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Eixo Temático:  Planos de Carreira e Remuneração de Professores 

A composição da remuneração dos profissionais do magistério 
da educação básica das redes municipais de Altamira, 
Barcarena, Castanhal e Cametá no contexto do PSPN 

Dalva Valente Guimarães Gutierres1 
Denys da Cunha Silva2 

Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém/PA – Brasil 

Resumo  
O artigo trata da composição da remuneração dos profissionais do magistério da educação 
básica das redes municipais de Altamira, Barcarena, Castanhal e Cametá na perspectiva de 
analisar possíveis mudanças a partir da implementação da Lei do Piso Salarial Profissional 
Nacional do Magistério da Educação Básica. Como metodologia utilizou-se o estudo 
documental, tendo como base os Planos de Carreira e Estatutos do Magistério dos 
municípios. A composição da remuneração presente na legislação analisada não possui um 
padrão fixo, pois embora apresente pontos comuns inclui especificidades típicas de cada 
localidade pela condição de ente federado, relativo à autonomia, de cada município outorgada 
pela Constituição de 1988.  O vencimento dos professores de Altamira gradativamente 
alcançou a equiparação com o PSPN. Em alguns casos a equiparação implicou no 
rebaixamento do vencimento praticado.  
Palavras-chave: Remuneração docente. Valorização docente. Piso Salarial Profissional 
Nacional. 

Payment Composition of Basic Education Teachers from Altamira’s, Barcarena’s, 
Castanhal’s and Cametá’s Municipal Networks, in the context of PSPN 
Abstract 
The paper regards the composition of salaries of basic education teachers from the municipal 
networks of Altamira, Barcarena, Castanhal and Cametá; intending to analyze possible 
changes following the implementation of Law nº 11.738/08, which created the National 
Professional Salary Floor (PSPN) of basic education professionals. It was made a document 
study based on Career Plans and Education Statutes from the aforementioned municipalities. 
While there are common points, there is no analyzable pattern to the pay compositions in the 
evaluated municipalities, as each place possess relative autonomy towards teaching 
regulation, befitting their status as federated entity granted by the 1998 Constitution. In 
particular, teachers’ payment in Altamira during the surveyed time period gradually came 
closer to PSPN. In some cases this implied in reductions of salary. 
Keywords: Teacher salary. Teacher improvement. National Professional Salary Floor. 
 
                                                            
1  Doutora em Educação – Política e Gestão de Processos Educacionais pela UFRGS. Professora Permanente 

do PPGED/ICED-UFPA, coordenadora do GEPPOGE/ICED e vinculada ao GEFIN/UFPA. E-mail: 
dalvalen@ufpa.br; dalva.valente@gmail.com  

2  Graduando do curso de Pedagogia, bolsista PIBIC/CNPq, Faculdade de Educação, Instituto de Ciências da 
Educação, Universidade Federal do Pará. E-mail: dentec1@gmail.com 
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Introdução 

Este artigo tem a finalidade de apresentar os resultados obtidos por meio do 
desenvolvimento do Plano de Trabalho intitulado “A composição da remuneração dos 
profissionais da educação básica das redes municipais de Altamira, Barcarena, Castanhal e 
Cametá no contexto do PSPN”, iniciado em agosto de 2017 e concluído em julho de 20183, 
que teve como objetivo geral analisar a composição da remuneração dos profissionais do 
magistério da educação básica das redes municipais de Altamira, Barcarena, Castanhal e 
Cametá na perspectiva de dimensionar possíveis mudanças a partir da implementação da Lei 
nº 11.738/08 que criou o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério da Educação Básica 
(PSPN).  

Para alcançar e objetivos a metodologia utilizada implicou em estudos teóricos4 e 
documentais5 sobre a valorização e a remuneração docente. A composição da remuneração 
do magistério dos municípios de Altamira, Barcarena, Castanhal e Cametá foi analisada a 
partir do estudo de Leis municipais como Planos de Carreira e Estatutos do Magistério.  

O artigo apresenta duas seções: a primeira denominada “Políticas de valorização de 
professores no Brasil: a remuneração em destaque” trata da relação entre remuneração 
e valorização, ao mesmo tempo em que, versa sobre as normas legais que regem esta 
interação; a segunda denominada “Composição da remuneração dos professores das 
redes municipais de Altamira, Barcarena, Cametá e Castanhal: comparativo entre o 
vencimento e o PSPN” aborda a composição da remuneração bem como a evolução dos 
vencimentos dos professores nos municípios de 2006 a 2016 em relação aos valores do Piso 
Salarial Profissional Nacional do Magistério da Educação Básica – PSPN6.  

1 Políticas de valorização de professores no Brasil: a remuneração 
em destaque  

A política educacional dos últimos anos tem se pautado na valorização docente, pois 
“não resta dúvida de que o país não pode mais postergar o aumento de seus investimentos 
nos sistemas de educação pública e nas condições de trabalho, de carreira e de remuneração 
de seus professores” (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011, p.175). O novo Plano Nacional de 
Educação – PNE (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014) define em sua Meta 18 a instituição 
de Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 
Pública no prazo de dois anos a partir de sua aprovação em todos os sistemas de ensino e 
que os mesmos tomem “como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei 
federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal” (BRASIL, 2014). A 

                                                            
3  O estudo vincula-se à pesquisa: “Planos de Carreira de Professores da Educação Básica no Estado do Pará e 

em Municípios Paraenses após o FUNDEB e o PSPN: Configurações, tendências e perspectivas” e recebeu 
bolsa do CNPq. 

4  Com destaque para Alves e Pinto (2011); Dutra Junior et. al. (2000); Camargo et. al. (2009); Pinto (2009; 2012); 
Barbosa (2011); Monlevade (2000); Gatti et. al., (2010); Gatti e Barreto (2009; 2011); Camargo e Jacomini 
(2011); Gutierres et. al. (2013). 

5  Foram analisados documentos da legislação nacional tais como: a Constituição Federal de 1988, a EC 53/2006 
que criou o FUNDEB; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/96; a Lei nº 11.738/08 que criou o 
PSPN, dentre outros documentos. 

6  Os valores de remuneração docente tiveram como fonte de dados tabelas salariais praticadas nos municípios. 
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existência de Plano de carreira e de boa remuneração pode influenciar na atratividade da 
carreira e na retenção dos melhores profissionais em educação nas redes de ensino. Por 
outro lado, a ausência de tais políticas pode influenciar os índices de desistência e abandono 
da profissão de professor pela falta de perspectiva (DUARTE; MELO, 2013). 

Gatti e Barreto (2009) apontam dificuldades em precisar um perfil de carreira e 
remuneração docente no Brasil em função da diversidade econômica, cultural e de 
regulamentações da educação nos vários estados e municípios em decorrência da sua 
condição de entes federados, o que lhes confere certa autonomia. A existência de grande 
diversidade de carreiras e de critérios de remuneração nos diversos Estados brasileiros e suas 
capitais também foi corroborada por Gutierres et. al., (2013), o que justifica a necessidade de 
estudos que visem analisar aspectos relacionados à carreira e à remuneração docente.   

A construção do conceito de valorização do professor está intrinsecamente ligada à 
concepção de qualidade de ensino e à qualidade de vida e bem-estar do trabalhador, e envolve 
pelo menos três elementos: a) formação; b) condições de trabalho; c) remuneração (GOUVEIA et 
al., 2016). A luta pela valorização de professores e professoras por melhores condições de 
trabalho, por qualificações, por remuneração digna entre tantas outras necessidades foi 
intensificada a partir da década de 1980 como assinala Gutierres (2010): 

[...]. Assim, a partir do começo da década de 80, a nova composição social do magistério e 
sua baixa remuneração impulsionaram os professores a participar das lutas sindicais ao lado 
de outros trabalhadores pelo fim do arrocho salarial e pela redemocratização da sociedade 
em todo o Brasil. Por meio do Fórum Nacional da Educação na Constituinte em Defesa do 
Ensino Público e Gratuito os professores atuaram ativamente por ocasião do processo 
constituinte de 1988 e na elaboração da LDB visando à sua valorização (p. 62). 

Entende se, portanto, que a remuneração não é o único fator a determinar a qualidade 
da educação, porém constitui fator relevante de atratividade na carreira, motivação e 
reconhecimento social dos profissionais da educação.  

Em 1996, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso7, foi criado por meio da 
Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro deste mesmo ano, o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef um fundo de 
natureza contábil que deveria contribuir para melhorar a qualidade da educação e também 
promover a valorização dos profissionais da educação. O governo da época concebia a 
valorização docente vinculada à qualidade do ensino, o que viria a ser promovido pelo Fundef, 
como explicita Ramos: 

De acordo com o presidente, esse seria o ponto central para a revolução na qualidade 
do ensino brasileiro. Com isso, ele deixava oficialmente explicitada a existência do 
pressuposto de uma relação clara entre valorização docente e qualidade do ensino nas 
bases de criação do FUNDEF (RAMOS, 2008, p. 19). 

A criação do Fundef pela EC. nº 14 possibilitou a descentralização financeira e também 
a municipalização do ensino fundamental. No contexto paraense, a antecipação do Fundef a 
partir de 1997 (Lei Estadual nº 6.044/97) “induziu a um processo de municipalização sem 
precedentes na história do Estado” (GUTIERRES, 2010, p. 23). 

                                                            
7  Presidente que governou o Brasil por dois mandatos de 4 anos entre 1995 e 2005. 
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Após dez anos o Fundef foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação – Fundeb8. Neste novo 
formato tomado pela política de fundos, diferente do fundo anterior que focalizava apenas o 
ensino fundamental, o Fundeb se propõe melhorar a qualidade de toda a educação básica. 
Se no governo de Fernando Henrique Cardoso, o Fundef podia ser visualizado como uma das 
políticas centrais para efetivar a valorização docente, no governo Lula, esta política torna-se 
central com o Fundeb (RAMOS, 2009). Ambos os fundos destinaram pelo menos 60% de 
seus recursos para a remuneração do professor. Conforme Camargo (2010) há diferença 
entre os termos salário, vencimento e remuneração:  

O “salário” é definido juridicamente como montante ou retribuição paga diretamente pelo 
empregador ao empregado pelo tempo de trabalho realizado – em geral, em relação ao 
número de horas-aula – nos termos da CLT. Já o termo “vencimento” é definido 
legalmente (Lei nº 8.112/1990) como “retribuição pecuniária pelo exercício de cargo 
público, com valor fixado em lei”. Os vencimentos dos cargos efetivos são irredutíveis e, 
para cargos de mesma atribuição ou de atribuição semelhante na mesma esfera 
administrativa, é garantida sua isonomia. A “remuneração” é a soma dos benefícios 
financeiros, dentre eles o salário ou vencimento, acordada por um contrato assinado 
entre o empregado e empregador, tendo como base uma jornada de trabalho definida 
em hora-aula. O salário ou vencimento são, assim, uma parte da remuneração. No caso 
do magistério público, a “remuneração” é composta pelos vencimentos do cargo, 
acrescida de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, em outras 
palavras, o vencimento básico mais as vantagens temporais, as gratificações, o auxílio 
transporte, etc. (CAMARGO, 2010, CD-ROM).  

O vencimento faz parte da remuneração. Esta, por sua vez é composta pelo vencimento, 
adicionais e gratificações. No que concerne à remuneração Camargo et al. (2016) consideram 
que é no vencimento, considerado como a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo 
público, com valor fixado em lei, onde está a base para a composição da remuneração do 
magistério. Daí a importância de um piso salarial ou de vencimento de extensão nacional, 
porque por meio dele torna-se possível configurar um padrão, mesmo que mínimo, de 
valorização. A esse respeito Gatti (2009, p. 248) afirma que “Mesmo considerando o número 
de horas-trabalho semanal, a média salarial dos professores da educação básica fica muito a 
dever em relação às outras profissões”, o que dificulta a valorização por meio de remuneração. 
Assim, para tentar minimizar os baixos salários, de acordo com Jacomini e Penna (2016), os 
professores ministram aula em diferentes escolas e redes de ensino multiplicando sua jornada 
de trabalho e, consequentemente, sacrificando as horas destinadas à preparação de aulas e 
planejamento.  

Para tentar propiciar um mínimo salarial, foi prevista a criação do Piso Salarial 
Profissional Nacional – PSPN na EC nº 53, de 19 de dezembro de 2006, posteriormente 
regulamentado pela Lei nº 11.738/2008 para os profissionais do magistério público da 
educação básica. O PSPN “é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da 
educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais” (BRASIL, 
2008). Em seu artigo 2º, a Lei nº 11.738/2008 define o valor de 950,00 (novecentos e 
                                                            
8  O Fundeb foi regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20 de junho 2007 com vigência de 14 anos, até 2021, cuja 

abrangência envolve toda a Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e suas 
modalidades. 
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cinquenta reais) mensais a serem pagos aos docentes com formação em nível médio ou 
modalidade normal, correspondentes à carga horária de 40 semanais, sendo 2/3 desta CH 
correspondente ao “desempenho das atividades de interação com os educandos”. Quanto ao 
1/3 da carga horária restante serão destinadas às atividades extraclasses, como ratifica o 
Parecer CNE/CEB9 nº 18/2012, do Ministério da Educação-MEC, que diz: 
“independentemente da unidade de tempo que as compõem para os estudantes (60 minutos, 
50 minutos e 45 minutos) 26,66 destas serão destinadas à interação com educandos e as 
demais 13,33 para atividades extraclasse” (BRASIL, 2012).  

Para que as prerrogativas do PSPN sejam atendidas foi estabelecido no art. 6º desta lei, que 
os entes federados deveriam até 31 de dezembro de 2009, constituir ou atualizar seus Planos de 
Carreira e Remuneração do Magistério. Para alcançar tal objetivo foi homologada a Resolução n° 
2, de 28 de maio de 2009, a qual determina as diretrizes de carreira e remuneração dos profissionais 
do magistério. Chaves; Gemaque; Pereira (2014) advertem sobre vários problemas em relação ao 
PSPN, pois “[...] em vários lugares o Piso foi considerado como remuneração final, incluindo os 
abonos e gratificações para uma jornada de 40 horas e o valor abaixo do que vinha sendo praticado 
em alguns Estados e municípios” (p. 4-5). O PSPN vem sendo editado por meio de Resolução 
ministerial anualmente, conforme se expõe na tabela 1 a seguir: 

Tabela 1 – evolução do PSPN entre 2009 e 2017 

 
Fonte: FNDE - Ministério da Educação. 

O valor do Piso para o ano de 2017 foi atualizado pela Portaria Interministerial nº 8, de 
26/12/2016 e ratificado por meio da Portaria nº 31, de 12 de janeiro de 2017, pelo então 
Ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho. Assim de acordo com a descrição do artigo 
1º desta Portaria “o valor do PSPN do magistério público da educação básica, na forma 
prevista na lei no 11.738, de 2008, fica definido em R$ 2.298,80 (dois mil duzentos e noventa 
e oito reais e oitenta centavos) para o exercício de 2017”. 

Aparentemente um valor satisfatório ao considerarmos o salário mínimo, de R$ 937,00 
reais, pago no país em 2017. Entretanto, de acordo com o Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos-DIEESE10 que realiza a pesquisa sobre o salário 
mínimo necessário pode-se inferir a insuficiência deste recurso para fornecer condições de 
dignidade ao trabalhador docente, como se observa na tabela 2 abaixo: 

  

                                                            
9  Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. 
10  Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Disponível em: 

https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html. Acessado em: 21/12/2017. 
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Tabela 2 – Salário mínimo necessário do DIEESE, PSPN e Salário mínimo Nacional de 2009 a 2017 

 
Fonte: DIEESE. Elaborado pelos autores. 

