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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo refletir sobre os impactos da criação do 
cargo de Monitor de Apoio à Educação no município de Governador Valadares, 
dialogando com as legislações educacionais e com a experiência como monitora 
vivenciada por uma das autoras em creches e pré-escolas, durante o período de 2016 a 
2018. Adotou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica e documental, por meio da 
análise das legislações educacionais entrelaçadas ao relato de experiência. Os 
resultados apontam para a fragilidade da lei municipal que institui o cargo de monitor de 
apoio à educação em conflito com a lei federal 9394/96 - Lei de diretrizes e bases da 
educação nacional – LDBEN.  O estudo permite ainda fazer considerações sobre a falta 
de um processo de valorização desse profissional. 

PALAVRAS CHAVE: Monitor de Apoio à Educação. Legislações educacionais. 

Valorização de professores. 

 

 

Introdução 

 

   No ano de 2015, na Lei Complementar nº 199, de 26 de agosto de 2015 a 

prefeitura de Governador Valadares, na intenção de atender a demanda da Escola em 

Tempo Integral, criou o cargo de monitor de apoio à educação com perfil profissiográfico, 

carga horária, remuneração e premiação próprias do cargo.  

Em 2016, por meio da Secretaria Municipal de Educação, o município 

regulamentou o processo para designação do monitor de apoio à educação3 para 

escolas da rede municipal, pela Resolução Nº 02 de 22 de Janeiro de 2016. Foi divulgado 

edital de processo seletivo com os critérios exigidos para pleitear o cargo. O referido 

                                                           
1 Graduanda em Pedagogia pela Univale -  e monitora de apoio à Educação desde 2016 na Rede Municipal 
de Ensino de Governador Valadares 
2 Mestre em Gestão Integrada do Território, coordenadora do curso de Pedagogia, professora orientadora. 
Karla.almeida@univale.br 
3 Considera-se o monitor de apoio à educação o profissional que acompanha as atividades da turma, 
internas e externas. Não estamos nos referindo ao Monitor de Apoio à Educação Inclusiva, pois este 
acompanha crianças com necessidades educacionais especiais. 
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edital continha os temas de estudo, entre eles algumas legislações que orientam a 

Educação brasileira e perfil profissiográfico do cargo.  

O exame continha 16 questões de múltipla escolha e o primeiro critério como 

prioridade na escolha da vaga se deu por análise decrescente de pontuação. Como já 

cursava Pedagogia, usufruinte de uma política pública educacional, o Programa 

Universidade para Todos - PROUNI, me inscrevi para participar do processo e alcancei 

a pontuação máxima, os 16 pontos. Assim iniciou minha experiência como monitora da 

educação, especificamente na Educação Infantil, meu primeiro contato com creche e 

pré-escola como educadora. 

O monitor é um atuante na educação com carga horária de 6 a 8 horas diárias no 

processo educativo da criança. Porém ele não possui o mesmo reconhecimento social 

que um professor, e muitos carregam uma imagem de sua função de forma inferiorizada. 

Não afirmo aqui que o professor no Brasil recebe toda a valorização4 constante em lei e 

que deveria, por ser essa uma profissão com tamanha responsabilidade política, mas 

nesse quesito, o monitor de educação consegue ainda superar essa imagem de 

profissional desvalorizado. É possível encontrar monitores que ouvem de colegas de 

trabalho coisas para que se sintam inseguros pela própria instabilidade decorrente dos 

processos de seleção aos editais. É possível encontrar também professores e monitores 

que fazem uma bela parceria em prol da oferta de uma educação de qualidade. 

Com certeza esse ingresso na função de monitor da educação nos leva a ter um 

certo conhecimento da terra em que estamos pisando, oportunizando-nos sentir os 

desafios do “chão da escola”, o trabalho em equipe, o contato com a família, os 

aprendizados que emergem do processo formativo, simplesmente por estarmos em um 

espaço educativo, onde os exemplos e as posturas também nos formam diariamente. 

