técnicos, tecnólogos e cursos de curta 
duração, demandando um número maior de professores, o que 
significou um número maior de pessoas a gerir para um projeto 
educativo e salários a pagar para esses trabalhadores.  

O professor nesse contexto é chamado a viabilizar essas 
reformas, tornando-se protagonista desse processo. Para que 
isso seja possível, é necessário que as políticas, por parte dos 
docentes, sejam não só aceitas, mas, também, que haja 
participação ativa deles no processo. 

Em 2012, novas reformas foram colocadas em curso para 
as carreiras do MS e do EBTT, dentre elas, o RSC que foi 
direcionado apenas à última. Esse dispositivo foi criado, segundo 
o governo, para corrigir distorções na carreira do EBTT, antigo 
Magistério de 1º e 2º Graus, uma vez que a maioria dos 
professores mais antigos na carreira não haviam feito pós-
graduação. Contraditoriamente a esse discurso, o RSC não foi 
estendido aos aposentados que também fazem parte deste 
quadro e muito contribuíram para a construção dessas 
instituições. 

Verificamos em nossa pesquisa, por meio das entrevistas, 
que as disputas pela implementação da política do RSC 
situaram-se, de um lado, entre o Proifes e o Conif, formado pelos 
gestores, em defesa da proposta do governo e, do outro lado, os 
sindicatos (Sinasefe e Andes) contrários a essa política. Segundo 
os dados coletados, em nossa pesquisa, a maioria dos gestores 
que permaneceram por longos períodos em seus cargos não 
realizaram pós-graduação. Assim, eles, que têm remuneração 
aquém a de muitos professores que recebem sua remuneração 
de acordo com a titulação, aumentam, dessa forma, seu ganho 
salarial. Desse modo, identificaram, na proposta do RSC, uma 
chance de ser melhor remunerado mesmo sem ter titulação. 
Nessa perspectiva, a implementação dessa política também seria 
uma boa forma de o governo manter melhores relações com os 
gestores e apoio dentro dos IFs. No início desse processo, os 
Sindicatos Sinasefe e Andes foram contrários por 
compreenderem que essa política causaria um desestímulo à 
capacitação docente e por defenderem a proposta de carreira 
única que não está baseada apenas em remuneração. 
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O Proifes, em articulação com o governo, assinou o acordo. 
Com a proposta aprovada a categoria passou a reivindicar o 
RSC. Nesse outro momento, o Sinasefe assumiu a função de 
defender sua base, passando a disputar a participação no 
Conselho (CPRSC) e na escolha dos critérios. Mesmo sendo 
papel do sindicato defender os ganhos para a categoria, a sua 
participação na viabilização da política não deixa de se constituir 
um processo em direção ao consentimento ativo. Portanto, o 
sindicato que, em princípio, mantinha postura contrária, participou 
da definição de critérios de implantação do RSC com outras 
categorias e representações governamentais que faziam parte do 
Conselho, de acordo com o entendimento de que é função do 
sindicato defender as reivindicações de sua base e o aumento 
salarial. 

O Sinasefe mprocura defender o acesso dos docentes à 
política, ao mesmo tempo que busca discutir com a base sobre 
as suas consequências para o plano de carreira, alertando que o 
RSC serve apenas para afastar ainda mais a base da luta e 
reivindicação por uma carreira única. O Andes também possui 
uma visão crítica em relação a essa política, mas defende o 
direito dos seus filiados de acessarem o RSC. Em meio as 
contradições e os conflitos, mesmo se configurando como uma 
política que apresenta para a categoria problemas de médio e 
longo prazos, de imediato possibilita aos docentes uma 
percepção remuneratória maior e isso não pode ser ignorado 
pelos sindicatos. 