Temos então grandes disparidades entre o que efetivamente é pago ao trabalhador e o 
valor realmente necessário para lhe fornecer adequadas condições vida. Ainda se 
considerarmos que o trabalhador que recebe o salário mínimo possui baixa escolaridade e o 
professor com escolaridade superior possui relativamente mais vantagens, ainda assim, para 
ambos, os recursos pecuniários estão aquém do valor considerado necessário, segundo o 
DIEESE.  

Cabe esclarecer que o PSPN deveria estar sendo efetivamente aplicado a partir de 27 de 
abril de 2011 quando foi decidido judicialmente sobre a ADI nº 4.16711, em atendimento ao artigo 
27 da Lei nº 9.868/2001. Nesse conflito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal destacou 
que “os gastos, realmente, são muito elevados em alguns estados, comprometendo seriamente 
a previsão orçamentária e o atendimento de outras necessidades”. Portanto, nos parece que 
não houve prévio planejamento orçamentário12 a fim de atender ao PSPN e os governantes 
municipais em muitos casos alegaram não possuir recursos suficientes para arcar com suas 
responsabilidades. Em relação a esse debate Ball et al. (2013) ratificam que: 

No Brasil, o tema dos salários do magistério e a flexibilização do trabalho são 
mascarados por uma representação sobre os docentes como pertencentes às classes 
médias. Docentes de escolas públicas enfrentam uma ambivalência em relação à sua 
classe, uma vez que seus relacionamentos, seu local de trabalho, o lugar onde vivem, 
são pertencentes ao ambiente de classe trabalhadora [...] ( p. 16). 

O salário e a flexibilização do trabalho parece abrir margem para pensamentos 
incoerentes sobre as condições remuneratórias dos docentes. Um equívoco, pois 
possivelmente esses trabalhadores precisam trabalhar em mais de uma instituição e 
justamente para complementar ou completar sua carga horária sobre a qual incidirá sua 
remuneração. Assim, concordamos com Silva e Vasconcelos (2011, p. 299), que a respeito 
do professor, afirmam que devemos “compreender este como uma categoria de trabalhadores 
que na maioria das vezes é explorado e desvalorizado pelo Estado capitalista, e o baixo 
salário pago a estes é um dos principais aspectos revelador deste fato”. 

                                                            
11  A Ação Direta de Inconstitucionalidade  (ADI 4167) foi ajuizada na Corte pelos governos dos seguintes estados: 

Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Ceará. 
12  O ciclo orçamentário compreende o Plano Plurianual – PPA, Lei Orçamentária Anual – LOA e a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO todas as receitas e despesas devem ser previstas (MADZA; BASSI, 2009). 
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Nesse complexo contexto percebemos que a política13 de remuneração docente tem 
passado por diversas modificações a partir do Fundef que propiciou a aprovação da 
Resolução nº 3/97 e instituiu as primeiras Diretrizes para a Careira dos professores, do 
FUNDEB que ensejou a aprovação da Resolução nº 2 que instituiu novas Diretrizes de 
Carreira e finalmente da Lei nº 11.738/2008 que instituiu o PSPN. Nesta perspectiva, 
apresentamos como essa problemática se revela nos municípios de Altamira, Barcarena, 
Cametá e Castanhal. 

2 A Composição da Remuneração dos Professores das Redes 
Municipais de Altamira, Barcarena, Cametá e Castanhal: 
Comparativo entre o Vencimento e o PSPN 

2.1 Os municípios de Altamira Barcarena, Cametá e Castanhal 

O estado do Pará possui 144 municípios, os quais apresentam pluralidades entre si. No 
caso dos municípios de Altamira, Barcarena, Cametá e Castanhal, tais diferenças podem ser 
visualizadas por meio dos dados populacionais, territoriais e demográficos demonstrados na 
tabela 3 a seguir: 
Tabela 3 – Altamira, Barcarena, Cametá e Castanhal: PIB, PIB Per Capita, População Área Territorial 

 
Fonte: IBGE (2010).  

O município de Barcarena possui o maior PIB e maior PIB per capita com valor de R$ 
22.316,13, seguido de Castanhal com o 2ª maior PIB de R$ 1.738.923,00, e PIB per capita de 
R$ 10.046,01, que também possui a maior população e a menor extensão territorial. Na 
sequencia temos Altamira com PIB per capita de R$ 8.020,64, porém com a maior extensão 
territorial. Enquanto Cametá é o município com menor PIB, menor PIB per capita, com a 
segunda maior população 120.896 e terceira posição em extensão territorial. Conhecer a 
dinâmica populacional é relevante uma vez que de acordo com Silva (2017): 

[...] o crescimento ou diminuição de uma população está diretamente relacionado com a 
diminuição ou aumento do contingente de alunos, maiores demandas de infraestrutura 
escolar, carga horária e o financiamento da educação, uma vez que os recursos 
financeiros destinados às escolas municípios tem como base principal o número de 
alunos matriculados (p. 93-94). 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 18, define a autonomia de cada município, 
contudo dada diversidade socioeconômica do Brasil existem diversas peculiaridades que 
                                                            
13  “[...] pela ótica dos meios, a política é essencialmente poder ou domínio, o qual, por sua vez, distingue-se em três grandes 

âmbitos: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político propriamente dito ou de governo. O poder econômico 
utiliza-se da força dos bens necessários à sobrevivência humana; o ideológico utiliza-se da força das ideias e dos símbolos 
para vencer as mentes e dobrar a vontade dos homens; o de governo utiliza-se da força física e burocrática que lhe 
competem legítima e exclusivamente” (NOSELLA, 2005, p. 230-231). 
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devem ser ponderadas. Nesse sentido, analisaremos a composição da remuneração de cada 
ente federado. 

2.2 A composição da remuneração no PCCR de Altamira  

O primeiro PCCR de Altamira foi organizado pela Lei nº 1.378 de junho de 1997, que de 
acordo com Gutierres (2010, p. 272) serviu como pré-requisito para implantação do Fundef. 
Posteriormente o PCCR passou por alterações por meio da Lei nº 1.460, de 25 de agosto de 
2000 e atualmente está submetido à Lei Municipal nº 1.553, de 09 de junho de 2005, a qual 
trata do Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público 
do Município de Altamira.  

Para dar visibilidade à valorização do professor do magistério, no Art. 1º, da Lei nº 
1.553, consta que sua finalidade é incentivar a qualificação e o desenvolvimento 
profissional para alcançar três objetivos: valorização do servidor, estabelecer a 
valorização condigna e também as condições necessárias para o desempenho do trabalho 
promovendo desta forma a garantia de qualidade dos serviços promulgados. O Art. 38 
desta lei ressalta que a remuneração e a jornada de trabalho serão consideradas no 
período de um mês composto por 05 (cinco) semanas. Considera-se como remuneração, 
no âmbito desta norma, o vencimento somado as vantagens de caráter permanente. Assim 
diz a redação do Art. 49, onde “Considera-se remuneração o vencimento acrescido das 
demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor do Magistério Público 
Municipal pelo exercício do cargo público”. 

Dessa forma, compõe a remuneração docente deste município os seguintes 
adicionais e gratificações: adicional de férias relativos a 45 dias; adicional por titularidade 
(mestrado 20%, doutorado 10% ); adicional por tempo de serviço, 35%;  gratificação pela 
docência na Zona Rural, 20%; Pela docência em Educação Especial, 5%; Pela docência 
na educação indígena, 20%; Pela docência em classe multisseriada, 10%; Pela titulação 
em nível superior, 40%; Pela regência de classe, 20% e Pelo exercício de função de 
direção, 30, 50, 100% distribuído em escolas de pequeno, médio e grande porte, e vice-
direção, 50% (está gratificação não será contemplada por ser dedicada ao profissional que 
atua fora da sala de aula). 

O abono de 1/3 das férias amparado no §30, do Art. 40, e o interstício do tempo de serviço 
que acontece a cada 5 anos de efetivo exercício na sua classe é regulamentado pelo Regime 
Jurídico Único dos servidores públicos municipais regido pela Lei 1.767 de 02 de outubro de 2007, 
com base no Art. 75 do PCCR municipal, como mostra o quadro 1 a seguir:
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Quadro 1 – Altamira: Composição da Remuneração: Vencimento, Gratificações e 
Adicionais de professores com 40 horas semanais, segundo o PCCR de 2005 

 
Fonte: Lei nº 1.553/2005. 

O vencimento dos professores está disposto conforme a estrutura da carreira em dois 
sentidos: vertical e horizontal. O primeiro caracterizado por 03 (três) níveis salariais: Especial, 
Nível I e Nível II obedecem a padrões de experiência e aperfeiçoamento. A variação salarial 
entre os níveis supõe o acréscimo de 15,39% do nível Especial para o nível I e 10% do nível 
I para o nível II. Enquanto a movimentação horizontal está organizada em 15 (quinze) classes 
salariais, que se faz com base: no desempenho do servidor, na atualização profissional e no 
tempo de serviço, com acréscimo de 5% no vencimento a cada classe. Há ainda gratificações 
e adicionais a compor a remuneração. 

2.3 A composição da remuneração no PCCR de Barcarena  

No município de Barcarena os profissionais da educação eram regidos pelo Estatuto do 
Magistério, Lei nº 1.899 de 16 de outubro de 1996, que vigorou até 2010, quando foi 
substituído pela Lei Municipal nº 033, de 21 de dezembro de 2010. No PCCR chama atenção 
o art. 3º que apresenta como principio norteador a ser considerado em todas as suas 
vertentes, “a valorização dos Profissionais da Educação Escolar Básica, através da 
remuneração digna e, por consequência, a melhoria do desempenho e da qualidade dos 
serviços prestados à população do Município”. Destaca-se nesse artigo o termo remuneração 
digna. O que seria essa tal remuneração digna afinal? Monlevade aponta: 

[...] que por “salário digno” se podia entender não somente o que propiciasse um 
razoável nível de vida para o professor e sua família, como principalmente o que fosse 
suficiente para, numa jornada e num emprego, ele se manter e se desenvolver como um 
“cidadão médio”, ou seja, capaz de acompanhar as necessidades de consumo ditadas 
pela evolução tecnológica. (2000, p. 268). 

Em sequência, o art. 8º apresenta os objetivos do PCCR de Barcarena entre os quais 
consta “assegurar o piso vencimental profissional na forma de vencimento base, observando 
as normas da legislação federal pertinente”. Ratificando desse modo o PSPN em seu artigo 
Art. 46, que diz: “O Piso salarial profissional Nacional será o fator de reajuste do vencimento 
base dos professores, não podendo ser praticado menor que acordado nesta Lei e terá 
correção anual definido”. O Art. 22 deste plano apresenta que entende por remuneração, 
considerando-se as jornadas de trabalho diferenciadas ao limite de 40h semanais o valor 
resultante da titulação especifica de cada classe e nível dos cargos de carreira do PCCR do 
município (BARCARENA, 2010).  
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Nesse sentido, conforme o Art. 19 da referida lei, considera-se como composição da 
remuneração docente as seguintes vantagens, discriminadas no quadro 2 a seguir: 
Quadro 2 – Barcarena: Composição da Remuneração: Vencimento, Gratificações e Adicionais 

dos professores com 40 horas semanais, segundo o PCCR de 2010 

 
Fonte: Lei Municipal nº 033/ 2010. Elaborado pelo autor. 

O quadro 2 acima revela quais gratificações incidem sobre vencimento inicial pago pelo 
município. O adicional de Tempo de serviço e a gratificação por escolaridade, calculados 
sobre o vencimento inicial no percentual de 50% para ambos, são os percentuais de maior 
incidência na remuneração, somente atrás da gratificação pelo titulo de Pós-Doutorado o qual 
apresenta 10% a mais em relação aos demais. 

Para melhor compreensão da forma como está organizada e distribuída a 
movimentação da carreira e a composição da remuneração dos professores e professoras da 
educação básica do município. Veremos a tabela 4 abaixo: 

Tabela 4 – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração de Barcarena 

 
Fonte: Lei Municipal nº 033, de 21 de dezembro de 2010. 

A movimentação remuneratória entre níveis se dá em sentido vertical obedecendo a 
exigências de titularidade condizentes no artigo 37, inciso 1 e 2, aferindo os seguintes 
percentuais 10% para nível superior, 20% para especialista, 30% para mestrado, 40% para 
doutorado e 50% para o pós doutorado.  No sentido horizontal de acordo com o artigo 38 e 
39 a movimentação varia sob os critérios de antiguidade e merecimento alternadamente em 
interstícios (períodos) de três anos ao percentual de 5%.  Ao considerar as informações de 
níveis, de referências e seus percentuais são identificadas 59 valores de vencimentos. 

Ressaltamos que em 2010 o valor do PSPN foi de 1.024,67 reais, portanto desde 
o primeiro nível e da primeira referência os professores estavam, pela legislação, 
recebendo bem acima do Piso, pois recebiam R$ 1.300,00. Entretanto, este PCCR 
atualmente não vigora no município em consequência de sua suspensão em 2014 

Nível Nível 1 2(5%) 3(10%) 4(15%) 5(20%) 6(25%) 7(30%) 8(40% 9(50%) Escolaridade
0% I 1300,00 1365,00 1430,00 1495,00 1560,00 1625,00 1690,00 1820,00 1950,00 Nível Médio

10% II 1430,00 1501,50 1573,00 1644,50 1716,00 1787,50 1859,00 2002,00 2145,00 Nível Superior

20% III 1560,00 1638,00 1716,00 1794,00 1872,00 1950,00 2028,00 2184,00 2340,00 Especialista

30% IV 1690,00 1774,50 1859,00 1943,00 2028,00 2112,50 2197,00 2366,00 2535,00 Mestrado

40% V 1820,00 1911,00 2002,00 2093,00 2184,00 2275,00 2366,00 2548,00 2730,00 Doutorado

50% VI 1950,00 2047,50 2145,00 2242,50 2340,00 2437,50 2535,00 2730,00 2925,00 Pós-Doutorado
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mediante ADI14 impetrada pela Prefeitura municipal contra a Câmara Municipal. A partir 
de 2015 os professores deste município retornaram ao Estatuto do Magistério de 1996 
(GUTIERRES, CARNEIRO; SILVA, 2015) e continuam aguardando o desfecho do caso. 

2.4 A composição da remuneração no PCCR de Cametá 

No município de Cametá o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais 
do Magistério da Rede Pública Municipal de Ensino é regulamentado pela Lei Municipal nº 
212, de 21 de maio de 2012, porém esta norma sofreu alterações por meio da Lei nº 256 de 
05 de dezembro de 201315. 

Os art. 27 e 28 da Lei nº 212/2012 disciplinam a movimentação na carreira (vertical e 
horizontal) que tem implicações no vencimento e na remuneração dos profissionais da 
educação. Os cargos supõem 3 (três) níveis de formação e 18 (dezoito) classes e 6 (seis) 
referencias. Os níveis correspondem à habilitação em nível médio na modalidade normal, 
superior ou graduação e especialização tidas como qualificação profissional que promovem a 
progressão vertical, mudança de nível.  

A movimentação entre classes acontece por meio de avaliação periódica de 
desempenho mediante esta se atribui 10% sobre o vencimento. Entre as referencias, de I a 
VI, o aumento se dá em virtude do tempo de serviço, considerando-se a cada quinquênio o 
acréscimo de 5% sobre o vencimento base ao máximo de 30% na amplitude da carreira, ou 
seja, o tempo de duração entre o início e fim desta. Podemos verificar essa distribuição salarial 
conforme a tabela 5 a seguir: 

Tabela 5 – Estrutura salarial de Cametá por nível e classe 

 
Fonte: Lei Municipal nº 212 de 21 de maio de 2012. 