Essa oportunidade desabrochou em muitos uma aptidão para a educação que a 

própria pessoa desconhecia. Com um certo tempo convivendo diretamente no processo 

educativo, desde atividades pedagógicas aos cuidados pessoais das crianças, pode-se 

                                                           
4 A organização internacional Varkey Foundation divulgou em 7 de novembro de 2018 o seu mais recente 

estudo sobre a valorização de professores em diversos países do mundo. Dos 35 países abordados, que 
abrangem todos os continentes, o Brasil foi classificado em último lugar. Segundo a fundação, o índice é 
baseado em um estudo que abordou aspectos como salário, respeito por parte dos estudantes, prestígio 
na sociedade e a opinião da população sobre o sistema educacional. Em uma escala de zero a 100, o 
Brasil alcançou apenas um ponto. O Brasil se destaca negativamente no quesito de respeito aos 
professores, tanto por parte dos estudantes quanto da sociedade em geral. Apenas 9% da população 
acredita que os alunos respeitam os professores no país. Pesquisa completa em: 
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2018/11/brasil-fica-em-ultimo-em-ranking-internacional-
de-valorizacao-de-professores/. 
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ter uma larga ideia de como funciona a educação municipal e nacional. Pode-se aprender 

boas práticas a serem copiadas e aplicadas e conhecer outras que não funcionam, que 

é melhor não as repetir. 

Como profissional que exerce a função de monitora de apoio à educação e como 

estudante de Pedagogia, diante da trajetória exposta, tecida de vivências e inquietações, 

é que surgiu o interesse de abordar esse tema no trabalho de conclusão de curso, em 

“um exercício crítico e permanente de pensar a própria prática para teorizá-la” (FREIRE, 

2000, p. 24), como nos convida o grande educador Paulo Freire.  

Embora o cargo de monitor tenha sido criado em 2015, em levantamento das 

produções acadêmicas do curso de Pedagogia da Univale, não foram encontrados 

trabalhos abordando essa temática. Portanto, o objetivo geral deste artigo é refletir sobre 

os impactos da criação do cargo de Monitor de Apoio à Educação no município de 

Governador Valadares, dialogando com as legislações educacionais e articulando-a a 

partir da minha experiência vivenciada em creches e pré-escola durante esse período. 

O trabalho, de cunho qualitativo, utilizou como metodologia a pesquisa bibliográfica, 

documental e o relato de experiência. 

Para melhor organização do artigo dividimos o texto em 2 seções além desta 

introdução que contextualizou a criação do cargo de monitor de apoio à educação e de 

como se deu a escolha por esse tema. Na primeira seção descreverei um pouco da 

minha trajetória profissional entrelaçando-a às legislações educacionais e o que preveem 

para profissionais da educação. A seção 2 vai abordar os impactos decorrentes da 

criação do cargo de monitor de apoio a partir do que está previsto nos dispositivos legais 

e por fim, apresentaremos as considerações finais sobre o trabalho desenvolvido. 

 

 

As legislações educacionais e os profissionais da educação 

 

De 2016 até o momento de escrita deste trabalho, novembro de 2018, trabalhei 

em três instituições. Fiz a primeira mudança por opção, a proximidade da minha 

residência e a troca da gestão, foram os principais motivos para a escolha de outra 

instituição. A segunda aconteceu em razão do novo processo criado para a designação 

de 2018, publicado na Resolução SMED nº 09 de 17 de novembro de 2017, que 
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estabelece os critérios e procedimentos para inscrição e classificação para a designação 

pública nas escolas de Governador Valadares. Esse método foi uma novidade no 

município. Como a classificação era de acordo com a pontuação feita por cada titulação 

e o tempo na rede (que foi o menos valorizado), tive uma pontuação baixa e assim fiquei 

mal classificada. 

Sendo assim, por não ter a opção da mesma instituição do ano de 2017, tive que 

optar por outra. Não foi tão simples, pois as opções eram todas distantes de onde moro, 

mas diante da situação que se encontrava o processo de designação do município, fiquei 

muito grata por ter conseguido garantir uma vaga. Já estava vivendo dias de angústia 

com medo de não conseguir trabalho, e também de ficar fora da área em que estou 

graduando. 

Apesar do medo pelas constantes mudanças, percebo a cada dia como isso 

contribuiu para meu conhecimento sobre as diversas gestões que existem na rede 

municipal de educação e as diferentes interpretações das atribuições de cargos que são 

feitas, principalmente no que tange ao cargo de monitor. Sendo esse um cargo recente, 

criado pela Lei Complementar nº 199/2015, que na prática veio substituir o de Professor 

Municipal I- Auxiliar colocado em extinção pela Lei 170/2014, percebo que nem todos 

que lidam com esse cargo, e até os próprios monitores, tem total conhecimento do que 

é ou não de sua atribuição. 