O RSC faz parte da reforma da carreira docente que vem 
atender à demanda por um novo tipo de trabalhador, inclusive por 
um novo tipo de docente. O processo de mundialização do capital 
(CHESNAIS, 1996) utiliza a educação como tática fundamental à 
sua expansão, o que justifica o interesse dos setores 
empresariais pelo processo educativo, interferindo, de maneira 
direta, nas políticas e na formação da força de trabalho. Essas 
reformas acarretam em reestruturação das instituições que vão 
formá-los e modificações não apenas nos currículos e no 
conteúdo (o que ensinar), mas na direção e organização dos 
formadores (do como ensinar). No campo educacional a 
certificação constitui uma política de cunho avaliativo e regulador 
(SHIROMA; SCHNEIDER, 2008). Verificamos, por meio da nossa 
pesquisa, que o RSC atua como dispositivo político que 
redimensiona o currículo, a formação e o trabalho dos 

http://lattes.cnpq.br/8001069292975491
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professores que passam a ser reconhecidos pelas atividades e 
projetos realizados não só dentro dos IFs, mas também como 
pesquisadores e prestadores de serviço para empresas e 
organizações externas.   

Os documentos que estudamos, apresentados na seção 
três, permitiram concluir que as competências são utilizadas 
muitas vezes como ferramentas para gerir as mudanças e o 
papel dos professores que é central na concretização das 
reformas educacionais. Nesse contexto de reforma das políticas 
educacionais, para a carreira docente, o RSC é uma expressão 
muito singular, presente na carreira do EBTT, que corresponde à 
institucionalização das políticas de avaliação de desempenho 
baseadas em resultados, adotadas no serviço público. Ao 
docente cabe se adequar aos critérios, o que, de certa forma, é 
uma maneira de induzir os estándares (padrões de 
competências), transformando o professor num gestor do 
ambiente de aprendizagem. A política do RSC, nesse contexto, 
tende a valorizar o pragmatismo, acarretando, 
consequentemente, a desvalorização do trabalho intelectual 
docente.  

Para que haja consenso em relação a essas mudanças no 
trabalho e na carreira docente e para que elas possam ser 
amplamente disseminadas, é preciso o consentimento dos 
envolvidos. Os sindicatos dos professores são obstáculos 
políticos (SCHNEIDER, 2014) à implementação dessas reformas. 
Portanto, existe a necessidade de que as políticas sejam aceitas 
não só pelos docentes, mas também pelos seus representantes 
que negociam com o governo.  

Para atingirmos nossos objetivos, analisamos a concepção 
do RSC proposta no plano de carreira do EBTT e seus 
desdobramentos a partir da construção das suas diretrizes.  O 
RSC altera a correspondência salarial, porém não permite acesso 
do docente à classe de Professor Titular, pois esta exige o título 
de doutor. Salientamos que o acesso ao RSC não proíbe o 
docente de realizar a pós-graduação, porém, em nossas 
análises, muitos professores demonstraram não ter interesse em 
fazer uma formação stricto sensu. Há uma série de políticas que 
estão sendo implementadas na carreira docente com o intuito de 
restringir a liberação integral para ele realizar pós-graduação, 
como, por exemplo, a falta de professores substitutos, a 
dificuldade de acesso para os professores que estão nos campus 



248 

interiorizados dos IFs, que são fatores que corroboram para a 
sua permanência na instituição e a opção pelo RSC. Por outro 
lado, há relatos de que existem docentes que estão utilizando 
esse maior ganho para dar continuidade à sua formação. 

Ainda investigamos, conforme o objetivo da pesquisa, o 
significado que a concepção do RSC tem para os docentes dos 
IFs. De acordo com a pesquisa, uma parte significativa dos 
docentes consideram que o RSC trouxe “valorização” profissional 
que, na visão deles, assume um valor de justiça e/ou injustiça 
ligada aos salários e às competências que o professor 
desenvolve no trabalho.  Consideramos que, a valorização da 
carreira deve passar por condições de trabalho, com materiais e 
infraestrutura adequados, com um regime de dedicação exclusiva 
à instituição e com salário apresentado como linha única no 
contracheque, como defendem os sindicatos da categoria Andes-
SN e Sinasefe. Ainda,  uma carreira deve possuir regime de 
capacitação; indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão; paridade entre ativos e aposentados; e integralidade 
na aposentadoria. 

Os dados também permitem afirmar que a concepção do 
RSC está ligada à de meritocracia, uma vez que os próprios 
docentes reivindicam que ela seja periódica, ou seja, que a 
avaliação seja realizada de forma com que os professores 
comprovem periodicamente que estão realizando as atividades e 
cumprindo os critérios para continuar recebendo a percepção 
salarial a qual o RSC lhes dá direito.  