Se considerarmos que cada uma das 18 classes, divididas entre os 3 níveis, apresenta 
um valor de vencimento, este varia de acordo as 6 referencias, podemos então afirmar que 
este PCCR contempla 108 valores distintos que obedecem aos critérios de movimentação na 

                                                            
14  Em 30 de junho de 2014, foi decida a Ação Direta de Inconstitucionalidade-ADIN nº 0000442-142014.8.14.0000 em 

favor da prefeitura de Barcarena, que suspendeu os efeitos do PCCR/2010 (SILVA, 2017). 
15  Essa alteração versou sobre a ampliação dos porcentuais de gratificação para mestrado e doutorado de 15% 

e 30% que aumentaram para 30% e 50% respectivamente. 
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carreira. Também se considerarmos como valor único o valor inicial da primeira classe, A, do 
1º nível, teremos então 91 valores remuneratórios no decorrer da movimentação. 

A Lei Municipal nº 212, de 21 de maio de 2012, ao tratar, na seção II, o Art. 42 versa sobre 
a remuneração e considera sua composição fundamentada no vencimento base16 de cada nível 
de habilitação, classe e referência em que estejam os profissionais da educação17, adicionadas 
as vantagens pecuniárias. Dessa forma, visualiza-se no quadro 3 abaixo os adicionais e 
gratificações que compõe a remuneração dos professores da educação básica municipal: 

Quadro 3 – Cametá: Composição da Remuneração: Vencimento, Gratificações e Adicionais 
dos professores com 40 horas semanais segundo o PCCR de 2012 

 
Fonte: Lei Municipal nº 212/ 2012. 

Além do vencimento, outras gratificações e adicionais compõem a remuneração. 
Quanto mais elevado o vencimento inicial dos docentes, maior a incidência dos percentuais 
sobre o montante da remuneração final. Embora o PCCR desse município apresente 
gratificações relativas a todos os profissionais da educação, foram destacadas no quadro 3 
apenas os componentes da remuneração dos professores da educação básica.  

2.5 A composição da remuneração docente no PCCR de Castanhal 

O PCCR do município de Castanhal foi aprovado pela Lei Municipal nº 026, de maio de 
2012. A lei prescreve em seus artigos 9º e 10º a existência de dois cargos: o de Professor 
licenciado e o de Especialista em Educação. Contudo, trataremos da remuneração do 
professor licenciado, foco desta pesquisa. 

O artigo 28 da Lei Municipal nº 026/12 descreve as vantagens para os ocupantes de 
cargo de professor da Rede Pública Municipal de Ensino, sendo elas: os adicionais e as 
gratificações. Considera-se como adicional, o percentual de 5% por cento sobre o vencimento 
base até o limite de 35% por tempo de serviço a partir do primeiro quinquênio.  As gratificações 
são variadas e podem ser: por deslocamento para o espaço rural, 20%; pelo exercício de 
docência com alunos com necessidades especiais, 20%; a gratificação de 80% pela formação 
em nível superior. As gratificações por Titularidade compreendem Especialização (10%), 
Mestrado (20%) e Doutorado (30%) e são calculados sobre o vencimento base, conforme o 
quadro 4: 

                                                            
16  Na Lei 212/2012, Art. 45 o vencimento base é a retribuição pecuniária pelo exercício da função sempre 

calculada sobre uma carga horária de mínima de 30 horas semanais.  
17  Segundo Lei 212/2012, trata-se dos profissionais que integram as áreas de Magistério e de Serviço de Apoio 

Escolar e que exerçam atividades em unidades escolares, órgão central ou órgãos intermediários do sistema 
de ensino municipal.  
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Quadro 4 – Castanhal: Composição da Remuneração: Vencimento18, Gratificações e Adicionais 
dos professores com 40 horas semanais, segundo o PCCR de 2012 

 
Fonte: Lei Municipal nº 026/2012. Elaborado pelo autor. 

As gratificações e os adicionais declarados no quadro 4 incidem sobre o vencimento de 
cada classe. O PCCR de Castanhal prevê o cargo único de professor com 8 classes de 
progressão horizontal, associadas a critérios de avaliação de desempenho e também a 
participação em programas de desenvolvimento da carreira. Na mudança entre as classes 
adiciona-se o percentual de 5% sobre o vencimento, conforme a tabela 6 a seguir: 

Tabela 6 – Castanhal: Estrutura da remuneração docente, por cargo e classe 

 
Fonte: Lei Municipal nº 026/2012, de 10 maio de 2012. 

O PCCR municipal estipula em seu “Art. 23 – que a “remuneração é a retribuição 
pecuniária pelo exercício instituído nesta Lei, que compreende o vencimento, valor 
correspondente ao cargo e a Classe em que se encontra na Carreira, acrescido das 
gratificações aqui previstas” (CASTANHAL, 2012). Portanto, a remuneração docente será 
resultante da somatória do vencimento relativo ao cargo e classe mais as gratificações e 
adicionais. Em 2012, valor do vencimento para os professores com carga horários de 40 horas 
semanais era de 1.451,00 reais, portanto, acima do PSPN. 

O próximo quadro revela a síntese das gratificações e/ou adicionais por nomenclatura 
e percentuais estabelecidos na legislação municipal de cada município.  

  

                                                            
18  Valor calculado pelo autor respaldado pelo PCCR de 2012 do município referente ao vencimento base de um 

professor com formação em nível superior e carga horária de 20 horas semanais enquadrado na classe A. 
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Quadro 5 – Composição da remuneração: adicionais e gratificações de Altamira, Barcarena, 
Cametá e Castanhal 

 
Fonte: PCCRs municipais. 

A gratificação de regência de classe apresenta o mesmo percentual de 20% em todos 
os municípios, exceto em Cametá onde não está prevista. A gratificação de nível superior em 
Altamira corresponde a 40%, em Barcarena a 50% e em Castanhal tal gratificação 
corresponde ao percentual de 80%. Apenas em Cametá esse tipo de incentivo não aparece 
nos documentos consultados. Há também grande discrepância entre os percentuais de 
gratificação para atuação na educação especial, que varia de no mínimo 5% em Altamira a 
50% em Cametá. O adicional ou gratificação de tempo de serviço apresenta percentual de 
5% igual em todos os municípios, contudo o interstício pode variar de três a cinco anos. Há 
ainda gratificações típicas de alguns municípios como: dedicação exclusiva, educação 
indígena, difícil acesso, entre outras. Em síntese, há grande variação de tipos e percentuais 
de gratificações e adicionais na composição da remuneração dos docentes dos municípios. 

Conclusões 

A análise da composição da remuneração dos entes municipais nos permitiu considerar 
as vantagens e desvantagens decorrentes da implementação do PSPN em cada município. 
Neste aspecto, o PSPN ao mesmo tempo em que possibilita avanços, na perspectiva de 
valorização de professores e professoras, também representa conflito de interesses para esta 
categoria, pois em alguns casos, implicou em achatamento nos vencimentos.  Isso ocorreu, 
por exemplo, no município de Altamira, onde, no período histórico analisado, o vencimento foi 
gradativamente diminuído até ser equiparado ao PSPN. A implementação do PSPN pode 
também estar associada a uma forma de racionalizar os recursos de forma mais rígida, visto 
que, sua lógica de pagamento mínimo vem sistematicamente incorporando as gratificações 
que antes compunham o teto da remuneração, como foi o caso do município de Barcarena, 
onde inclusive o PCCR foi suspenso em 2014. A composição da remuneração presente no 
conjunto de municípios paraenses não possui um padrão fixo, pois embora apresente pontos 
comuns, inclui especificidades típicas de cada localidade. 

É importante destacar que o PSPN faz parte de uma política aplicada no contexto 
neoliberal, que busca a racionalização e a diminuição de investimentos em educação e 
demais políticas sociais. Por conseguinte, em alguns casos, o que se pleiteava como piso 
pode se transformar em teto pelo corte ou incorporação de gratificações subsumidas ao valor 
do PSPN. Embora o valor anual do PSPN seja determinado em âmbito nacional, porém quem 
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efetivamente irá remunerar os docentes da educação básica são os governos municipais e 
estaduais a quem constitucionalmente cabe esse atendimento, cujas capacidades 
orçamentárias, além de desiguais entre si, estão muito aquém das do governo federal. 
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A política de valorização dos profissionais da educação 
paraense (2007-2010): o processo de construção do plano de 
cargos, carreira e remuneração da rede estadual de ensino 

Michele Borges de Souza 
Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém/PA - Brasil 

Resumo 
Este artigo trata do processo de elaboração e aprovação da Lei nº 7.442, de 02 de julho de 
2010, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos 
profissionais da educação básica da rede estadual do Pará no período de 2007-2010. É 
resultado de pesquisa desenvolvida a partir de dissertação de mestrado defendida em 2012. 
O procedimento teórico-metodológico consistiu em uma pesquisa de caráter bibliográfico e 
documental. As conclusões permitem inferir que, durante o período de 2007-2010, o processo 
de elaboração e materialização do PCCR do magistério estadual foi marcado por grandes 
embates políticos e ideológicos entre duas propostas, governo e sindicato, e, por maior que 
tenha sido a luta para aprovar um PCCR unificado e para garantir diretos já conquistados, 
este, na sua implementação, revelou-se como um instrumento de pouca viabilidade para 
garantir a valorização do magistério estadual público paraense. 
Palavras-chave: Valorização docente. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração. 
Magistério. Rede Estadual.  

The valorization policy of the professionals of the state education 
network of Pará 2007-2010: The process of construction of the CPCR 
of professionals of the education of the state network of Pará 

Abstract 
This article deals with the process of preparation and approval of  Law No. 7.442, of  July 2 , 
2010, which provides for the Charges Plan, Career and Remuneration (PCCR) of the basic 
education professionals of the state Pará in the period of  2007– 2010. It is the result of a 
research developed from a master's thesis defended in 2012. The theoretical-methodological 
procedure consisted of a bibliographical and documentary research. The conclusions allow to 
infer that in the period 2007-2010 the process of elaboration and materialization of the PCCR 
of the state magisterium was marked by great political and ideological conflicts between two 
proposals, government and union, and, however great the struggle to approve a unified PCCR 
and guarantee the rights already achieved, the latter, in its implementation, proved to be an 
instrument of little viability to guarantee the valorization of state public education in Paraense. 
Keywords: teacher appreciation. Charges Plan, Career and Remuneration. teaching. State 
Network. 
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Introdução 

A valorização do magistério público estadual paraense no período de 2007 a 2010 é o 
tema central deste texto no qual evidenciamos o processo de elaboração e aprovação da Lei 
nº 7.442, de 02 de julho de 2010 (PARÁ, 2010d), a qual estabelece o Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração (PCCR) dos profissionais da educação básica da rede estadual de 
ensino do Estado do Pará aprovado no Governo de Ana Júlia Carepa (2007-2010). 

Os dados referentes ao PCCR em estudo foram obtidos por meio de pesquisa 
documental que contribuiu para analisar as divergências entre a proposta do PCCR aprovado 
na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) e o que foi proposto pelo movimento 
docente via Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (SINTEPP). Este 
artigo tem como base a dissertação de mestrado defendida em 2012, intitulada Política de 
Valorização dos Profissionais da Educação Básica na Rede Estadual de Ensino do Pará. 

No caso do Estado do Pará, desde o período da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), 
o magistério público estadual deveria contar com um plano de carreira específico para os 
profissionais. Contudo, antes da promulgação da Lei do PCCR de 2010, a estruturação da 
carreira na Rede Estadual de Educação (REE), como a progressão vertical e a  horizontal, 
era regida pela Lei nº 5.351/1986, que trata do Estatuto do Magistério Público Estadual do 
Pará (PARÁ, 1986), regulamentada pelo Decreto nº 4.714/1987 (PARÁ, 1987), assim como 
pela Lei nº 5.810/1994, que trata sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis 
da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (PARÁ, 
1994) – Estatuto dos Servidores. Essas legislações foram, por muitos anos, a base para a 
progressão na carreira e para a remuneração dos profissionais da educação da REE do Pará 
e ainda prevalecem naquilo que a Lei do PCCR não atende (BRELAZ, 2010). 

A seguir, apresentamos o histórico da construção deste Plano para os profissionais da 
rede estadual, evidenciando as divergências entre duas propostas, a primeira do poder 
executivo, seguida da contraproposta do SINTEPP para o PCCR. 

Divergências entre governo e sindicato na construção do PCCR 

No período entre 2007 a 2010, o poder público estadual esteve envolvido juntamente 
com o SINTEPP no debate sobre a construção do PCCR, o que provocou a elaboração de 
propostas que poderiam ter contribuído para a valorização dos trabalhadores estaduais da 
educação, caso tivessem sido efetivadas pelo governo estadual. Mas esse processo resultou 
em greves, manifestações, passeatas, debates pela aprovação de um PCCR que fosse 
unificado, contemplando todos os trabalhadores da educação pública da rede estadual do 
Pará.  

No Plano Estadual de Educação (PEE), Lei nº 7.441/20101 (PARÁ, 2010), e na Política 
para a Educação Básica a “Valorização PARÁ Todos os Profissionais da Educação” (PARÁ, 
2008), as metas para a valorização dos trabalhadores da educação (política de formação 
inicial e continuada, condições de trabalho dignas, salários melhores, plano de carreira, 
jornada de trabalho em um único estabelecimento) foram condicionadas à implantação de um 

                                                            
1  Substituído pela Lei nº 8.186, de 23 de junho de 2015, que aprovou o novo Plano Estadual de Educação para 

o decênio 2015-2025. 
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projeto de educação com qualidade social, como resposta às lutas históricas dos 
trabalhadores em educação da rede pública estadual, e como mecanismo para retomada do 
“protagonismo da profissão docente” na sociedade paraense, o que seria efetivado com a 
aprovação e a efetivação do PCCR. Frisamos que o PCCR não é fruto de uma política 
estadual, mas sim tem suas bases na legislação federal (LDB nº 9.394/1996, Lei nº 
9.424/1997, Resolução do CNE/CEB nº 3/1997, Lei nº 11.494/2007, Lei nº 11.738/2008, 
Resolução do CNE/CEB nº 2/2009, Lei do PNE de 2001, Lei 13.005/2014, dentre outras) que 
prevê aos entes federados formulação e/ou (re)elaboração de seus PCCRs. 

Para dar início à construção do PCCR para os profissionais da educação (ou 
trabalhadores da educação, como defende o SINTEPP) do Estado, foi instituída uma 
comissão a fim de regulamentar o exercício da docência no magistério da educação básica 
que ainda não estava de acordo com as leis sancionadas pelo governo federal. No dia 27 de 
agosto de 2008, foi oficializado o acordo entre o governo de Ana Júlia Carepa (2007-2010), 
do Partido dos Trabalhadores (PT), por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), 
e o SINTEPP, para a instalação da Mesa Permanente de Negociações de caráter paritário, 
constituída por dez membros, sendo cinco representantes da SEDUC  e cinco do SINTEPP, 
publicado na Portaria nº 049/2008-GAB/SE, de 04 de setembro de 2008. Os dez membros da 
mesa de negociação deveriam reunir-se todo o mês para a discussão dos problemas que 
estavam sem solução há décadas (ASCOM/SEDUC, 14/08/2008). 