Nessa minha experiência e em contato com outros monitores, vivenciei e ouvi 

relatos sobre o que nos é solicitado nas diferentes instituições. Contudo, essas 

solicitações apresentavam contradições conforme cada gestão por onde estive. Como 

por exemplo: executar atividades planejadas por professores era solicitação em uma 

instituição, enquanto em outra a orientação da gestão era não realizar esse tipo de 

prática por entender não ser da função do monitor.  

Outras atividades dizem respeito ao brincar com as crianças, colaborar com sua 

higiene pessoal, principalmente, troca e banho; auxiliar nos momentos de alimentação 

entre outras. Muitas vezes o trabalho é executado para cooperação no trabalho em 

equipe e em favor das crianças e da instituição, pois sabe-se as carências de ambas as 

partes.  

 

A exigência mínima para ocupar o cargo de monitor de apoio à educação é de 

nível médio, não sendo exigido o curso médio na modalidade Normal (Magistério). Como 
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meio de capacitação para se exercer a função e assim preparar os profissionais para as 

práticas diárias, a rede oferece formação para todos os monitores, com atividades a 

distância pelo Portal da Educação do município e encontros presenciais.  

De uma forma ou de outra, já com o mínimo de conhecimento sobre o processo 

de desenvolvimento de uma criança, colocamos em prática o que sabemos em favor dos 

pequenos, é muito bom ver a alegria das crianças e receber esse carinho diário. Claro 

que devemos ter cuidado para não assumir um papel que não é nosso, ou até mesmo 

sermos vistos como os que querem passar na frente do professor regente, o que também 

ocorre. Algumas instituições dão abertura para uma integração maior do monitor, outras 

nem tanto, o que acaba deixando dúvidas do que realmente devo e posso fazer ou não, 

porque muitas vezes não há esse esclarecimento. 

No município de Governador Valadares a criação do cargo de monitor de apoio à 

educação como cargo administrativo, a partir da lei na Lei 199/2015, tem levantado 

muitos questionamentos por parte dos próprios profissionais da educação, tendo 

inclusive sido objeto de audiência pública5. Pode-se dizer que esse cargo surgiu na 

intenção de que esse profissional pudesse ser um auxiliar do professor durante sua 

atividade regente. Entretanto, ainda que com participação ativa no processo educativo 

da criança, incluindo momentos de “regência6”, o cargo é considerado como cargo 

administrativo, não contempla nenhum dos direitos assegurados a um profissional da 

educação como a LDBEN determina. 

A exigência mínima para o cargo de monitor é nível médio, contudo não se trata 

do nível médio que a LDBEN contempla, ou seja, a modalidade normal, ou magistério. 

Dessa forma, a formação requerida ao monitor é o nível médio básico, chamado mais 

comumente de científico, ou qualquer outro curso de nível médio, como por exemplo 

Técnico em Contabilidade. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –LDBEN nº 9.394/96 norteia 

os princípios e fins da educação brasileira. A Educação Infantil é uma modalidade que 

compõe a educação básica no Brasil, abordada nos artigos 29 a 31 da lei. Como um 

direito, é composta por creches que atendem crianças de 0 a 3 anos, e pré-escolas para 

crianças de 4 e 5 anos.  

                                                           
5 Como pode ser conferido em: http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2016/02/audiencia-debate-
qualidade-da-educacao-em-governador-valadares.html Acesso em: 10 set 2018. 
 
6 Consideramos neste trabalho a regência como a relação pedagógica entre educador e crianças no 
desenvolvimento das atividades educativas. 

http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2016/02/audiencia-debate-qualidade-da-educacao-em-governador-valadares.html
http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2016/02/audiencia-debate-qualidade-da-educacao-em-governador-valadares.html
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A lei também contempla em alguns artigos os profissionais da Educação, sua 

formação e valorização. O artigo 61 da LBDEN traz a explicação do profissional da 

educação: 

 
Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em 
efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: 
I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 
II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 
habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação 
educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; 
III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 
superior em área pedagógica ou afim. (BRASIL, 1996) 
 

Já o artigo 62 aborda a formação necessária do docente para atuar na educação 

básica, sendo ela em nível superior, em curso de licenciatura plena, e a mínima de nível 

médio na modalidade normal, para atuar na educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental. (BRASIL, 1996) 

Nesses artigos, a LDB esclarece sobre o profissional da educação básica e sua 

formação mínima, com cursos reconhecidos, de nível médio ou superior. Esses 

requisitos são os que embasarão o conhecimento teórico para uma prática que o 

profissional precisa ter para estar em efetivo exercício da educação em instituições 

escolares.  

