COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
REQUERIMENTO Nº
, DE 2013
(Do Sr. GABRIEL CHALITA)

Requer a realização de Seminário Nacional
de

Valorização

dos

Profissionais

da

Educação, com o objetivo de debater a
situação dos professores do magistério
público no Brasil.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, solicito a esta Presidência a realização de
Seminário Nacional de Valorização dos Profissionais da Educação, a ser realizado no
âmbito da Câmara dos Deputados, no dia 15 de outubro de 2013, em comemoração ao
Dia do Professor, com o objetivo de debater a situação dos professores do magistério
público brasileiro.
JUSTIFICATIVA

Os profissionais da educação são o alicerce da educação brasileira, o
espírito da escola, os protagonistas do processo pedagógico e do desenvolvimento do
País. Não há qualquer profissão sem que antes tenha existido um professor. No entanto,
o Brasil assiste essa profissão, motivo de tanto orgulho, sofrer com a falta de
valorização e outros fatores, como a violência.
Muitos estados e municípios ainda não estruturaram adequadamente a
carreira do magistério, valorizando o profissional que está em sala de aula, que tem boa
formação, dedicação, aquele profissional que planeja as suas aulas, que cuida do
desenvolvimento dos seus alunos. Uma carreira adequada motiva os trabalhadores e
melhora a qualidade do serviço prestado.
O estabelecimento de um piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica foi uma conquista para a
educação brasileira, no entanto, o valor ainda é insatisfatório e vários entes federados

ainda não cumprem o que está prescrito na lei. Afora, para atrair bons profissionais para
o setor é necessário tornar a carreira atraente e pagar bons salários.
A formação dos professores também é um mecanismo de valorizá-los.
Cuidar não só da formação inicial, como da formação continuada dos professores, é
também cuidar da qualidade da educação. Esse elo entre as universidades e a educação
básica deve ser cada vez mais curto para estreitar a formação dos professores que as
escolas precisam.
A violência nas escolas é outro fator cada vez mais presente e que afasta
os professores da sala de aula. O profissional da educação precisa ter paz, precisa ter
tranquilidade para exercer o seu papel tão fundamental na sociedade. A escola deve ser
ambiente seguro tanto para o aluno quanto para o professor, com respeito mútuo, um
ambiente adequado para a aprendizagem.
A data escolhida, 15 de outubro, Dia do Professor, é sem dúvida um
marco para a necessidade de se valorizar cada vez mais os profissionais da educação,
que merecem ser reconhecidos como fundamentais para o desenvolvimento da Nação.
Face ao exposto, solicito a aprovação deste requerimento para a realização do Seminário
Nacional de Valorização dos Profissionais da Educação.
Sala da Comissão,

de maio de 2013

Deputado GABRIEL CHALITA
PMDB/SP