O RSC incentiva os docentes para que trabalhem em mais 
atividades, intensificando o trabalho ou, ainda, direciona suas 
atividades para àquelas em que há maior pontuação. 
Constatamos que muitos docentes não reconhecem esse 
processo, sua percepção do fenômeno em relação a sua 
realidade faz com que acreditem que apenas estão 
desenvolvendo algumas atividades que, de qualquer forma, mais 
cedo ou mais tarde fariam parte das suas obrigações 
institucionais. A naturalização da intensificação do trabalho está 
imbricada com a responsabilização de resultados pelos próprios 
docentes. Isso ocorre por diversos meios, pois, como analisamos 
nos relatos dos professores, a falta de materiais e de 
infraestrutura, de modo geral, acarreta que, por diversas vezes, 
os professores necessitem utilizar de seu próprio dinheiro para 
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realizar atividades na instituição, caracterizando a 
responsabilização deles pelos resultados. 

No contexto de disputas entre governo, gestores e 
sindicatos da categoria docente, também elencamos como 
objetivo compreender o processo de formulação e implantação 
dessa política. Como afirmamos, todo o processo de construção 
e implementação teve disputas políticas, mas, também, 
consentimento ativo dos professores e gestores reivindicando a 
política. Pelas análises das entrevistas dos dirigentes sindicais foi 
possível constatar que, assim como dentro dos IFs, também nos 
sindicatos houve análises divergentes do processo e da 
concepção do RSC.  

Em relação a nossa primeira hipótese de que o RSC foi 
construído como estratégia para não aumentar substancialmente 
os custos com salários, concluímos que a questão vai além do 
fator econômico. Averiguamos com a pesquisa que há realmente 
um maior número de professores e de campus dos IFs devido à 
expansão, porém, mesmo o governo alegando que não há 
dinheiro e efetuando cortes de orçamento e congelamento de 
salários, de acordo com a EC nº 95/2016, a nossa tese é de que 
o RSC veio como um dispositivo político que provoca mudanças 
no trabalho docente e tem desdobramentos sobre a carreira. 
Desse modo, atingindo o trabalho docente, tem impacto sobre a 
formação da classe trabalhadora. Nesse sentido, assume um 
caráter político e econômico na forma de gerir essa grande 
massa de trabalhadores que “mantém encontro diário com uma 
população que precisa ser adequadamente formada e 
disciplinada” (SHIROMA; EVANGELISTA, 2011). 

As políticas de fragmentação, avaliação por resultado, 
meritocracia, que causa individualização, consequências para o 
trabalho e carreira docente, estão distanciando os docentes da 
discussão sobre a carreira única nas Instituições Federais. Dessa 
forma, o RSC tende a colaborar com esse processo no momento 
quando técnico-administrativos e docentes do MS reivindicam 
esse dispositivo. 

A partir da análise da nossa empiria, que contou com os 
documentos formulados pelos OM, com as respostas dos 
docentes ao questionário e com as entrevistas dos  dirigentes 
sindicais, compreendemos que o RSC não pode ser visto como 
uma política isolada, mas, sim, como parte de um conjunto mais 
amplo de políticas que há muito tempo estão sendo direcionadas 
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para a educação de forma geral e para a carreira docente em 
particular.  

Para o governo, que enfrentou inúmeras greves de 
docentes, a adoção do RSC para a carreira do EBTT tem como 
benefício a segmentação da categoria (pode negociar 
separadamente) e ainda incentiva a disputa pelo RSC para TAEs 
e Doutores (IV) em vez de os docentes estarem discutindo e 
reivindicando a carreira única com uma política adequada de 
capacitação.  

Em suma, compreendemos o RSC como uma política de 
certificação que introduz a lógica dos padrões de competências 
para os Institutos Federais,  buscando reformar a carreira desde 
o ingresso, o desenvolvimento e a aposentadoria – reforma da 
previdência. Assim, dialeticamente, concluímos que o RSC não é 
apenas um dispositivo de reconhecimento de saberes e 
competências para fins de maior percepção salarial, pois, mais 
do que um mecanismo de certificação das práticas docentes, ele 
configura-se como um dispositivo político que atua sobre a 
subjetividade docente, seu trabalho, e sobre a reorganização dos 
próprios IFs.  