A metodologia adotada pelos componentes da mesa para a discussão dos temas 
abordados foi viabilizada por meio da instalação de Grupos de Trabalho (GTs). Para a 
discussão do PCCR, foi criado o “GT Plano de Cargos, Carreira e Remuneração”, devendo 
exercer suas atividades até o dia 31 de março de 2009 (IOEPA, 2008). 

No dia 10 de março de 2009, houve uma reunião entre sindicato e representantes do 
governo, para a discussão da Campanha Salarial de 2009, contando com a participação do 
diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos 
(DIEESE/PA) e dos secretários adjuntos de Ensino, de Logística e o coordenador de Lotação 
da SEDUC. E, como foi a primeira reunião do ano de 2009, foi anunciado que a mesa 
permanente de negociação passaria a ter representantes de mais quatro secretarias: 
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças (SEPOF), Secretaria da 
Fazenda (SEFA), Centro Integrado de Governo (CIG), Casa Civil e Secretaria de Governo 
(SEGOV) (ASCOM/SEDUC, 10/03/2009). Tal modificação na mesa decorreu da necessidade 
de melhor esclarecimento sobre questões econômicas, contidas na pauta de reivindicações 
do sindicato, o que não cabia, muitas vezes, nas deliberações da SEDUC (ASCOM/SEDUC, 
10/03/2009). 

Mesmo que a mesa de negociação pudesse ser considerada como um espaço 
democrático de discussão, os Secretários Adjuntos de Logística e de Gestão da SEDUC, em 
pronunciamento, disponibilizado no site oficial da ALEPA em junho de 2009, afirmaram que o 
PCCR não seria definido a partir de uma proposta comum entre o governo do Estado e os 
educadores, alegando que “as perspectivas do SINTEPP vão além das possibilidades 
financeiras e dos limites legais”, pois o PCCR iria trazer um grande impacto na folha de 
pagamento da SEDUC, que, no ano de 2009, seria em torno de R$ 68 milhões (ALEPA, 
25/06/2009). 
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Em virtude da greve dos educadores iniciada em maio, com término em junho de 2009 
(25 dias de paralisação), a mesa de negociação do PCCR foi interrompida e retomada 
somente em outubro de 2009. É importante deixar claro que a mesa de negociação constituída 
em 2008 passou por modificações ao longo dos anos da elaboração do PCCR (três anos e 
meio), tanto pela paralisação, quanto pelas greves dos professores e pela substituição dos 
membros que faziam parte da mesma. Estes fatos deram outro contorno ao processo de 
discussão, visto que o primeiro indicativo, por parte do governo, de conclusão do Plano seria 
o mês de setembro de 2009 para poder ser apresentado à mesa de negociação e enviado 
para a apreciação na ALEPA. Como foi vencido este prazo, foi estipulada outra data para que 
o mesmo fosse enviado à Assembleia, sendo então previsto para o mês de dezembro do 
mesmo ano, porém isto não foi efetivado. 

Posteriormente, o governo do Estado se comprometeu em apresentar a proposta para 
a categoria até a primeira quinzena de março de 2010. Porém, não apresentou e agendou 
nova data, durante a audiência da paralisação do dia 31 de março, para o dia 09 de abril do 
mesmo ano. Segundo o Jurídico do SINTEPP, o dia 09 de abril foi a data limite para que o 
Governo Ana Júlia cumprisse o que havia prometido, ou seja, apresentar a proposta de Plano 
de Cargos, Carreira e Remuneração aos Trabalhadores em Educação, mas desmarcou a 
audiência, alegando não ter fechado a proposta de PCCR. 

A proposta de PCCR do governo foi apresentada no dia 28 de abril de 2010, no auditório 
da Escola Estadual Tecnológica Anísio Teixeira, aos gestores de Unidade SEDUC na Escola 
(USE) e Unidades Regionais de Educação (URE) (ASCOM/SEDUC, 29/04/2010). 

O documento foi apresentado oficialmente ao SINTEPP no dia 26 de abril de 2010, 
durante reunião na sede da SEPOF, pela própria Secretaria de Educação, em atenção a uma 
reivindicação histórica dos trabalhadores da educação e pelo compromisso firmado na mesa 
de negociação com o próprio sindicato. No dia 04 de maio de 2010, a proposta do PCCR foi 
apresentada para cerca de 600 diretores de escolas, professores e técnicos da rede estadual 
pública de ensino, no auditório da Fundação Cultural Tancredo Neves (CENTUR) 
(ASCOM/SEDUC, 04/05/2010).  

Vamos destacar alguns pontos contidos no PCCR que foi entregue ao sindicato e 
considerados como avanços para o “conjunto dos trabalhadores do magistério” pelo governo 
do Estado. Mesmo com a instituição de uma mesa de negociação, as propostas não foram 
convergentes, tanto que o SINTEPP formulou uma proposta de PCCR, e o que foi protocolado 
na ALEPA foi eminentemente do poder executivo. O projeto de PCCR apresentado 
publicamente em abril sofreu algumas alterações em relação ao que foi protocolado no dia 07 
de maio de 2010, devido a rodadas de discussões com representantes do sindicato e nas 
assembleias/reuniões com os educadores. Na medida do possível, iremos destacar onde 
houve essas mudanças. 

A proposta de PCCR do governo e a contraposta do SINTEPP 

A principal divergência apontada pelo SINTEPP na proposta de PCCR do executivo era 
que este se destinava apenas aos integrantes do grupo do magistério, ou seja, professores e 
técnicos em educação. Dessa forma, a proposta do governo não abrangia todos os 
trabalhadores da educação em seus mais diversos níveis e funções, que seriam todos aqueles 
profissionais que, direta ou indiretamente, atuam na escola, seja desenvolvendo as funções 
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do magistério, seja em atividades que auxiliam no suporte administrativo e operacional. Dos 
60 mil trabalhadores da educação na rede estadual, seriam excluídos, com a proposta do 
governo, cerca de 14 mil funcionários de escola, segundo dados do Sindicato (SINTEPP, 
2010). 

A proposta do SINTEPP era que o PCCR se estendesse aos trabalhadores da educação 
básica da rede pública de ensino do Estado do Pará, a saber: I – Professor; II – Assistente 
Educacional; e III – Auxiliar Educacional2. O técnico em educação estaria incluso no cargo de 
professor, pois este é o professor exercendo função pedagógica ou de suporte pedagógico. 
Portanto, na lógica do sindicato, não havia necessidade de ter dois cargos para o professor, 
mas sim um cargo único. Isso demonstra fragmentação na carreira do magistério3.  

No dia 31 de março de 2009, foi realizado o I Seminário do PCCR promovido pelo GT 
do PCCR. Nesse evento, foi debatida a garantia de cargo único de professor, que deveria 
beneficiar tanto professores que atuam na sala de aula, quanto os que exerciam função 
técnica. Estavam previstas a inclusão do grupo operacional no PCCR e a unificação do cargo 
de professor, que incluiria os pedagogos, que não eram contemplados com aposentadoria 
especial no Estatuto do Magistério, pois este garantia o benefício apenas aos professores. 
Outros trabalhadores, como secretários, merendeiras, porteiros, entre outros, também não 
estavam contemplados no Estatuto. Portanto, estes seriam beneficiados com a criação de 
cargos de assistentes de educação, para técnicos de nível médio, e assistentes operacionais 
da educação (ASCOM/SEDUC, 31/03/2009). 

O sindicato questionou a postura adotada pela SEDUC ao não considerar os 
funcionários da escola no PCCR, pois este órgão é promotor da Formação para os 
Funcionários da Educação Básica (Profuncionário), um programa de caráter profissionalizante 
que veio a contemplar a nova concepção de profissionais em educação (Lei 12.014/2009), 
bem como a adequação da formação dos funcionários de escola. Neste caso, o SINTEPP 
considera que tanto os professores quanto os profissionais de escola se encontram na mesma 
situação em relação à sua valorização salarial, profissional e social (SINTEPP, 2010). 

O Projeto de PCCR do governo poderia abranger a totalidade dos trabalhadores em 
educação, mas o executivo alegava que 80% do orçamento da SEDUC eram destinados ao 
pagamento da folha de pessoal, o que significava R$ 82 milhões, impossibilitando a aplicação 
da unificação do Plano naquele momento (DIÁRIO ONLINE, DIÁRIO DO PARÁ, 27/05/2010). 

O Governo Ana Júlia afirmou que, até maio de 20114, deveria ser encaminhado ao 
Legislativo o Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano de Cargos, Salários e Carreira do 
funcionalismo público, que atenderia aos cargos das demais secretarias e órgãos estaduais, 
incluindo os cargos que não foram contemplados no plano do magistério da SEDUC, como os 
de auxiliar administrativo, assistente administrativo, vigia, merendeira, entre outros 
(ASCOM/SEDUC, 03/05/2010). Mas isso, até o presente momento, não ocorreu. 

                                                            
2  A função exercida pelos ocupantes dos cargos de assistente educacional e auxiliar educacional são: atividades 

inerentes ao manuseio e ao preparo de alimentação escolar, infraestrutura e meio ambiente escolar, multimeios 
didáticos e gestão escolar e outras que requeiram formação em nível de ensino fundamental, médio, técnico e 
superior (SINTEPP, 2010a). 

3  Na Lei aprovada, os cargos foram divididos em: Professor, Especialista em Educação, Assistente Educacional 
e Auxiliar Educacional. 

4  Em 2010, foi aprovado, pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, o Parecer nº 
09, que aponta para a elaboração de planos de carreira para os funcionários da educação básica. 
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O sindicato considerava que o conceito de Quadro Permanente, inciso IX do artigo 4º 
da proposta do governo, fosse alterado a fim de contemplar os cargos de auxiliar educacional 
e assistente educacional. Ao Quadro Permanente, o sindicato acrescenta os cargos de 
técnicos em educação, professor, assistente educacional e auxiliar educacional, definindo 
quem são cada um destes: 

Os atuais ocupantes dos cargos técnico em educação, bem como os atuais pertencentes 
ao extinto grupo de Especialista em Educação: administrador escolar, supervisor 
escolar, orientador escolar e inspetor de ensino, que possuam a habilitação graduação 
de licenciatura plena em pedagogia passam a ocupar o cargo único de Professor na 
função Pedagógica.  
Os atuais ocupantes dos cargos de Professor Assistente e Professor Colaborador que 
possuam a habilitação graduação de licenciatura plena passam a ocupar o cargo único 
de Professor.  
Os atuais ocupantes dos cargos de auxiliar de secretaria, escrevente datilógrafo, agente 
administrativo, assistente administrativo de nível médio com habilitação necessária 
serão enquadrados no Cargo de Assistente Educacional.  
Os atuais ocupantes dos cargos de merendeira, servente, vigias, auxiliar de serviços 
gerais de nível fundamental como habilitação necessária serão enquadrados no Cargo 
de Auxiliar Educacional (SINTEPP, 2010a). 

Com relação à estrutura da carreira do magistério, o governo apresentou como 
proposta, no art. 5º, que a carreira fosse estruturada em cinco classes, de acordo com o 
requisito de escolaridade exigido, a saber: 

a) Classe Especial: formação em nível médio na modalidade normal;  
b) Classe I: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena;  
c) Classe II: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, 
acrescida de pós-graduação obtida em curso de especialização na Educação com 
duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas;  
d) Classe III: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, 
acrescida de mestrado na área de educação;  
e) Classe IV: formação em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, 
acrescida de doutorado na área de educação (PARÁ, 2010b). 

A proposta do SINTEPP era que a carreira dos trabalhadores da educação fosse 
estruturada em cinco classes – I, II, III, IV e V –, não existindo a Classe Especial. No Plano do 
poder executivo, a progressão funcional desdobrava-se em doze níveis definidos de “A” a “L” 
(Artigo 6º). O sindicato indicava que as classes dos grupos ocupacionais de magistério fossem 
desdobradas em 15 (quinze) níveis definidos de “A” a “O”, cuja evolução seria a cada dois 
anos, feita de forma automática. 

Outro tema polêmico que envolveu interesses e vários segmentos relacionados com a 
educação, tais como políticos, gestores, professores e o sindicato, diz respeito às questões 
relacionadas ao desenvolvimento na carreira, à avaliação de desempenho funcional e à 
criação de uma comissão permanente de avaliação de desempenho funcional apresentadas 
na proposta do executivo. 
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Sobre o desenvolvimento na carreira (progressão funcional) dos professores da 
categoria AD-1 e AD-25, que corresponde à Classe Especial, de acordo com a estrutura da 
carreira elaborada pelo governo, foram impossibilitados em ascender na carreira 
verticalmente, somente concorreriam à progressão horizontal (art. 14, § 1º). Dessa forma, 
impedia-se que os professores com magistério de nível médio ascendessem mediante sua 
escolaridade. Este é segundo aspecto divergente entre governo e sindicato. 

A Classe Especial, segundo o sindicato, deveria ser considerada como Classe I 
(formação em nível médio na modalidade normal). Dessa forma, deixaria de ser “especial”, e 
os seus integrantes teriam o direito de ser promovidos a partir da formação em nível superior. 

Outro ponto divergente refere-se ao §2º, desse mesmo artigo, em que o governo 
estabeleceu que os processos de progressão funcional dependessem de autorização 
expressa da SEPOF e da disponibilização de recursos financeiros para viabilizar a progressão 
dos profissionais da educação. O sindicato pediu a supressão destes dois parágrafos, mas 
após uma longa discussão ficou acordado que o texto deveria ser modificado para que a 
progressão fosse garantida. Caso não houvesse recursos imediatos, o governo deveria 
garantir a medida dentro de um prazo de um ano, assegurando também o pagamento 
retroativo dos valores (DIÁRIO DO PARÁ/DIÁRIO ON LINE, 02/06/2010). 

Em relação à progressão funcional horizontal (art. 15 § 1º e 2º), a proposta do executivo 
estadual previa que esta deveria ocorrer mediante solicitação do servidor junto à Comissão 
Permanente de Avaliação de Desempenho funcional, avaliando-o segundo critérios objetivos, 
como: a) Assiduidade; b) Pontualidade; c) Participação efetiva nas atividades de elaboração 
da proposta político-pedagógica e de planejamento pedagógico; d) Aplicação dos princípios 
e das práticas previstas na proposta pedagógica e na comunidade; e) Produção em cursos 
de formação continuada que permeiam a área da Educação Básica; f) Eficiência; g) 
Responsabilidade; h) Cumprimento de metas (art. 10). Esses itens foram modificados na Lei 
aprovada. A avaliação passou a não ser somente dos profissionais da educação, mas também 
do sistema de ensino (no item 4.2.1, apresentamos a redação aprovada). 

O §2º do art. 15 condiciona a progressão horizontal mediante disponibilidade 
orçamentária, limitando o número de progressões horizontais. Para isso, seriam aplicadas 
regras para o desempate, tais como: I – conceito atribuído pela Comissão Permanente de 
Avaliação de Desempenho Funcional; II – maior tempo de serviço na carreira; III – maior 
tempo de serviço na classe; VI – maior tempo de serviço no nível; V – maior idade. 