No artigo 67 são assegurados direitos como a valorização do profissional da 

educação, entre eles consta o direito a um piso salarial e também esclarecimentos sobre 

sua aposentadoria:  

III Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 
carreira do magistério público 
- piso salarial profissional; 
§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8o do art. 201 da 
Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por 
professores e especialistas em educação no desempenho de atividades 
educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus 
diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de 
direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento 
pedagógico. (BRASIL, 1996) 
 

Como dito anteriormente, a LDBEN aborda toda a organização da educação no 

Brasil, mostra que ela não deve acontecer como cada instituição ou governante pretende. 

Uma educação de qualidade é uma das maiores carências nacionais, desde estruturas 

físicas das instituições, material pedagógico necessário, quantidade de profissionais, 

salários e outros que fazem o profissional ter uma condição adequada para exercer sua 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A78
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profissão e assim resulte num efetivo processo educativo dos educandos, como a própria 

LDBEN aborda também. 

Por mais que a Lei Nacional contemple requisitos mínimos para se ter um 

profissional da educação, a Lei municipal se contrapõe a ela e institui um cargo 

administrativo, o que já lhe exclui de muitos direitos, mas com atribuições e práticas 

educativas a todo momento. Sendo esse um profissional que atua dentro de uma 

instituição escolar, já é parte integrante da educação de uma criança, principalmente 

estando por 6 a 8 horas diárias como participante ativo desse processo. 

Durante o período que o monitor está com a criança, ele também participa das 

atividades planejadas pelas professoras, na maior parte dos casos é o responsável pelos 

cuidados com higienização das crianças, como banhos e troca de fraldas. Dentro dessas 

horas, maior parte dos monitores tem um momento de “regência” que acontece no 

horário de almoço e estudo das professoras. Nesse momento as crianças têm um tempo 

de repouso, o lanche e um espaço onde os monitores desenvolvem alguma atividade. 

Essa atividade ou espaço nem sempre é definido pelo professor. Os monitores muitas 

vezes é que pensam no que será feito com as crianças no espaço do dia. Porém ele não 

possui um horário para planejamento dessas atividades. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, esclarece que a 

educação em sua integralidade tem o cuidado como indissociável do processo educativo 

(Brasil, 2010). Entretanto, apesar de todas as discussões que ocorrem dentro e fora das 

instituições a respeito desse assunto, é possível encontrar dissociações quando se trata 

de algumas práticas pontuais, que acabam ficando na maior parte das vezes com o 

monitor. Todos os cuidados com a criança não devem ser entendidos como práticas 

assistencialistas, uma vez que busca também a autonomia da criança. Como Maranhão 

(2010) esclarece “O cuidado prestado pelo educador deve favorecer o processo de 

crescimento e desenvolvimento infantil” (MARANHÃO, 2000, p.126-127).  

Esses cuidados, a relação educando e educador geram vínculos, que resultam 

numa gratidão de ambas as partes por fazer parte de todo esse processo, uma vez que 

a criança demonstra sentimentos através de suas atitudes. Sendo assim, “Para atender 

às necessidades do outro, como ser em sua singularidade, é necessária uma sensível 

interação entre quem cuida e quem é cuidado, ou seja, o estabelecimento de vínculos. 

(MARANHÃO, 200, pag. 126). 
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Antes da criação do cargo de monitor, quem era auxiliar do professor regente era 

o Professor Municipal I- Auxiliar. Era ele quem fazia as atividades junto ao Professor 

Municipal II-Regente. O PMI é um cargo que entrou em processo de extinção na Lei 

municipal 170/2014. Não são feitas mais designações para esse cargo, e aqueles que 

são concursados nele foram instruídos a estarem se graduando em Pedagogia, já que 

era necessário apenas o curso de magistério para assumi-lo à época do concurso público 

municipal em 2010, e assim poderem assumir a regência de turma e receber adicional 

por habilitação fazendo com que sua remuneração alcance o valor do professor regente 

– PMII. Em conversa com gestoras foi possível compreender que mais de 90% desses 

profissionais, PMI já habilitados, estão hoje em sala de aula, atuando como regentes. 