O RSC é portador de uma nova concepção de educação e 
trabalho que modifica o projeto dos IFs, impacta no trabalho 
docente e tem seus desdobramentos na carreira (aumentando a 
fragmentação), com a lógica da individualização e da 
meritocracia substituindo o tempo de serviço e a qualificação 
como critérios para promoção e aumento de remuneração. É, 
portanto, um dispositivo que institucionaliza a quebra da isonomia 
com consentimento ativo dos trabalhadores.  

Por um lado, essa política tende a desmobilizar a categoria 
em termos de sua consciência e solidariedade de classe e da luta 
coletiva na medida em que individualiza os salários e divide os 
docentes. Por outro, esse dispositivo cuja implantação gerou 
polêmicas e resistência, contraditoriamente, pode vir a unir a 
categoria, caso seja retirado pelo governo, pois passou a ser 
visto como uma conquista.  

Compreendemos esse processo como constituinte da 
realidade que é dinâmica e complexa. Portanto, sinalizamos as 
possibilidades de continuidade de pesquisas sobre este tema e 
esta política para o fim de abordar seus desdobramentos nos 
próximos anos. A dinâmica da realidade demonstra que a história 
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continua e é movida por lutas, grandes e pequenas, particulares 
e universais, entre capital e trabalho. 
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APÊNDICE A –  QUESTIONÁRIO – CARREIRA DOCENTE E O 
RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS 

*Obrigatório 

Você está sendo  convidada/o a participar voluntariamente 
da pesquisa de doutorado que trata da Reestruturação da 
Carreira dos Professores Federais  que atuam no Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico, realizada  pela doutoranda Ecléa 
Vanessa Canei Baccin sob orientação da Prof.ª Dr.ª Eneida Oto 
Shiroma do Programa de Pós-graduação em Educação da 
Universidade Federal de Santa Catarina.  O objetivo da pesquisa 
é conhecer os determinantes e efeitos sobre a reestruturação da 
carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
(EBTT). Para tal, buscamos pesquisar a instituição do 
Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), sua 
implantação nas instituições federais, seus impactos sobre  o 
Plano de Carreira  do EBTT, bem como  seus desdobramentos 
no trabalho docente nos IF. Para obter as informações 
necessárias para esse estudo, pretendemos aplicar questionário 
e realizar entrevistas. Numa primeira etapa da pesquisa, o 
questionário será direcionado aos professores dos IF, que se 
dispuserem voluntariamente a participar da mesma. Nossa 
intenção é conhecer como  ocorreu a implantação das políticas 
advindas da reestruturação da carreira ocorrida a partir  de 2012. 
Numa segunda etapa, as entrevistas serão realizadas com 
dirigentes sindicais (ANDES-SN; SINASEFE e PROIFES), com o 
intuito de melhor conhecer as disputas no processo de 
formulação e implantação dessa política e poder diagnosticar os 
impactos da reestruturação da carreira dos docentes dos IF. 
Você está sendo consultada/o sobre o interesse em participar 
voluntariamente da primeira etapa da pesquisa. Isso implica em 
responder ao questionário (via googleforms, um aplicativo que 
permite a criação de formulários online) que demora  em torno  
de 25 minutos e autorizar seu uso nesta pesquisa de doutorado. 
Esclarecemos que a participação é opcional e que não haverá 
pagamento aos participantes. Caso haja despesa  ou algum dano 
decorrente da pesquisa, o ressarcimento ou a indenização será 
realizada  pela pesquisadora através  da Bolsa de doutorado 
Capes. Asseguramos que o seu nome não será publicado. Os 
dados coletados por meio do questionário serão utilizados 
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exclusivamente nessa pesquisa. Ademais, os resultados deste 
trabalho poderão ser apresentados em encontros ou revistas 
científicas e mostrarão apenas os resultados obtidos como um 
todo, sem revelar  nomes,  instituição ou qualquer informação 
relacionada à sua privacidade. Os procedimentos adotados nesta 
pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos, conforme Resolução nº 466 de 12 de dezembro 
de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, que trata dos preceitos 
éticos e da proteção aos participantes da pesquisa. Vale lembrar 
que o pesquisador responsável, que também  assina  esse 
documento, também  se compromete a conduzir a pesquisa de 
acordo com o que preconiza a Resolução 466/12. Os danos  e 
riscos da pesquisa são mínimos, mas caso ocorra algum 
desconforto nos participantes ao responderem as questões, 
buscaremos contornar da melhor maneira  possível. O 
Participante não é obrigado a responder perguntas que possam 
trazer algum constrangimento. Caso não se sinta a vontade em 
responder alguma delas, pode pular e prosseguir. Em caso de 
falta de tempo para terminar de responder o questionário, o 
participante pode salvar e prosseguir em outro momento que 
melhor lhe convier. Participar dessa pesquisa não lhe trará 
prejuízos acadêmicos nem profissionais e o maior  benefício será 
a reflexão sobre  o RSC, a reestruturação da carreira e seus 
desdobramentos sobre  os docentes. Cabe esclarecer que você, 
tem plena liberdade de recusar-se a participar ou de retirar  o seu 
consentimento em qualquer momento da pesquisa, sem ter que 
apresentar qualquer justificativa e sem qualquer penalidade. Ao 
decidir deixar de participar da pesquisa você não terá qualquer 
prejuízo. Em caso de dúvida, você pode entrar em contato com a 
pesquisadora no e-mail:  ecleavanessa@gmail.com  