O sindicato solicitou em sua proposta a supressão destes itens, afirmando que é de 
obrigação do governo estadual assegurar a progressão automática de todos os trabalhadores, 
mediante o cumprimento dos pré-requisitos necessários. O SINTEPP avalia que esta proposta 
do governo vincula a progressão na carreira, bem como os critérios de avaliação, a um caráter 
punitivo, ranqueador, classificatório e meritocrático, enquanto o sindicato defende que a 
avaliação deve ser formativa, diagnóstica, democrática e universal (SINTEPP, 2010). Essa 
avaliação, prevista na proposta de PCCR do governo, criava barreiras concretas para a 
progressão funcional dos trabalhadores da educação básica. Portanto, o sindicato reivindicou 

                                                            
5  Estes professores são aqueles que ingressaram no magistério por concurso para nível médio, mas que, ao 

longo da carreira, fizeram o curso de nível superior, porém não ganham gratificação por nível superior. Excluem-
se, aproximadamente, quatro mil professores que se encontram nesta situação. 
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a supressão na íntegra desses artigos. Ressaltamos que o sindicato é a favor da avaliação 
do sistema educacional e não apenas dos profissionais da educação. 

Ao contrário da análise do SINTEPP, a SEDUC observou que a avaliação com 
apresentação de relatório a cada progressão não terá caráter punitivo, mas sim o de garantir 
melhores condições de trabalho (ASCOM/SEDUC, 03/05/2010). Além de tudo, o sindicato 
criticou a proposta do governo por essa dar plenos poderes ao executivo para avaliar os 
trabalhadores da educação. 

Sobre a progressão funcional vertical (art. 16), o sindicato acrescentava à proposta do 
executivo que a progressão para a Classe I deveria ocorrer mediante a graduação em 
licenciatura plena, ficando, desse modo, assegurada a progressão aos ocupantes do cargo 
de magistério com nível médio, pertencentes à classe mencionada. Na Lei aprovada, a 
proposta do sindicato em colocar os professores da categoria AD-1 e AD-2 como integrantes 
da Classe I não foi acatada. O governo garantiu uma vantagem pecuniária progressiva de 
10% até o limite de 50% a esses profissionais, caso estiverem habilitados em curso de 
licenciatura plena. 

O artigo 17 da proposta do governo condiciona a progressão vertical na carreira à 
disponibilidade orçamentária e, caso limite o número de vagas, a progressão se fará mediante 
critérios de seleção dos candidatos inscritos, a partir de alguns critérios, como: I – produção 
acadêmica; II – produção bibliográfica; III – atuação em missões institucionais; IV – 
participação em eventos científicos; V – participação em programas de formação e/ou 
qualificação profissional relacionados à educação (art. 16). O SINTEPP pediu também a 
supressão do artigo 17, que vincula a progressão à disponibilidade orçamentária, e do artigo 
22, que coloca o Poder Executivo responsável pelo processo de avaliação da categoria. Estes 
itens não foram suprimidos na Lei aprovada. 

No Capítulo IV, seção I, os artigos 26 e 27 da proposta do governo tratavam sobre a 
remuneração dos servidores, a qual corresponde ao vencimento da classe e nível do cargo 
que ocupa, observando a jornada de trabalho, e tendo como acréscimos os adicionais e as 
gratificações a que tiver direito. 

O §1º, do artigo 26, estabelecia os vencimentos iniciais fixados a partir do Nível A, da 
Classe I, e para as demais Classes conforme a seguir: I – O vencimento inicial da Classe II, 
Nível A, corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe I, acrescido de 1,5% (um e 
meio por cento); II – O vencimento inicial da Classe III, Nível A, corresponderá ao valor do 
vencimento inicial da Classe II, acrescido de 1,5% (um e meio por cento); III – O vencimento 
inicial da Classe IV, Nível A, corresponderá ao valor do vencimento inicial da Classe III, 
acrescido de 1,5% (um e meio por cento). 

O SINTEPP apresentava alteração no percentual dos vencimentos iniciais apresentado 
na proposta do governo para os cargos a partir do Nível A, da Classe I, da seguinte forma: 
Nível I: Professor de Nível Médio; Nível II: Professor Licenciado Pleno – 100% a mais do que 
o nível I; Nível III: Professor Especialista – 50% a mais do que o nível II; Nível IV: Professor 
Mestre – 20% a mais do que o nível III; Nível V: Professor Doutor – 10% a mais do que o nível 
IV. A diferença de remuneração entre os níveis, no caso de progressão horizontal, 
corresponderá a 5% (cinco por cento) do vencimento do nível A da respectiva Classe ao invés 
de 0,5% (meio por cento) apresentada na proposta do governo. Este artigo não foi modificado 
na Lei aprovada. 
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É importante destacarmos que, em dezembro de 2009, o SINTEPP entregou aos 
deputados estaduais, na ALEPA, uma proposta simbólica de Projeto de PCCR que “Dispõe 
sobre a carreira dos trabalhadores da educação básica”, solicitando aos deputados intervirem 
na negociação com o governo (SINTEPP, 2009). Nesse Projeto de Lei, apresentavam uma 
proposta de Piso salarial, o qual não foi estabelecido na proposta de PCCR do governo: 

I – O Piso salarial do professor com nível Médio será de R$2.005,07; 
II – O Piso salarial do professor Licenciado Pleno será R$ 4.010,14; 
III – O Piso salarial do professor Especialista será de R$ 6.015,21; 
IV – O Piso salarial do professor Mestre será de R$ 7.218,25; 
V – O Piso salarial do Professor Doutor será de R$ 8.020,28; 
VI – O Piso salarial do auxiliar educacional será R$ 930,00; 
VII – O Piso salarial do assistente educacional será de R$ 2.005,07 (SINTEPP, 2009). 

Ressaltamos também que o projeto de PCCR elaborado pelo SINTEPP apresentava 
itens para os cargos que compõem a carreira do magistério, tais como: nomeação, 
reintegração, readaptação; aproveitamento; reversão; cedência; licença remunerada para 
aperfeiçoamento profissional; férias; formação continuada. Salvo a luta em manter os seus 
direitos já conquistados pela força da greve, o sindicato não os priorizou e reivindicou aquilo 
que estava no texto do projeto de PCCR do executivo apresentado à categoria por considerar 
que a aprovação de um PCCR era caráter de urgência. 

Segundo informações da SEDUC, a implantação do PCCR permitiria um aumento de 
até 30% no salário dos professores da educação pública do Pará, pois, segundo os cálculos 
realizados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e anunciados pela SEPOF, 
“Um professor em início de carreira, por exemplo, sem o curso de mestrado, com jornada de 
40 horas semanais, e um salário final de R$ 2.700, terá com o PCCR um acréscimo salarial 
de R$ 810,00, num período de 15/20 anos de carreira” (SEDUC, 12/05/2010). 

O SINTEPP analisou a proposta do PCCR e verificou que o mesmo acarretaria perdas 
de R$ 224,19 (duzentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos) nos salários dos 
professores, de acordo com o artigo 44 da Lei do PCCR apresentado pelo governo (SINTEPP, 
2010). Mas a SEDUC esclareceu que isso decorreu de um equívoco por meio de uma 
simulação de contracheque em que foram omitidos os valores referentes às aulas 
suplementares e ao abono FUNDEB (SEDUC, 20/05/2010). 

O SINTEPP requeria a inclusão, no art. 29 da proposta do governo, da concessão de 
gratificação de 50% do piso aos trabalhadores em educação que atuam nas unidades 
prisionais e de internamento socioeducativo (SUSIPE) e aos que atuam no SOME. 

Outra reivindicação se refere à concessão de 10 horas de dedicação exclusiva aos 
trabalhadores vinculados apenas à rede estadual, devendo ser incluídas aos profissionais da 
educação as seguintes vantagens: I – gratificação por participação em órgãos de deliberação 
coletiva; II – Gratificação por participação em comissão de trabalho; III – Diárias, na forma 
estabelecida na legislação pertinente. 

O Projeto de PCCR do governo, no capítulo V, institui o regime de trabalho para o cargo 
de professor, em regência de classe, jornada de 20, 30 e 40 horas semanais, abrangendo 
tanto a hora-atividade quanto a hora-aula. O professor teria direito a hora-atividade de 20% 
(vinte por cento) da jornada de trabalho para planejamento, correção e formulação de provas, 

33



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018)  

Michele Borges de Souza 

A política de valorização dos profissionais da educação paraense (2007-2010)

110

entre outros (artigo 31, §2º). O sindicato propôs que a hora-atividade seja no mínimo 1/3 (um 
terço) da jornada de trabalho a ser cumprida pelo professor em atividade de docência. 

O sindicato solicitou a supressão do §3º, do mesmo artigo, e do artigo 32 do projeto do 
executivo. O primeiro prevê para o professor que não estiver em sala de aula que seja 
atribuída à jornada de trabalho de 30 horas. Isto significa redução na jornada do professor em 
10 horas, o que repercute também no salário desse profissional. O segundo seria a jornada 
de trabalho do professor que não estiver em regência de classe devendo considerar a 
disponibilidade de carga horária e a opção do professor. Para o sindicato, isto é um retrocesso 
na proposta, pois mantém o professor horista a exemplo de como funciona atualmente. 

Em relação ao cargo de Técnico em Educação, o sindicato apresentava que a carga 
horária fosse unificada, de 20, 30 e 40 horas, e não somente de 30 horas, conforme exposto 
no Projeto de PCCR do governo. 

Para a aplicação da Lei do PCCR, o governo propunha que seria contabilizada das 
despesas decorrentes da dotação orçamentária proveniente do FUNDEB (artigo 43). A este 
artigo, o sindicato sugeriu supressão, pois, segundo o SINTEPP, esse item reduziria para 20% 
(vinte por cento) os investimentos em educação, contrariando ao que é disposto na 
Constituição Federal de 1988, que estabelece que devam ser investidos no mínimo 25% (vinte 
e cinco por cento) da arrecadação total de impostos em educação, por parte do Estado. 

O sindicato indicava que fosse suprimido o artigo 44, pois ele retira direitos dos 
ocupantes dos cargos e funções permanentes6, como o não recebimento do abono salarial 
pago pelo governo do Estado, a partir do momento que este for alocado no Quadro 
Permanente da Rede Pública de Ensino. 

Todas essas questões apresentadas como divergências entre sindicato e o poder 
executivo estadual foram levadas à discussão em audiências públicas, reuniões e 
manifestações, a fim de serem modificadas por meio de emendas na ALEPA. 

Em suma, o SINTEPP reivindicava os seguintes pontos em relação ao Plano 
apresentado pelo governo: avaliação de desempenho construída com a categoria; progressão 
horizontal e vantagem pessoal por escolarização para os professores AD1 e AD2; carreira 
única para professores e pedagogos; manutenção de todos os direitos do Estatuto do 
Magistério e Regime Jurídico Único; permanência das aulas suplementares e abono 
FUNDEB; e inclusão dos Especialistas em Educação no quadro permanente do Magistério da 
Educação Básica. O SINTEPP afirmou que o PCCR do governo não estabelecia o Piso 
Salarial, não contemplava toda a categoria, não beneficiava o professor com nível médio na 
progressão vertical, não assegurava de fato a progressão horizontal, e o percentual 
estabelecido para esta era de apenas 0,5% (SINTEPP, 2010). 

Durante a paralisação, iniciada no dia 07 de maio de 2010, a categoria sentou diversas 
vezes com o governo para rodadas de negociações, porém sem sucesso. As reuniões 
passaram a ser mediadas pelos deputados, na Assembleia Legislativa, para garantir que suas 
propostas fossem inseridas no Projeto de Lei nº 86/2010. 

No dia 18 de março de 2010, a SEDUC informou, durante reunião com gestores das 
USEs, que o PCCR dos servidores da educação foi concluído e encaminhado à SEPOF. Este 

                                                            
6  Conjunto de atribuições de caráter definitivo desempenhadas por servidor estável, na forma do artigo 19 do 

ADCT da Constituição Federal de 1988. 
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órgão ficou responsável por fazer a simulação de impacto na folha de pagamento do Estado, 
a curto, médio e longo prazos (ASCOM/SEDUC, 19/03/2010). 

Evidenciamos que o artigo 6º da Lei Federal 11.738/2008 estipulou o prazo até 31 de 
dezembro de 2009 para a elaboração ou a adequação dos Planos de Carreira e Remuneração 
do Magistério pela União, pelos Estados e Municípios e pelo Distrito Federal. O governo do 
Estado do Pará não cumpriu este prazo, e o Projeto de Lei do PCCR do executivo foi 
encaminhado à Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA) no dia 06 de maio, pela Governadora 
Ana Júlia Carepa, e protocolado no dia 07 de maio de 2010, pela Secretária de Educação e 
pelo Secretário de Planejamento, Orçamento e Finanças, recebendo o Nº 86/2010. O PCCR, 
segundo a declaração da governadora, constante na Mensagem Nº 024/2010 anexada ao 
Projeto, se apresenta como um: 

conjunto de normas que irá, a partir de promulgada esta lei, disciplinar o 
desenvolvimento do servidor na carreira correlacionando cargos e níveis de 
escolaridade.  
O Plano proporciona o aperfeiçoamento profissional, remuneração digna, reconhece a 
importância da carreira para a oferta de um ensino público e de qualidade à população 
paraense.  
Destaco ainda que, o Plano apresenta aos servidores do Magistério progressão 
horizontal e vertical dando a possibilidade de formação continuada, liberdade de ensinar, 
aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber dentro dos ideais de 
liberdade e da gestão democrática de ensino público estadual, princípios esses 
norteadores do Governo Popular (PARÁ, 2010c). 

Como já havíamos comentado em parágrafos anteriores, houve mudança em alguns 
artigos em relação à proposta de PCCR apresentado no dia 26 de abril de 2010 pelo executivo 
e ao documento protocolado na ALEPA no dia 07 de maio. As modificações dizem respeito à 
redação dada aos artigos, utilização de termos, apresentação da estrutura da carreira dos 
técnicos em educação, supressão de incisos como os conceitos Grupo Ocupacional e 
Categoria Funcional (artigo 4º, incisos VI e VII) e o princípio “Mecanismo de Acompanhamento 
e Controle”, do artigo 12, da avaliação de desempenho. Ao artigo 10 foi acrescida dos incisos 
I ao VI: 

I – Assiduidade e Pontualidade. Avaliadas através do registro da frequência diária ao 
serviço; II – Participação efetiva nas atividades de elaboração da proposta político-
pedagógica e de planejamento pedagógico, avaliada através do registro de participação 
nas atividades e apresentação de propostas; III – Aplicação dos princípios e das práticas 
previstas na proposta pedagógica da SEDUC, através do registro das atividades em 
Diário de Classe e/ou Relatórios Mensais; IV – Participação nas atividades de 
articulação da escola com as famílias e a comunidade, através de registro do número 
de reuniões, palestras, cursos e atendimentos realizados junto às famílias e/ou a 
comunidade; V – Produção acadêmica e/ou cultural relacionada à área educacional, 
avaliada através do número de obras e/ou artigos publicados, exposições, feiras, peças 
teatrais e/ou musicais; VI – Participação em cursos de formação continuada que 
permeiem a área da Educação Básica, avaliada através da apresentação de certificação. 

Outra modificação foi ao art. 15, que, na proposta do governo, não estabelecia o tempo 
para a progressão horizontal. A previsão para a progressão será a cada interstício de 03 anos, 
correspondendo à passagem de um nível para o outro superior dentro da mesma classe. Foi 
corrigido o art. 31, §3º, que se refere ao professor que não se encontrar em regência de classe 
que antes era atribuída uma jornada de 30 horas (o que significava perda de 10 horas) para 
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40 horas, sendo excluída a hora atividade. Sofre modificações também a Subseção I, do 
Capítulo VI, que trata sobre o enquadramento, e a Subseção II, sobre o Quadro Suplementar, 
modificações estas que foram mantidas na Lei aprovada. 

