
 

MOÇÃO DE APOIO À GREVE DOS PROFESSORES DO ESTADO DE GOIÁS 

Goiânia, 24 de fevereiro de 2012.  

A Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás vem a público anunciar o 

apoio à greve dos professores do Estado de Goiás, decorrente da divergência em torno das 

medidas anunciadas no programa denominado Pacto pela Educação, que norteia as ações da 

Secretaria de Educação (SEDUC).  

Compreendemos que o referido programa, defendido pelo Governo do Estado como a 

expressão de uma concepção educacional embasada no mérito e na definição de metas a 

serem perseguidas, implica, sobretudo, a desvalorização da carreira do magistério. Um plano 

concebido e estruturado no mérito jamais desconsideraria, em suas diretrizes, a gratificação 

por titularidade, substituindo-a por uma bonificação em nada associada à formação dos 

docentes. Um plano fundado em metas jamais desconsideraria a importância dos meios e das 

condições – materiais e imateriais – que as tornam realmente possíveis.  

Como instância formadora de profissionais que atuam na educação e confiante no fato 

de que a educação pública de qualidade deve ser verdadeiramente praticada como um direito 

fundamental, a Faculdade de História manifesta seu repúdio em relação ao decréscimo da 

gratificação por titularidade, bem como à precariedade que vigora na ambiência escolar 

pública. Mais do que uma experiência positiva, a qualificação docente é um patrimônio da 

carreira do Magistério que deve ser resguardado, sendo, ao mesmo tempo, momento propício 

para a interação entre os docentes de várias instâncias (do terceiro grau ao ensino básico). 

Assim, avaliamos que as mudanças patrocinadas no plano de carreira, ao incidirem 

diretamente sobre o vencimento dos professores, reverberam nos cursos de licenciatura em 

todo o Estado, uma vez que os mesmos deixam de despertar interesse entre os que buscam a 

formação universitária.  

Cabe registrar também que a Faculdade de História julga a greve como um 

instrumento legítimo da categoria. A questão salarial é importantíssima na medida em que 

expõe os frágeis alicerces da estrutura de ensino público em Goiás. Tal fragilidade é, 

sobretudo, política, posto que as diretrizes da proposta governamental distanciam-se do 

cotidiano da comunidade escolar. Dessa forma, o dissenso entre os professores e a Secretaria 

da Educação expõe um panorama que integra a questão salarial, mas a ultrapassa. 

Consideramos que a resistência dos docentes ao Pacto pela Educação deve ser avaliada no 

interior de um quadro muito mais amplo, que diz respeito à interrogação sobre as políticas 

educacionais em nosso Estado. É preciso questionar a viabilidade de um Pacto que, ignorando 

as conquistas históricas e os anseios dos professores e da sociedade, restringe, a médio e 

longo prazo, a possibilidade de aperfeiçoamento intelectual dos mesmos e se mostra incapaz 

de dialogar com a comunidade escolar.  
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