SE HOUVER CONCORDÂNCIA EM PARTICIPAR, POR 
FAVOR, ASSINALE O CAMPO ABAIXO E PROSSIGA COM O 
PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO. * 

 
 

(   ) EU ACEITO PARTICIPAR DA PESQUISA. 
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1) Instituto Federal onde trabalha. Escreva por extenso. 
____________________________________________________ 
2) Campus. 
____________________________________________________ 
3) Ano de ingresso na carreira efetiva do EBTT. 
____________________________________________________ 
 
4) Você é filiado a algum sindicato? Qual? Marque todas que se 

aplicam. 

(    ) Não. 
(    ) Sim. Andes/Sindicato Nacional 
(    ) Sim. Sinasefe 
(    ) Sim. Proifes/Federação. 

 
5) Formação em:  
Pode ser assinalada mais de uma opção. Marque todas que se 
aplicam: 
(    ) Licenciatura 
(    ) Bacharelado 
(    ) Tecnólogo 
 
Outro._______________________________________________ 
 
6) Pós-gradução. 
Informar os cursos concluídos e/ou em andamento. Pode ser 
assinalada mais de uma opção. Marque todas que se aplicam. 
(    ) especialização 
(    ) especialização em andamento 
(    ) mestrado acadêmico 
(    ) mestrado acadêmico em andamento 
(    ) mestrado profissionalizante 
(    ) mestrado profissionalizante em andamento 
(    ) doutorado 
(    ) doutorado em andamento 
 
Outro. _______________________________________________ 
 
7) Titulação. 
Informar ano da obtenção da titulação mais elevada. 
____________________________________________________ 
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8) Pretende se afastar para fazer a pós-graduação nos próximos 
4 anos? * 

(   ) sim 
(   ) não 
 
ATUAÇÃO 
 
9) Quais os níveis ou modalidades nas quais você atua? *  
(    ) técnico 
(    ) médio integrado 
(    ) bacharelado 
(    ) especialização 
(    ) mestrado 
(    ) profissional FIC 
(    ) mulheres MIL 
(    ) proeja 
(    ) curso livre 
(    ) mulheres SIM 
 
Outro. Qual? _________________________________________ 
 
10) Além dos níveis e modalidades em que atua, desenvolve 

mais alguma atividade na instituição? 
____________________________________________________ 

 
11) Regime de dedicação na instituição. Marcar apenas uma 

opção. 
(    ) 20h 
(    ) 40h 
(    ) dedicação exclusiva 
 
RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS 
 
12) Você solicitou o RSC? * 
Caso a resposta seja NÃO, pule para a questão 19. Marcar 

apenas uma opção. 
(    ) sim 
(    ) não 



286 

 

13) Qual o nível solicitado?  
Marcar apenas uma opção. 
(   ) RSCI 
(   ) RSC II 
(   ) RSC III 
 
14) Assinale o ano da solicitação. 
Marcar apenas uma opção. 
(   ) 2014 
(   ) 2015 
(   ) 2016 
 
15) Foi concedido?  
Marcar apenas uma opção. 
(    ) sim 
(    ) não 
(    ) não sei o resultado. 
 