Após 24 anos de existência do Estatuto de Magistério dos profissionais da educação no 
Pará, no dia 02 de julho de 2010, foi sancionada a Lei do PCCR nº 7.442/2010 para a profissão 
docente, um Plano que não foi elaborado pela categoria do magistério, mas que incorporou 
algumas exigências mínimas pautadas pelo movimento docente a partir de uma forte greve 
da categoria que reivindicou a aprovação de um Plano para os trabalhadores da educação da 
rede estadual. As exigências pautavam centralmente questão salarial, formação continuada, 
gestão democrática nas escolas, enquadramento imediato na carreira e avaliação de 
desempenho, além do princípio democrático e político de um PCCR que regulamente a 
situação de todos os profissionais da educação da rede estadual. 

Das propostas apresentadas, foram incorporadas e aprovadas pelo parlamento, as 
seguintes: 

a inclusão dos cargos de auxiliar educacional e assistente educacional como 
trabalhadores em educação, concretizando a unificação do Plano; gratificação SOME; 
gratificação de risco de vida e alta complexidade; gratificação ao professor de nível 
médio; jornada de trabalho a ser cumprida, prioritariamente, numa única unidade de 
ensino; efetivação das horas-atividade de 20% sobre a jornada de trabalho, com a 
majoração deste percentual para 25% até 2014; retirada de critérios subjetivos na 
avaliação de desempenho; garantia da progressão horizontal no prazo de um ano e 
pagamento retroativo, em caso de indisponibilidade financeira devidamente 
comprovada, bem como, instituição da progressão automática; equiparação do cargo de 
especialista em educação ao do cargo de professor em jornadas de trabalhos e 
vencimentos (BRELAZ, 2010, p.06-07). 

O governo estadual incorporou algumas exigências mínimas pautadas pelo SINTEPP, 
a partir de uma forte greve da categoria que reivindicou a aprovação de um plano para os 
profissionais da educação da rede estadual. A pauta de reivindicação da categoria, 
centralmente, eram a questão salarial, a formação continuada, a gestão democrática nas 
escolas, o enquadramento imediato na carreira e a avaliação de desempenho, além do 
princípio democrático e político de um PCCR que regulamentasse a situação de todos os 
profissionais da educação da REE. 

Considerações Finais 

O PCCR do Pará é fruto de dois projetos políticos distintos, um defendido pelo sindicato 
e outro do executivo. A proposta do SINTEPP era de aprovar um plano que se estendesse 
aos trabalhadores da Educação Básica da rede estadual, enquanto que o projeto do governo 
atendia a uma fração destes trabalhadores, os profissionais da educação. 

No ano de 2013, o SINTEPP e o Governo Jatene firmaram um acordo para pôr fim à 
greve daquele ano, tendo o governo se comprometido em realizar estudos e proposições para 
que fosse elaborado e encaminhado à Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA), até março 
de 2014, um Projeto de Lei referente ao PCCR unificado do conjunto de trabalhadores da 
educação da REE. Contudo, ao findar o prazo, o governo do Pará não cumpriu com seu 
compromisso. O sindicato apresentou um pedido de cumprimento da decisão que homologou 
o acordo de 2013. 
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A resposta do governo para ter descumprido o acordo foi que a edição de dois decretos 
de contenção de despesas (Decreto nº 1.347/2015 e Decreto nº 33.098/2016) teria 
suspendido a adoção de medidas por parte da administração que implicassem em mais 
despesas. Após o recebimento de tal resposta vinda do governo, o SINTEPP se manifestou 
de imediato e exigiu o cumprimento do item em questão, assim como as devidas providências 
legais cabíveis aos responsáveis pelo não cumprimento do acordo. 

Uma decisão do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), em junho de 2017, determinou que 
o governo estadual encaminhasse, até setembro daquele ano, um PCCR unificado para os 
trabalhadores da educação à ALEPA e uma multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) ao governo em caso de descumprimento, assim como a possibilidade de aplicar multa 
pecuniária diretamente ao agente público que descumprir tal decisão (SINTEPP, 2017). Até o 
presente momento, a determinação judicial não foi cumprida. 
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A Remuneração de Professores da Educação Básica na 
Rede Municipal de Teresina: uma análise a partir de 
folhas de pagamento e de tabelas salariais1 

Magna Jovita Gomes de Sales e Silva2 
Silvânia Uchoa de Castro3 

Maria Osmarina Moura Bezerra4 
Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), Teresina/PI – Brasil 

RESUMO 
O artigo analisa a remuneração de professores da Rede Municipal de ensino de Teresina, no contexto do 
Fundeb e da Lei Piso, tendo como referência a análise das tabelas de vencimentos e folhas de pagamento 
de professores, no sentido de compreender o impacto da implantação dessas políticas nacionais, na 
estrutura de remuneração dos professores no período de 2011 a 2014. Trabalhou-se com os bancos de 
dados obtidos a partir da consulta às tabelas salariais e folhas de pagamento, na perspectiva de evidenciar 
os efeitos das políticas de financiamento sobre a remuneração do magistério municipal de Teresina. O 
texto fundamenta-se nas discussões de Sales (2012), Jacomini, Minhoto, Camargo (2014), entre outros 
autores que discutem a temática. Os dados revelaram que as gratificações variáveis representam um 
percentual significativo na composição da remuneração dos professores. No entanto, destaca-se que 
estas gratificações não se mantêm quando o professor passa a integrar o quadro de aposentados. 
Palavras-chave: Valorização do Magistério; Remuneração de Professores; Fundeb; Lei do Piso. 

The Remuneration of Teachers of Basic Education in the Municipal 
Network of Teresina: an analysis from payrolls and salary tables 
ABSTRACT 
The article analyzes the remuneration of teachers of the Teresina Municipal Education Network, in the 
context of the Fundeb and specific law (law of the piso), having as reference the analysis of the salary tables 
and payroll teachers, in order to understand the impact of the implementation of these national policies, in 
the structure of teacher compensation in the period from 2011 to 2014. It worked with the databases 
obtained from the consultation to the salary tables and payrolls, in order to show the effects of the financing 
policies on the remuneration of the municipal teaching of Teresina. The text it is based on the discussions 
of Sales (2012), Jacomini, Minhoto, Camargo (2014), among other authors who discuss the theme. The 
data revealed that variable bonuses represent a significant percentage in the composition of teachers' 
remuneration. However, it is noteworthy that these bonuses are not maintained when the teacher becomes 
part of the retired cadres.  
Keywords: Valorization of the Magisterium; Remuneration of Teachers; Fundeb; Floor Law. 

                                                            
1  Artigo resultado das produções acadêmicas desenvolvidas por meio de dissertações vinculadas à pesquisa nacional Remuneração de 

Professores de Escolas Públicas de Educação Básica no Contexto do Fundeb e do PSPN, realizada na rede Municipal de Teresina. 
2  Professora da rede municipal de Teresina (SEMEC), Doutora em Educação pela UFPI, e-mail:  magnajgss@hotmail.com 
3  Professora da rede municipal de Teresina (SEMEC), Mestre em Educação (UFPI), Bolsista do OBEDUC durante o mestrado, 

e-mail: uchoasil@yahoo.com.br. 
4  Professora da rede municipal de Teresina (SEMEC), Especialista, Bolsista da Educação Básica do OBEDUC, e-mail: 

osmarina_moura@yahoo.com.br 
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INTRODUÇÃO 

Esse artigo tem como objetivo analisar a remuneração de professores da rede municipal 
de Teresina no estado do Piauí, no contexto do Fundeb e da Lei do Piso, tendo como 
referência a análise das tabelas de vencimentos de professores e folhas de pagamento, no 
sentido de compreender o impacto da implantação dessas políticas nacionais, mais 
especificamente na estrutura de remuneração dos professores no período de 2011 a 2014. 

A política de Fundos implantada no Brasil, em meados da década de 90, foi fundamental 
para a temática valorização do magistério, principalmente no que concerne à remuneração, 
pois a Lei do Fundef (nº 9.424/1996) e a Lei do Fundeb (nº 11.494/2007) determinam a 
aplicação de, no mínimo, 60% dos recursos destinados aos respectivos Fundos a serem 
utilizados na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública 
de ensino.  

Atualmente, outro dispositivo legal que reacendeu a discussão sobre a valorização do 
magistério foi a Lei do Piso (nº 11.738/08), que estabeleceu um Piso Salarial Profissional 
Nacional - PSPN para os profissionais do magistério público da educação básica e, 
implicitamente, designou 1/3 da carga horária do professor para a realização de atividades 
extraclasse. De modo geral, a temática valorização do magistério está contemplada no tripé 
formação, carreira e remuneração. Para Monlevade (2000), este trinômio “formação, carreira 
e remuneração” é considerado como fator indispensável para reverter o cenário de 
desvalorização sofrida pelo professor da educação básica.  

Embora este conjunto de políticas seja necessário para garantir a real valorização do 
magistério, aborda-se, neste estudo, apenas os aspectos referentes a remuneração dos 
docentes, dando destaque para a política de remuneração dos professores da rede pública 
municipal de ensino de Teresina, implementada nos últimos anos, considerando a 
remuneração como uma das dimensões centrais da política de valorização docente, sem 
desconsiderar a importância dos demais aspectos, tais como formação e condições de 
trabalho. Nesse aspecto, esse artigo tem como objetivo analisar os impactos da implantação 
de políticas de financiamento da educação na estrutura de remuneração dos professores da 
rede pública municipal de Teresina. 

O texto apresenta um recorte temporal, compreendendo o período de 2006 a 2014, 
contexto em que foi desenvolvido o Projeto de Pesquisa “Remuneração de professores de 
escolas públicas de educação básica no contexto do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) e do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN)” na estrutura de remuneração dos 
professores de escolas públicas de Educação Básica envolvendo a rede e municipal de ensino 
no estado do Piauí. Vale ressaltar que, os dados referentes à remuneração compreende o 
interstício de 2011 a 2014, já que a rede municipal de Teresina não disponibilizou as folhas 
de pagamento de 2006 a 2010. 

Para cumprir com esse objetivo fez-se a atualização e consolidação dos bancos de 
dados obtidos nas tabelas salariais e folhas de pagamento do período temporal do recorte de 
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2011 a 20145, na perspectiva de evidenciar os efeitos diretos e indiretos das políticas de 
financiamento (Fundef, Fundeb e PSPN) sobre a remuneração do magistério municipal de 
Teresina ao longo do período recortado. Considerou-se, para essa análise, a composição de 
itens na remuneração, de modo específico os ocupantes da Classe Auxiliar (Nível VI e I) e 
das classes C, Nível V e A, Nível I, portanto, início e final de carreira, conforme a atual 
estrutura observada dentro do Plano de Carreira, Cargos e Salários, do magistério municipal 
de Teresina. 

A pesquisa foi organizada de modo a articular dados quantitativos e qualitativos, com 
base no levantamento de informações junto à rede pública de educação do município de 
Teresina, bem como nos documentos relacionados à legislação federal e municipal, referente 
à valorização do magistério. 

Importa destacar que todos os dados financeiros, abordados neste estudo foram 
corrigidos em relação à inflação, aplicando o deflator6 INPC (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), obtido por meio de um 
aplicativo online denominado Calculadora do Cidadão, disponível no site do Banco Central. 
Nesse contexto, foi considerado janeiro de cada ano como mês base, do período em 
discussão nesse texto. Este instrumento deflacionário permitiu a comparação dos dados 
financeiros em valores reais. Assim, todos os dados financeiros abordados neste estudo foram 
atualizados de acordo com o INPC de janeiro de 2018. 

A seguir analisaremos o contexto das políticas de remuneração dos professores da rede 
municipal de Teresina, a partir das reivindicações e lutas sindicais pela real valorização do 
Magistério. 

Contexto das Políticas de Remuneração dos professores da Rede 
Municipal de Teresina: reivindicações e lutas pela valorização do 
Magistério 

No contexto de reivindicações e lutas do Magistério municipal de Teresina, assim como 
fora vivenciado pelo país, a partir de 1998, com a implantação das políticas de fundos para o 
financiamento da educação pública, a luta por uma real valorização da remuneração do 
magistério já estava contemplada na Constituição Federal de 1988, mediante princípios, entre 
eles o que remete à “valorização dos profissionais do ensino” (art. 206, inciso V), 
determinando a criação de plano de carreira e a instituição do piso salarial. Esses princípios 
foram reafirmados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96).  

Em 2006, ocorreram processos de mobilização e lutas contra as mudanças no Estatuto 
do Magistério de Teresina, por meio da Portaria 241/2006, que provocou a alteração do 
Estatuto do Magistério, tendo em vista regulamentar a política de Ranking - Gratificação de 
Desempenho Escolar (GDE), sob a falsa ilusão da “valorização” da remuneração docente. Ao 
mesmo tempo, implantou-se uma bonificação aos professores com base em seu desempenho 

                                                            
5  Mesmo ancorados nos dispositivos da Lei de Acesso à Informação, em 2014, foram solicitadas as folhas de 

pagamento dos docentes das escolas públicas (dos anos de 2006 a 2010), à Secretaria Municipal de Educação 
de Teresina obtendo-se, apenas de forma parcial, os dados das folhas de pagamento de 2011 a 2014.   

6  Este deflator também foi utilizado pela Pesquisa Nacional sobre “Remuneração de professores de escolas 
públicas da educação básica: configurações, impactos, impasses e perspectivas”, realizada em 12 estados 
brasileiros, dentre eles o Piauí, no período de 2009 a 2010. 
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nas turmas e escolas que lecionavam. Tal política foi bastante questionada no âmbito 
nacional, por trazer consequências negativas não somente por ocasionar a quebra da 
isonomia salarial entre os docentes da rede, mas, por agravar as desigualdades educacionais 
entre as escolas, quanto aos resultados dos processos de ensino e aprendizagem, 
configurando uma exclusão escolar (CARA, 2017). 

Nesse contexto de lutas, importa abrir um espaço nesse texto para apresentar as 
principais ações desenvolvidas pela categoria do magistério público municipal de Teresina, 
coordenadas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (SINDSERM), 
que muito contribuíram para alterar os rumos da política salarial de cunho meritocracia, cujo 
reflexo constituem-se perversos não somente para os professores, mas para a educação 
como um todo. Dessa forma, a Figura 1, faz um resumo dos principais movimentos de greve, 
ocorridos de 2009 a 2013. 
Figura 1 – As greves e as conquistas dos professores da Rede Pública Municipal de Ensino de 

Teresina no período de 2009 a 2013 

 
Fonte: Figura Extraída do site - http://capitalteresina.com.br 

A luta do magistério por valorização consiste no movimento em defesa de políticas que 
assegurem remuneração, no mínimo, igual a de outras categorias profissionais com a mesma 
formação e jornada de trabalho; progressão na carreira; formação e condições de trabalho. 
Em 2008, após a implantação da lei do Piso que, entre outras garantias, assegurava um valor 
mínimo a ser pago como vencimento-base, o magistério público municipal de Teresina iniciou 
um processo de mobilização que culminou com diversos momentos de paralisações e de 
greves. Na pauta de luta, entre outras questões, estavam presentes o pagamento imediato do 
Precatório do Fundef ao magistério; ampliação do percentual da hora atividade, com 
perspectiva de atingir de forma progressiva até 50% da jornada até 20 anos de trabalho 
prestados à  rede de ensino;  aumento dos percentuais da titulação em nível de 
especialização, mestrado e doutorado para 20%, 30% e 50%, respectivamente etc. 