Cabe registrar aqui que a organização do concurso público para esses 

profissionais em 2010 visava atender às demandas da Escola em Tempo Integral (ETI) 

implementada em todas as escolas da rede municipal da cidade e do campo. 

Na próxima seção apresentaremos alguns impactos decorrentes da criação do 

cargo de monitor em Governador Valadares. 

 

 

Impactos decorrentes da criação do cargo de monitor 

 

 

O primeiro impacto que destacamos decorre de diferentes interpretações a 

respeito das atribuições do monitor constantes no perfil profissiográfico da 199/2015. A 

leitura do texto legal gera dúvidas do que exatamente pode ser feito, quais as atribuições 

do cargo. Parece-nos também que os gestores escolares possuem diferentes formas de 

interpretá-la, alterando-se as atividades realizadas pelo monitor de uma instituição para 

outra, mas executando práticas bem parecidas com as do PMI, que devem possuir no 

mínimo Ensino médio Normal, uma carga horária de 22:30 a 40h semanais, com um 

terço7 da jornada para estudos, registros e planejamento. 

Hoje, nas instituições escolares são encontrados poucos professores auxiliares, 

os cargos que mais compõem uma instituição de Educação Infantil é o de PMII e Monitor 

                                                           
7 A ETI implantou a jornada de 40 horas semanais para professores que permanecem 2/3 da carga horária 
frente ao estudante e 1/3 do tempo é destinado a estudos, planejamentos, organização do trabalho 
pedagógico cumprido na escola. Esta distribuição da carga horária docente é prevista na Lei Federal 11. 
738/08 (BRASIL, 2008).   
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de Apoio à Educação. Como o professor PMI é um profissional do magistério, ele é 

contemplado nos direitos que tange à classe, inclusive seu piso salarial. Ao analisarmos 

então a extinção de um cargo de magistério e a criação de outro administrativo nível 

médio, percebe-se o impacto em relação a custos com folha salarial que essa mudança 

certamente concedeu à administração municipal.  

A criação do cargo de monitor como administrativo e a extinção do cargo de 

Professor Municipal I possibilitou ao município, principalmente no ano de 2018 com o 

novo processo, profissionais graduados em um cargo de nível médio. É louvável a  

criação de um cargo provendo 800 vagas de emprego em uma cidade de médio porte, 

como Governador Valadares. Porém, se pensarmos na Meta 17 do Plano Municipal de 

Educação e suas estratégias de valorizar o profissional do magistério, o novo cargo não 

é contemplado justamente por se exigir apenas o ensino médio, contudo, os critérios de 

classificação dos monitores, de acordo com o processo de designação criado para o ano 

de 2018, segue a maior qualificação profissional. Dessa forma, muitos desses 

profissionais já possuem curso de magistério, são graduados e até pós-graduados. 

Esse novo processo que visa pontuar de acordo com a titulação aqueles que 

desejam uma vaga no sistema educacional de Valadares, resultou em um grande 

número de monitores com formação em um curso reconhecido, como a própria LDB 

preconiza. Porém, por não ser uma exigência mínima, mas resultar numa pontuação 

para critério de desempate, mesmo tendo a formação o profissional fica enquadrado em 

um cargo técnico administrativo. 

O Conselho Municipal De Educação de Governador Valadares, como órgão de 

controle social e monitoramento das políticas públicas educacionais, já se posicionou 

contrário ao modo como a educação do município tem sido organizada, por meio da 

Resolução Nº 01, de 19 de setembro de 2017, que fixa normas e dispõe sobre a 

organização e o funcionamento das Instituições de Educação Infantil do Sistema 

Municipal de Ensino de Governador Valadares. 

 A resolução aprovada pelo CME e já publicada no Diário Oficial do Município 

apresenta outra organização para a educação infantil nas escolas em tempo integral. De 

acordo com a resolução, são previstos dois professores regentes e um auxiliar de 

professor quando necessário. Porém, para ser um auxiliar do professor regente o CME 

coloca como formação mínima o ensino médio modalidade normal, com ênfase em 
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educação infantil, prioritariamente, cabendo à direção, equipe, e inspeção analisar a 

necessidade desse profissional na instituição. 