16) Em relação às competências que estão sendo exigidas. A 

ênfase se dá em relação a quais aspectos? 
____________________________________________________ 
17) Houve dificuldades para atingir a pontuação necessária? 

Sim. Não. Por quê? 
____________________________________________________ 
18) Houve mudanças no seu trabalho para atender aos critérios 

do RSC? Quais? 
____________________________________________________ 
 
19) Você é avaliador do RSC? * 
Marcar apenas uma opção. 
(    ) sim 
(    ) não 
 
20) Qual a repercussão do RSC nas relações de trabalho na sua 

instituição? Comente. 
____________________________________________________ 
21) Houve algum tipo de resistência dos docentes desta 

instituição ao RSC? Como ocorreu? 
____________________________________________________ 
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22) Deseja comentar mais algum aspecto que não foi 
questionado sobre o RSC? 

____________________________________________________ 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO  
 
Comente as condições (dificuldades enfrentadas, incentivos, etc.) 

para a realização do seu trabalho nas áreas em que atua. 
 
23) Comente as condições de trabalho e incentivo que a 

instituição oferece para as atividades de ENSINO. 
____________________________________________________ 
24) Comente as condições de trabalho e incentivo que a 

instituição oferece para as atividades de EXTENSÃO. 
____________________________________________________ 
25)  Comente as condições de trabalho e incentivo que a 

instituição oferece para as atividades de PESQUISA. 
____________________________________________________ 
26)  Comente as condições de trabalho e incentivo para assumir 

cargos administrativos nesta instituição. 
____________________________________________________ 
 
PÓS-GRADUAÇÃO  
 
27) Você recebe algum tipo de incentivo desta instituição para a 

realização a pós-graduação?   
Marcar apenas uma opção. 
(    ) sim 
(    ) não 
 
28) Comente. 
____________________________________________________ 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS 
DIRIGENTES SINDICAIS 

1. Poderia me contar de onde surgiu a proposta do RSC na 
rede federal?  
 
2. Na compreensão do sindicato, por que o RSC foi 
implantado na rede federal?  
 
3. Os sindicatos da categoria foram convidados a participar 
da construção dessa política? Se sim, de que forma? 
 
4. Como essa política do RSC foi/está sendo implantada 
nos IF?  

 
5. Vocês receberam alguma reclamação em relação ao 
RSC? 
 
6. O que ocorre com os professores não aprovados? Eles 
têm procurado o sindicato? 
 
7. Qual a reação dos professores em relação a esta 
política? Houve resistência dos professores em algum 
campus? Como ocorreu? 

 
8. O sindicato tem realizando discussões e debates com a 
categoria sobre o RSC? Quais as repercussões e 
entendimentos acerca do mesmo pelos docentes? 
 
9. Como o RSC afeta o Plano de Carreira do EBTT?  
 
10. O RSC traz algum benefício para os professores além 
do ganho financeiro? Quais? 
 
11. Quais as vantagens desta política para os IF? E para o 
governo? 
 
12. Existe hoje uma política de afastamento para a 
realização de uma pós-graduação para os docentes da 
carreira do EBTT? Como o RSC interfere nesse processo? 
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13. Em relação a paridade entre ativos e aposentados, 
como está a questão do RSC hoje? 

 
14. Como estão as disputas entre os sindicatos da 
categoria sobre as reformas na carreira, e em específico 
em relação ao RSC? 
 
15. Qual a posição do sindicato em relação a esta política?  

 
16. Você sabe como foram definidos os critérios para a 
concessão do RSC? No que foram baseados os critérios? 

 
17. O quanto o RSC vem distanciar o projeto da carreira 
única? 

 
18. Qual a relação do RSC com a expansão do IF?  
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ANEXO A – CERTIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO 
TECNOLÓGICO 
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