Observa-se, de 2011 a 2013, conforme Figura 1, as greves do magistério municipal para 
garantir o cumprimento dos reajustes estabelecidos pela Lei do Piso Salarial Nacional e 
também o cumprimento da hora atividade de 1/3 da carga horária do professor por parte do 
gestor municipal daquele período. Dos ganhos desses movimentos, embora não atendidas 
todas as reivindicações da categoria, obteve-se um reajuste 6,3%, em 2012, 22,22% e 2013, 
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em 7,97%, isso após os 60 dias de greve. Ademais, por meio de uma sentença da Juíza 
Auxiliar da 2ª Vara da Fazenda Pública, Melissa de Vasconcelos (que expediu sentença 
determinando o cumprimento da Lei nº 11.738/08), a categoria abriu espaço para discutir a 
Portaria 481/2013, expedida pelo Secretário de Educação, Kléber Montezuma, para que todas 
as escolas municipais reorganizassem a rotina acadêmica para o cumprimento de 1/3 da hora 
atividade dos docentes7. 

Pelo exposto, conclui-se que o movimento de lutas do magistério público municipal de 
Teresina requer esforços coletivos para o enfrentamento político, organizativo do modelo de 
gestão, implementado no sistema de educação de Teresina, o que exige um tensionamento 
constante da categoria docente por meio da sua organização sindical, em vistas às melhores 
condições de valorização do magistério. 

Outro aspecto que requer atenção é o fato de a rede municipal de Teresina não ter 
disponibilizado as folhas de pagamento de 2006 a 2010, fez-se a coleta e análise da 
remuneração apenas dos últimos quatro anos do recorte da pesquisa nacional. Considerou-
se, além dos do vencimento base, as gratificações fixas, a saber: Gratificação de Incentivo à 
Docência – GID/e ou Incentivo Operacional – GIO, e Gratificação por Titulação (GT), bem 
como o efeito das  gratificações variáveis tais como a Gratificação de Intraturno – GIT, 
Gratificação  de Exercício em Zona Rural – GEZOR,  Gratificação Especial e os valores pagos 
através do  Prêmio de Valorização do Mérito na educação infantil (Lei n. 4.668/2014) e do 
Programa de Valorização do Mérito, este concedido apenas para os professores lotados nas 
unidades do ensino fundamental (Lei nº 4.499/2013) e suas alterações posteriores através 
das leis  nº 4.669 de  dezembro de 2014 e 4.824 de 23 de outubro de 2015. 

Para o cálculo da remuneração e do peso das gratificações sobre a remuneração final, 
consideraram-se sempre os valores atribuídos à menor gratificação por titulação, por entender 
que essa é a formação que melhor representa a o perfil da rede de ensino, quanto ao 
quantitativo de professores com pós-graduação na folha de cada ano pesquisado. 

A Rede Pública Municipal de Teresina: algumas considerações 

Até 2014, Teresina contava com 221.682 matrículas na educação básica, destas 86.176 
apenas na rede municipal, atendendo em turmas distribuídas na educação infantil, ensino 
fundamental e educação de jovens e adultos, localizadas nas zonas urbana e rural, 
aproximadamente 88% e 12%, respectivamente (Inep, 2015). Compõem essa rede de ensino, 
entre outros profissionais, os professores efetivos e de contratos temporários que atuam, de 
forma direta ou indiretamente, nas escolas ou na gestão do sistema. 

Alterações promovidas na lei n. 2.972/2001, com a publicação das leis complementares 
nº. 3.915/2009 e 4.018/2010, reestruturaram a carreira docente do magistério público 
municipal de Teresina, tornando-a com três classes e 13 posições distribuídas em níveis; 
criou-se também uma classe adicional, denominada Classe Auxiliar, com 6 níveis, destinada 
aos professores que não têm graduação. O professor nessa classe somente passa a integrar 
às classes C, B e A, após a obtenção da graduação em curso de licenciatura de graduação 

                                                            
7  Em 2013, o piso foi corrigido em apenas 7,97%, percentual muito abaixo do que previa a Lei do Piso 

(11.738/2008), que atrela o reajuste à correção no valor do custo-aluno, que na época foi reajustado em 
21,75%.  
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plena. A movimentação se dá com a mudança de nível a cada 2 anos, com 5% de diferença 
entre os vencimentos, com mudança de classe intercalada, com 10% de diferença entre os 
vencimentos e 10% de mudança de nível na última classe. Do nível inicial para o seguinte, o 
tempo exigido para mudança é de 3 anos, por conta do estágio probatório. Vencida essa 
etapa, as mudanças de nível passam a ocorrer de 2 em 2 anos, mediante solicitação do 
servidor e de acordo com a previsão orçamentária. 

A Tabela 1 apresenta o número de professores efetivos, o quantitativo por jornada de 
trabalho (20 e 40 horas) e a distribuição por categoria, estruturada segundo o PCCS de 2001 
e suas reformulações posteriores. Apresenta os quantitativos da   Classe Auxiliar, formada 
pelo pessoal do magistério do quadro efetivo que, no momento do enquadramento, não 
apresentavam a formação mínima exigida pelo art. 7º, da Lei Complementar nº 3.951, de 17 
de dezembro de 2009, e as classe C, B e A. As classes C e B são estruturadas em cinco 
níveis, enquanto a Classe A é organizada em três níveis, representadas por algarismos 
romanos.  

Tabela 1 - Magistério público Municipal de Teresina/Pi, 2011 - 20148 

Ano Total 20h 40h Classe 
Auxiliar Classe C Classe B Classe A 

2011 2.672 555 2.117 16 1.532 1.024 100 
2012 2.902 587 2.315 16 1.754 1.031 102 
2013 3.125 585 2.540 15 1.948 1.039 123 
2014 3.114 579 2.535 15 1.904 1.034 161 

Fonte: Folhas de pagamento da Secretaria Municipal de Educação de Teresina (2011 a 2014). 

Os dados apontam crescimento no quantitativo de professores no período de 2011 até 
2013 e uma pequena queda em 2014. Percebe-se a expressiva representação dos 
professores com jornada de 40 (quarenta) horas semanais.  No tocante à estruturação da 
carreira, constata-se reduzido número de professores ocupando a Classe Auxiliar, condição 
esperada considerando a exigência de formação mínima imposta pela legislação municipal 
que disciplina o ingresso na carreira docente, conforme já foi exposto. 

A Classe C é a que congrega o maior número de professores, isso revela que os 
ocupantes dessa Classe, na sua maioria, encontram-se no início do exercício da profissão na 
referida rede de ensino. A Classe B, também com um número significativo de ocupantes até 
então, concentra aqueles que contam com mais de dez anos de serviço – considerando que 
as mudanças de nível ocorrem, ou pelo menos deveriam ocorrer, a cada dois anos (a primeira 
mudança somente ocorre após três anos). O número de ocupantes da última classe (Classe 
A) também cresceu no período em debate. É essa a etapa final da carreira em que é possível 
chegar às melhores condições salariais dentro da estrutura remuneratória da Rede Municipal 
de Ensino de Teresina; isso, no entanto, só é possível nos casos em que o professor 
acumular, ao longo da carreira, o tempo de serviço e a titulação adquirida pela formação em 
nível de pós-graduação em cursos de Especialização, Mestrado ou Doutorado (SILVA, 2017). 

A nova estrutura, quando respeitada pelos gestores, permite ao professor concluir a 
carreira dentro do prazo mínimo estabelecido pela Constituição Federal, ou seja, em, no 
mínimo, 25 anos de efetivo exercício, o que até então somente poderia acontecer aos 33 anos 

                                                            
8  Não constam nas folhas de pagamento dados relacionados ao número de contratos temporários nos anos de 

referência trabalhados nesse artigo, dessa forma, os dados apresentados nas tabelas são apenas do quadro 
efetivo.  
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de trabalho. Isso desconsiderando as questões relacionadas aos dispositivos criados pela lei 
para impedir, em tempo hábil, a movimentação dos docentes na carreira, quando instituiu 
previsão de orçamento para a progressão de, no máximo, 3% da folha nominal de salários do 
quadro de pessoal da educação apurada no mês de fevereiro do ano da ocorrência da 
progressão. Para as mudanças de classe, o índice percentual no orçamento é de, no máximo, 
5% da folha nominal de salários do quadro de pessoal da educação apurada no mês de 
outubro (TERESINA, 2001). 

Vale destacar que, em função desse dispositivo, a carreira dos professores fica travada, 
isso porque as concessões desse direito não são estendidas para todos. Até a data da 
redação deste artigo, o Prefeito de Teresina concedeu algumas mudanças de nível, no 
entanto, esse privilégio não se estende a todos os docentes com o direito de mudança de 
nível pelo tempo de serviço na referida rede de ensino. 

Importa dizer que até 2009, a estrutura da carreira do magistério de Teresina tinha 88 
posições distribuídas em 8 classes, cada uma com 11 níveis. A mudança de classe era por 
titulação e a de nível por aferição de conhecimento, que somente poderia ocorrer a cada 3 
anos. Na atual conjuntura do PCCS, a titulação não está vinculada a classe e como incentivo 
para a formação em nível de pós-graduação, foi instituída a gratificação de titulação, por 
percentuais progressivos e não acumulativos de 10%, 20% e 40%, sobre o vencimento-base. 

A Tabela 2, a seguir, apresenta dados relacionados ao quantitativo de professor com 
jornadas de 20 e 40 horas que se encontravam no efetivo exercício da profissão na Rede 
Pública municipal no período em debate.  Considerou-se para compor a referida tabela os não 
graduados, aqueles que possuíam o curso de magistério em nível de ensino médio, 
graduados em cursos de licenciatura ou Pedagogia, graduados sem e com cursos de pós-
graduação (lato sensu e stricto sensu). 

Tabela 2 - Formação acadêmica dos professores da Rede Municipal de ensino de Teresina 
(2011- 2014) 

Ano Não graduados Graduados Sem Pós-
graduação 

Pós-Graduados 
Especialização Mestrado 

2011   16 2.101 1.029 1.049 23 
2012 16 2.887 1.310 1.534 42 
2013 15 3.111 1.403 1.660 48 
2014 15 3.100 1.274 1.773 53 

Fonte: Folhas de pagamento da Secretaria Municipal de Educação de Teresina (2011 a 2014) 

Na tabela acima, nota-se que a grande maioria do pessoal do magistério público 
Municipal de Teresina contava com a formação mínima exigida para o exercício da docência 
na educação básica e um número reduzido com formação em nível médio na modalidade 
normal. No entanto, quando se trata da formação em cursos de pós-graduação, percebe-se 
que, embora a referida rede de ensino contasse com um quantitativo expressivo de 
professores com pós-graduação em nível de especialização, a rede municipal de ensino de 
Teresina mantém um déficit dessa formação entre os docentes, aproximadamente, 49% em 
2011, 45% em 2012 e 2013 e 41% em 2014 em relação ao número de graduados nos 
respectivos anos. Vale lembrar que a formação em nível de pós-graduação constitui uma das 
metas do Plano Municipal de Educação de Teresina (PME), Lei n. 4.739, aprovado em 2015. 
A meta 16 estabelece que o município deve formar um percentual de 50% (cinquenta por 
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cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e 
garantir a todos os profissionais da educação básica continuada até o final de vigência do 
Plano em 2025. Embora essa meta seja estendida para todos os docentes que atuam no 
município de Teresina, incluindo todas as esferas administrativas (públicas e privadas), o 
cumprimento dessa meta para a rede pública municipal de Teresina constitui um desafio que 
deve se constituir pauta permanente de reinvindicação da categoria junto aos gestores. No 
tocante à formação em nível de mestrado, o desafio se apresenta ainda maior, já que o 
número de formados nesses cursos apresentava-se bem pequeno. Com o doutorado, foi 
identificado apenas 1 (um) professor com lotação de 20 horas – informação não apresentada 
na tabela, por tratar apenas dos professores com jornada de 40 horas. 

Esse quadro repercute diretamente na remuneração dos profissionais do magistério, 
considerando que a conclusão de uma pós-graduação, além de significar maior qualificação 
profissional, representa também um esforço para melhorar a condição salarial dos docentes, 
cujo cálculo em percentuais incide sobre o vencimento- básico que variam em 10%, 20% e 
40% para aqueles que comprovarem os títulos de especialistas, mestre ou doutores, 
respectivamente. 

Mudanças relacionadas aos valores pagos por gratificações estão de acordo com o novo 
contexto imposto pelas últimas alterações na legislação que institui o PCCS. Até 2009, os 
valores estavam vinculados ao vencimento-base, pois eram calculados em percentuais 
estabelecido na própria lei. Agora – com exceção da Gratificação de Titulação – as 
Gratificação de Incentivo à Docência (GID), destinadas aos que estão em efetivo exercício de 
sala de aula; Gratificação de Incentivo Operacional (GIO), destinada aos que estão em 
atividade de direção do sistema, portanto, lotados na SEMEC e suas gerências; Gratificação 
de Exercício em Zona Rural (GEZOR), destinada aos professores que exercem suas 
atividades em zona rural; Gratificação de Permanência (GP), destinada aos professores que 
exercem suas atividades em escola de difícil acesso na zona urbana; e às escolas de zona 
rural, constituem valor fixo definido pelo Prefeito, e são concedidas conforme regra específica. 

Outro aspecto que merece destaque no rol dessas mudanças são as alterações nas 
exigências para a concessão da licença capacitação – o que antes era concedido a cada cinco 
anos e o professor ficaria afastado de sala de aula por três meses, frequentando cursos de 
formação continuada – agora, o mesmo benefício passa a ser a cada interstício de 100 meses, 
com duração de cinco meses de afastamento.  De todas as gratificações instituídas pela nova 
lei, apenas a GID, a GIO e o Incentivo à Titulação, por sofrerem repercussão previdenciária, 
permanecem compondo a remuneração dos docentes durante a aposentadoria (Lei nº 
4.141/2011).  

O pagamento de prêmios aos profissionais do magistério em função do desempenho 
constitui característica marcante na gestão da educação na rede municipal de Teresina. Em 
2002, foi instituída a política do ranking das escolas, cuja materialização se dava por meio da 
implantação de Gratificações por Desempenho Escola. De 2004 a 2011, o Prêmio Professor 
Alfabetizador, uma política focalizada, pois era concedido com base nos resultados obtidos 
na avaliação externa das turmas do II Período da Educação Infantil, 1º ano, 2º ano do Ensino 
Fundamental e Projeto Se Liga, das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de 
Teresina. 
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Em 2013 e 2014, foram instituídas as leis nº 4.499/2013 e 4.668/2014, a primeira, institui 
o Programa de Valorização do Mérito, no âmbito das Escolas de Ensino Fundamental Regular 
da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina, e a segunda, institui o “Programa de 
Valorização do Mérito na Educação Infantil”. No primeiro caso, o prêmio é pago em dinheiro 
e o valor calculado com base nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB), agrupado por categorias de acordo com as metas estabelecidas pela 
secretaria municipal para cada escola. Em 2015, o bônus estabelecido foi de R$18.000,00, 
pago em 24 parcelas fixas para os professores com jornada de 40 horas semanais e de R$ 
9.000,00 para aqueles com 20 horas, cuja escola atingir média no IDEB igual ou maior que 7 
(sete). No segundo caso, o prêmio é pago em dinheiro e o valor calculado com base nos 
resultados da Avaliação externa realizada por meio Sistema de Avaliação Educacional de 
Teresina (SAETHE)9, nas turmas de II Período da Educação Infantil. Em 2017, o bônus 
estabelecido foi de R$ 9.000,00, pago em 12 parcelas fixas para os professores com jornada 
de 40 horas semanais e de R$ 4.500,00 para aqueles com 20 horas, cuja escola atingir metas 
definidas pela rede de ensino. 