Embora a resolução tenha sido publicada em 2017, podemos evidenciar a 

inobservância do poder público em relação ao atendimento disposto pela resolução do 

CME. Ao contrário, percebe-se uma situação ainda mais preocupante em relação ao 

processo de designação para monitor no ano de 2018. 

Diferentemente do processo ocorrido para o ano de 2016, que aconteceu por meio 

de uma prova objetiva com 16 questões sobre o cargo e leis da educação, como já 

mencionamos, e assim os que pontuaram mais tiveram as primeiras oportunidades de 

escolha da vaga, o processo criado para 2018 buscou pontuar de acordo com o nível de 

escolaridade do candidato, primeiramente fazendo uma inscrição com todos os dados 

pessoais e suas titulações e os classificando de acordo com os pontos acumulados e 

assim os mais pontuados garantiram as primeiras vagas. 

Outra situação preocupante é que a Secretaria de Educação, além de não 

observar a resolução do CME nem a LDBEN vai legitimar o cargo de monitor por meio 

de concurso público. No dia 14 de novembro de 2018 a Prefeitura de Governador 

Valadares publicou edital para contratação de empresa especializada para realização do 

novo concurso8 para preenchimento de vagas no quadro de servidores municipais em 

que serão oferecidas 926 vagas de nível fundamental incompleto, completo, médio e 

superior. No anexo de cargos consta o cargo de monitor de apoio à educação, na área 

de agente de educação II, destinando-se 150 vagas com exigência apenas do Ensino 

Médio completo.  

Ao olhar para essa situação podemos perceber o conflito de interesses de ambos 

os lados, de dois posicionamentos que se contrapõe, de dois modos de conceber um 

projeto de educação e de sociedade, o que nos leva a evidenciar a educação como um 

ato político como expressou Paulo Freire nas palavras de Costa (2008) “[...] porque está 

a serviço de uns e não de outros. [...] [porque] compreende a existência de vários projetos 

em disputa na sociedade, bem como a opção que fazemos na defesa de um, e não de 

outro” (COSTA, 2008, p. 326 e 327). 

Sendo assim, hoje as instituições escolares contam com muitos monitores 

graduados, e até pós-graduados mas sem um processo de valorização por sua 

                                                           
8 O edital completo pode ser acessado em: http://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/concurso-
publico-prefeitura-publica-edital-de-contratacao-da-empresa/85850. Acesso em 14 nov 2018. 

http://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/concurso-publico-prefeitura-publica-edital-de-contratacao-da-empresa/85850
http://www.valadares.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/concurso-publico-prefeitura-publica-edital-de-contratacao-da-empresa/85850
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formação. Esses desempenham um papel fundamental junto ao professor no processo 

educativo da criança, mas a diferença de custos que a secretaria tem com esses 

funcionários é considerável. Aqui não é colocada em questão a capacidade do monitor 

e sua prática diária, pois sabe-se que títulos não definem a qualidade do profissional, 

mas é colocado esse reconhecimento em termos formação, valorização salarial e plano 

de carreira.  

Da mesma forma que sua competência não se resume em ter uma graduação ou 

não, pois é sabido que muitos que a possuem a fizeram sem muitas pretensões à 

aprendizagem, é possível encontrar diversos monitores somente com ensino médio que 

seriam ótimos professores se procurassem se qualificar para isso. A gratificação que o 

monitor recebia à época em que o cargo fora criado, auxílio de 25% do vencimento 

básico para aqueles monitores que estivessem matriculados ou viessem a se matricular 

em curso de licenciatura, foi retirada pela administração municipal em 2016. 

O processo de designação para 2018 também incomodou os professores mais 

antigos que foram obrigados a garantirem uma pós-graduação para não serem 

ultrapassados pelos novos professores que já estão saindo das faculdades com duas ou 

três pós-graduações em curso. Essa pontuação por titulação incomodou muitos 

profissionais que se sentiram desvalorizados por não serem considerados tantos anos 

de trabalho prestados na rede. Entretanto, formar em pós-graduação 50% dos 

professores de educação básica já era a meta 16 do Plano Nacional da Educação e do 

Plano Municipal da Educação. 

