
 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO EM 

DIFERENTES CONTEXTOS – NEPIEC/FE/UFG 

FÓRUM GOIANO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 

MANIFESTO DE  APOIO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS REDES 

MUNICIPAIS E DO ESTADO DE GOIÁS: DIGAM NÃO À EXPROPRIAÇÃO 

DOS DIREITOS À CONDIÇÕES DIGNAS DE TRABALHO E À 

VIOLÊNCIA CONTRA PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO   

 

O Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes 

Contextos (NEPIEC) e o Fórum Goiano de Educação Infantil têm uma trajetória 

reconhecida em Goiás e no Brasil, sempre em defesa dos direitos sociais 

constitucionais das crianças goianas e suas famílias. Igualmente, tem sido pauta o 

direito à formação e à valorização dos professores e de outros profissionais da 

educação da Educação Básica, sem os quais seria impossível avançar no projeto de 

construção de uma sociedade justa, inclusiva, igualitária e democrática.  

Defendemos que a educação tem função político-social e, como tal, constitui-se 

mais do que simples prestação de serviço. A escola é um bem social, resguardado por 

aqueles que nela atuam, devendo qualquer governo assegurar que estes tenham as 

máximas condições materiais de trabalho, de vida e de liberdade de criação e expressão. O 

tratamento dado aos professores e outros profissionais da educação, que atuam em todos 

os níveis e modalidades educativas, reflete, em grande medida, o projeto de sociedade 

daqueles que estão à frente de órgãos públicos e a forma como se imagina que a 

população, sobretudo a de menor renda, deva ser tratada pelos governantes.  

Isso posto, considerando:  

✓ a falta de reconhecimento, quanto ao pagamento correto dos/as trabalhadores/as 

da educação e a importância da valorização dos docentes e dos profissionais 

técnico-administrativos e professores. 

✓  que o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 

público da educação básica é um direito garantido pela Lei 11.738/2008, e deve 

ser cumprido.  

✓ que a Portaria nº 67 do Ministério da Educação, assinada em 04 de fevereiro de 

2022, define aumento de 33,24% no piso do magistério público do ensino 

básico. Esta porcentagem se configura na tentativa de minimizar os prejuízos 

históricos referente a  valorização dos (as) profissionais da Educação no nosso 

país. A imposição de um valor inferior a este percentual definido por lei se 

configura como ação que desvaloriza a prática docente e os profissionais do 

magistério público.  



✓ que a luta se estende ao pagamento da data-base  e ao plano de carreira dos 

servidores técnico-administrativos, além das condições de trabalho – junto com 

estas encontra-se a aplicação e ajuste de direitos ao auxílio transporte, quinquênio, 

gratificação dos diretores, modulações e ampliação de vagas para o quadro de 

profissionais efetivos, mediante concursos públicos – e autonomia didático-

pedagógica, sem os quais a dinâmica do processo educativo não seria possível no 

âmbito dos espaços educacionais.  

 

Com base nesses fundamentos e princípios, reafirmamos a defesa da escola laica, 

gratuita e de qualidade socialmente referenciada,  o NEPIEC e o FGOEI manifestam o 

apoio aos profissionais da Rede Municipal de Educação de Goiânia e dos 245 Municípios 

Goianos e os profissionais vinculados à Secretaria Estadual  de Educação de Goiás. Nesse 

sentido, o NEPIEC e o FGOEI vem a público denunciar a grave violência contra 

professores da rede municipal de ensino de Goiânia durante manifestação pacífica destes 

em prol do reajuste previsto nacionalmente por legislação federal e pelas efetivas 

condições para o exercício do trabalho.  

Mantemo-nos unidos em defesa da luta nacional pela valorização e justa 

remuneração salarial dos (as) Profissionais da Educação, contrários à precarização das 

condições de trabalho, em favor do direito à livre expressão e manifestação de 

movimentos organizados e por concurso público para professores com devida formação. 

Em defesa do direito das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos a uma educação 

pública igualitária, inclusiva, laica, gratuita e de qualidade e em respeito à democratização 

do diálogo amplo com a sociedade civil organizada, com a Universidade Federal de 

Goiás, Instituto Federal de Goiás e com a comunidade educacional, manifestamos apoio 

pela defesa de aplicação de recursos na pasta da Educação dos Municípios Goianos e ao 

Estado de Goiás.  

 

ASSINAM ESTA NOTA OS INTEGRANTES DO NÚCLEO DE ESTUDOS 

E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO EM DIFERENTES 

CONTEXTOS – NEPIEC/FE-UFG E DO FÓRUM GOIANO DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Goiânia, 30 de março de 2022. 

  
 