 Provavelmente o município conseguiu alcançá-la colocando a responsabilidade 

da formação no professor, apesar que o Plano traz como meta do governo ampliar o 

número de profissionais pós-graduados, buscando formas de aumentar as ofertas de 

cursos pelas instituições públicas, e aumentar as ofertas de bolsas de estudo para 

professores da educação básica.  

Desafio também para os gestores municipais para atenderem o disposto na meta 

20 do Plano Municipal de Educação que trata do financiamento da educação. Na 

contramão do que a lei prevê, as notícias9 mais recentes apontam para cortes de verbas 

                                                           
9 O Senado cortou pela metade uma das fontes de recursos do Fundo Social do Pré-Sal, destinado a 
investimentos em saúde e educação. Reportagem completa em: 
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2018/11/08/senado-aprova-corte-em-fundo-para-
educacao.htm?cmpid=copiaecola 
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pelo governo federal, impactando diretamente os municípios, sobretudo quando se trata 

de um município com mais de 20 mil estudantes em tempo integral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As reflexões feitas acerca do cargo de monitor de apoio à educação no sistema 

educacional de Governador Valadares nos conduziram a perceber a sua fragilidade. AS 

experiências vivenciadas nos levaram e ainda levam a pensar, a ver com mais criticidade 

nossas atitudes em meio ao processo educativo das crianças. A assimilação do que 

vemos na universidade com o que vivemos no dia a dia da instituição nos leva a refletir 

sobre nossa prática.  

É inquestionável o aprendizado adquirido durante o período que exercemos nossa 

função. É indiscutível a oportunidade que a criação do cargo deu às diversas pessoas 

de conhecer melhor o campo da educação abrindo 800 vagas de emprego. Porém, não 

consigo ver tudo isso sem ressalvas. A extinção de um cargo de carreira do Magistério 

para criação de outro administrativo para atuar diretamente com crianças em espaço 

educativo não cumpre a LDBEN. Embora o monitor receba pelo valor do cargo ocupado, 

de nível médio, não há um processo de valorização desse profissional como profissional 

de carreira da educação. A falta de unidade na interpretação da lei por parte das gestoras 

sinaliza para uma necessidade de formação a ser oferecida pela Secretaria de 

Educação, de maneira que em todas as instituições as atribuições do monitor sejam 

condizentes com as descritas no perfil do cargo. 

Estudar sobre a educação brasileira e municipal e conhecer na prática essa 

realidade é uma experiência enriquecedora que contribuiu grandemente na assimilação 

de todo o conteúdo visto na universidade, a Avaliação, a Gestão Escolar, as Teorias do 

Currículo, a Didática, os Fundamentos da Educação Infantil, e sobretudo as Políticas 

Públicas Educacionais. 

É importante, como profissional da educação, olhar para essa realidade e refletir 

sobre ela a partir do que a teoria nos apresenta. E mais que isso é buscar forma de 

transformar essa realidade, pois a exemplo de Paulo Freire, “não estou no mundo para 

simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo (...) e devo usar toda 

possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas participar de 

práticas com ela coerentes” (FREIRE, 2000, p. 17). A construção desse trabalho me 
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oportunizou articular teoria e prática refletindo sobre um campo do qual faço parte, 

porque não vivemos fora de um contexto, nossa presença no mundo não é neutra 

(FREIRE, 2000).  

O que fica desse aprendizado, é o quanto se faz necessário aos educadores e 

educadoras terem conhecimento das políticas públicas educacionais e as legislações 

que as estabelecem, de forma que possam lutar pela garantia de direitos, tanto das 

crianças, adolescentes, jovens e adultos, quanto dos profissionais da educação. 

O que se espera com esse trabalho no curso de Pedagogia da Univale, ao produzir 

conhecimento a partir do olhar teórico para nosso contexto regional, é que ele possa 

colaborar para ampliar essa discussão entre os profissionais da educação, os órgãos de 

controle social e o poder público, a fim de se fazer cumprir os dispositivos legais, zelando 

pela qualidade da educação e pela valorização dos profissionais que a fazem acontecer. 

E como sempre ouvimos aqui no curso de Pedagogia da Univale e como fui 

questionada na oficina de pesquisa para a elaboração do projeto de TCC, o que faz 

sentido para você? O que te inquieta na Educação? O que te provoca indignação? O que 

te move? O que é um problema para você?  Esse trabalho é o resultado dessas 

provocações. Se eu tivesse que voltar ao início, faria tudo outra vez. 
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