Pelo exposto, é possível inferir que se trata de uma política de caráter temporária e que 
por consequência não tem caráter real de valorização dos profissionais da educação, isso 
porque penaliza aqueles cujas condições de trabalho não colaboram para obtenção de bons 
resultados, quer seja pelas péssimas condições de atendimento da escola, especialmente no 
que se refere à sua estrutura física e de recursos matérias e financeiros ou pelos inúmeros 
problemas sociais que afetam a sociedade brasileira da qual Teresina não está isenta. 

De forma abreviada, essas são questões importantes que caracterizam a política 
educacional instituída nos últimos anos na rede pública municipal de Teresina e que afeta, 
diretamente, a remuneração do pessoal do magistério da educação básica. Na sequência 
desse texto, será analisada a estrutura da remuneração dos profissionais do magistério 
público municipal de Teresina, a partir dos dados obtidos nas folhas de pagamento do 
magistério do quadro efetivo com jornada semanal de 40 horas.  

A estrutura da remuneração: uma análise possível  

Conforme já foi exposto, as Leis Complementares nº 3.951/2009 e 4.018/2010 
imprimiram alterações na legislação que instituiu o PCCS da rede pública municipal de ensino 
de Teresina, especialmente no tocante a remuneração. Constituiu-se em estratégia para o 
cumprimento do valor estabelecido pelo Piso salarial profissional nacional do magistério da 
educação básica (Lei n. 11.738/2008), sem causar grandes impactos financeiros na folha de 
pagamento do município. O Piso constitui, assim, no menor valor determinado para que os 
entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fixem o vencimento inicial 
das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada máxima, 40 
(quarenta) horas semanais, tendo como base o professor com formação em nível médio. 

As tabelas (3, 4 e 5), as seguir, apresentam dados relacionados apenas aos valores 
atribuídos como vencimento-base, gratificações (fixas e variáveis) para os profissionais no 
início e no final de carreira. Para melhor organização das tabelas e análise dos dados, decidiu-

                                                            
9  As avaliações são preparadas pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade 

Federal de Juiz de Fora – CAEd/UFJF. 
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se por agrupar em tabelas diferentes os valores pagos aos professores da Classe Auxiliar e 
aos professores das Classes C – V e A – I, por entender que o valor pago para aqueles (Classe 
Auxiliar) constituem a referência de análise no momento de problematizar se houve, por parte 
do gestor municipal, cumprimento dos valores do piso salarial nacional, instituído em cada 
ano em debate.  

Como referência principal para analisar a evolução salarial da categoria, utilizaram-se 
os percentuais de reajuste sobre o valor do Piso salarial nacional que antecede cada ano 
analisado. Para melhor compreensão, a Tabela 3, a seguir, apresenta esses valores e os 
respectivos percentuais de reajuste.   

Tabela 3 - Evolução do piso salarial nacional do magistério 2011 - 2015, em R$* 

Valores/Ano 2011 2012 2013 2014 

PSPN** 1.820,81 2.096,49 2.131,96 2.187,67 

Percentuais de 
Reajuste 15,90% 22,22% 7,97% 8,32% 

 *Valores corrigidos pelo INPC, - índice de correção de cada ano em relação a janeiro de 2018. 
**O PSPN foi estabelecido na Lei n. 11.738/2008. Na ocasião, o valor era R$ 950. 

Observa-se que no período em análise, os maiores percentuais de reajuste ocorreram 
em 2011 e 2012. A partir de 2013, houve uma queda expressiva no reajuste do valor do PSPN. 
Sabe-se que, ao longo dos anos de vigência da lei do piso, os percentuais de reajuste são 
questionados por gestores das redes de ensino de todo o país e o implemento desses nem 
sempre tem se efetivado na maioria das redes de ensino. O cumprimento desses percentuais, 
especialmente na forma linear, ou seja, que atinja todas as categorias do magistério da 
educação básica, ativos, aposentados e pensionistas, ainda se constitui pauta de luta da 
categoria. 

A Tabela 4 apresenta valores do vencimento-base dos professores no início e final de 
carreira da rede municipal de ensino de Teresina, no período de 2011 a 2014. Embora a 
Classe Auxiliar seja composta por um pequeno número de professores que se mantem no 
exercício da profissão na referida rede de ensino, a análise desses valores constituem 
parâmetro para se perceber se o gestor municipal respeitou os limites mínimos de reajustes 
determinados pela lei do piso no período do recorte da pesquisa. Importa destacar que, ao 
longo dos anos em discussão, a lei do Piso estabeleceu percentuais de reajustes que 
variavam de 15,9% para 2011; 22,22% em 2012; 7,97% em 2013 e de 8,32% em 2014. 

Tabela 4 - Evolução do vencimento-base do Magistério Público Municipal de Teresina2011 - 
2014, em R$* 

Categoria/Valores/Ano 2011 2012 2013 2014 

PSPN** 1.820,81 2.096,49 2.131,96 2.187,67 

Classe Auxiliar/N-VI 1.789,73 2.096,51 2.131,97 2.187,18 

Classe Auxiliar/N-I 2.284,20 2.675,74 2.720,40 2.791,46 

Relação ente valores 1,28 1,28 1,28 1,28 

Classe C /N-V 2.183,24 2.557,46 2.600,14 2.668,05 
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Classe A/N- I 4.722,66 5.532,13 5.624,45 5.771,37 

Relação ente valores 2,16 2,16 2,16 2,16 
Fonte: Folhas de pagamento da Secretaria Municipal de Educação de Teresina (2011 a 2014). 
 *Valores corrigidos pelo INPC - índice de correção de cada ano em relação a janeiro de 2018. 

Observando os dados, nota-se que o valor do vencimento-base pago para os 
professores da Classe Auxiliar, no início de carreira (C – VI), nem sempre correspondeu aos 
valores do piso nacional (ver os anos de 2011 e 2014). Isso pode significar que os percentuais 
estabelecidos nacionalmente não foram obedecidos pelo gestor municipal, ou porque este 
passou a considerar, para o cumprimento do Piso, a remuneração final. Importa destacar que 
o professor chega ao último nível dessa classe com o vencimento correspondendo apenas a 
1,28 do vencimento de um professor no início de carreira. Essa mesma situação é observada 
para todos os anos analisados.   

Quando o foco passa a ser o professor com a formação em nível superior, licenciatura 
ou Pedagogia, a relação cresce e chega até mesmo a dobrar, ratifica-se aqui um estudo 
publicado em 2014, por Márcia Aparecida Jacomini, Maria Angélica Minhoto e Rubens 
Barbosa de Camargo, que analisaram a estrutura salarial da carreira docente de 12 estados 
e suas respectivas capitais10, destacando, em suas análises, a variação nos valores de 
vencimento-base inicial e final no contexto da carreira docente das redes de ensino estaduais 
e municipais do Brasil. Os resultados, entre outros aspectos, apontaram que a diferença entre 
vencimento-base inicial e final, ou seja, a distância entre o menor e o maior vencimento dos 
professores, de acordo com a formação no início e no topo da carreira, apresentava-se pouco 
significativa na maior parte dos casos analisados. Isso implica dizer que os valores, em sua 
maioria, não chegavam a dobrar, isto é, ficam abaixo de 100%. Os pesquisadores 
constataram, nessa perspectiva, que somente em Curitiba, São Paulo (estado) e Teresina, os 
índices ficam acima de 100%. No entanto, os autores advertem que, mesmo nos casos em 
que os percentuais são altos, isso não significa necessariamente que eles se apresentem 
competitivos em relação às demais profissões que exigem a mesma formação. Importante 
destacar que a não variação dessa relação nos anos em estudo, deve-se em função da 
aplicação do mesmo percentual de reajuste, definido a cada ano para o piso nacional, sobre 
os vencimentos-base de todas as classes e níveis.  

Na Tabela 5, a seguir, o foco recai sobre o peso das gratificações fixas (Peso 1) e 
variáveis (Peso 2) sobre a remuneração do magistério público da rede municipal de Teresina, 
ocupantes da Classe Auxiliar, início e final de carreira no período de 2011 a 2014. Para a 
composição da remuneração, consideraram-se, além do vencimento-base, as gratificações 
fixas (GID/GIO, GT) e as gratificações variáveis (GIT, GEZOR, Gratificação Especial e os 
valores pagos através do Prêmio de Valorização do Mérito na educação infantil e no ensino 
fundamental). Ressalta-se que, para a consolidação dos dados da tabela de pagamento, 
consideraram-se apenas os professores que agregassem todas essas gratificações, com 
exceção da GT que é concedida aos professores com pós-graduação. 

  

                                                            
10  O estudo envolveu: Rio Grande do Sul (Porto Alegre); Santa Catarina (Florianópolis); Paraná (Curitiba); Minas 

Gerais (Belo Horizonte); São Paulo (São Paulo); Mato Grosso do Sul (Campo Grande); Mato Grosso (Cuiabá); 
Paraíba (João Pessoa); Piauí (Teresina); Rio Grande do Norte (Natal); Pará (Belém); Roraima (Boa Vista). 
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Tabela 5 - Carreira e Remuneração dos professores da Classe Auxiliar (inicial e final) da Rede 
Municipal de ensino de Teresina de 2011 a 2014, em Reais* 

Ano Classe Vencim.  Remun. Grat. 
Fixas 

Grat. 
Var. 

Peso 1 Peso 2 

2011 Aux. – 
VI 

1.789,73 2.211,21 421,48 19,06 
 

2011 Aux. – I 2.284,20 3.573,59 537,93 751,46 15,05 23,6 

2012 Aux. – 
VI 

2.096,51 2.821,18 445,09 279,58 15,78 21,2 

2012 Aux. – I 2.675,74 3.781,23 568,06 537,43 15,02 21,2 

2013 Aux. – 
VI 

2.131,97 2.931,68 800,17 27,29 

2013 Aux. – I 2.720,40 3.790,22 577,54 492,28 15,24 21,2 

2014 Aux. – 
VI 

2.187,18 3.105,18 918,00 29,12 

2014 Aux. – I 2.791,46 4.725,43 592,62 1.341,35 12,54 21,2 

Fonte: Folhas de pagamento da Secretaria Municipal de Educação de Teresina (2011 a 2014). 
* Os valores foram atualizados com base nos percentuais do INPC de janeiro de cada ano até janeiro de 2018. 

Observa-se que as gratificações variáveis (peso 2) representam um percentual mais 
significativo, na composição da remuneração. Embora nem todos os professores recebam 
essas gratificações.  No entanto, vale destacar que estas não se mantêm quando o professor 
passa para o quadro dos inativos, ou seja, passa a integrar o quadro de aposentados da rede 
municipal de ensino de Teresina. A seguir, apresentaremos, na Tabela 6, a carreira e 
remuneração dos professores das Classes C e A (inicial e final) da Rede Municipal de ensino 
de Teresina de 2011 a 2014, em valores reais. 

Tabela 6 - Carreira e remuneração dos professores das Classes C e A (inicial e final) da Rede 
Municipal de ensino de Teresina de 2011 a 2014, em Reais* 

Ano Classe/ 
Nível  

Titul. Vencimento Remuneração Grat. Fixas Grat. 
Variáveis 

Peso 
1 -  

Peso 
2 -  

2011 C – V Nenhuma 2.183,24 3.821,99 713,17 925,59 18,66 24,2 
2012 C – V Nenhuma 2.557,46 4.076,66 542,95 976,25 13,32 23,9 
2013 C – V Nenhuma 2.600,14 3.152,15 868,06 492,46 27,50 15,6 
2014 C – V Nenhuma 2.668,05 4.729,20 890,72 1.170,43 18,83 24,7 
2011  A – I Pós-

Graduado 
4.722,66 7.117,01 1.112,18 1.282,17 15,63 18,0 

2012  A – I Pós-
Graduado 

5.532,13 7.617,89 1.174,47 911,29 15,42 12,0 

2013  A – I Pós-
Graduado 

5.624,45 8.437,08 1.194,08 1.618,55 14,15 19,2 

2014 A – I Pós-
Graduado 

5.771,37 8.800,50 1.702,24 1.326,89 19,34 15,1 

Fonte: Folhas de pagamento da Secretaria Municipal de Educação de Teresina (2011 a 2014). 
* Os valores foram atualizados com base nos percentuais do INPC de janeiro de cada ano até janeiro de 2018. 

Conforme dados da Tabela 6, o acesso a uma titulação reflete no vencimento-base do 
professor, fato observado durante os anos analisados nesse estudo.   Observa-se que o 
vencimento-base de um professor no final de carreira, com pós-graduação em nível de 
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especialização, corresponde a 2,2 do vencimento-base de um professor no início de carreira 
com pós-graduação em nível de especialização – formação que se apresentou com maior 
expressividade nas folhas de pagamento analisadas. Considerando uma política de 
valorização, essa diferença entre os dois vencimentos não implica em ganhos expressivos, 
considerando que a maioria dos docentes com essa formação teve que custear com o próprio 
salário a seu curso de pós-graduação e trabalhar, possivelmente, mais de 25 anos em efetivo 
exercício para atingir esse teto como vencimento. 

Considerando a análise do peso das gratificações fixas (Peso 1) e gratificações variáveis 
(Peso 2), nota-se que os percentuais variam, ficando a menor em 13,32% e a maior 27,50%, 
no caso dos professores no início de carreira. A explicação possível para a menor variação 
observada pode estar relacionada aos anos em que essas gratificações não sofreram 
reajustes no ano de referência. Para os professores em final de carreira e com pós-graduação, 
observam-se duas situações. A primeira, menor redução nos percentuais, e a segunda, menor 
variação entre nos percentuais; ou seja, o peso dessas gratificações apresenta-se menor, 
quando comparados ao peso observado para aqueles no início da carreira. Isso se justifica 
em função do vencimento-base daqueles que se apresentarem com maior valor em relação a 
estes, situação semelhante observada quando o foco passa a ser a análise das gratificações 
variáveis. A menor variação observada em relação ao peso das gratificações, especialmente 
nas variáveis, pode estar relacionada também, no caso dos professores no final de carreira, 
ao fato de estes encontram-se com estabilidade na rede de ensino e já terem conquistado 
outros tipos de benefícios, ou por estarem lotados em escolas contempladas com o maior 
número de gratificações variáveis. 

Considerações Finais 

Corroborando com a discussão acerca da valorização do magistério, este estudo teve 
como objetivo analisar a remuneração de professores da rede municipal de Teresina no 
estado do Piauí, no contexto do Fundeb e da Lei do Piso, tendo como referência a análise das 
tabelas de vencimentos de professores e folhas de pagamento, compreendendo o impacto da 
implantação dessas políticas nacionais, mais especificamente na estrutura de remuneração 
dos professores no período de 2011 a 2014. 

A política de Fundos resultou em mudanças na remuneração dos professores da rede 
pública municipal, pois foram criadas gratificações, não havendo, dessa forma, aumento 
diretamente no vencimento do professor, o que seria mais significativo para os professores. 
Com a implementação da lei do piso, essas gratificações foram incorporadas ao vencimento, 
para cumprir esse dispositivo legal. 

Ao longo do estudo, tomando por base as lutas pela valorização do Magistério nesse 
período, relacionadas à implantação dos Planos de Carreira e os reajustes das remunerações 
estabelecidas pela Lei do Piso, observou-se que a remuneração paga aos professores da 
rede pública municipal de ensino de Teresina melhorou. No entanto, ainda não é suficiente 
para garantia do que se necessita para atender as exigências dos Planos Municipal e 
Nacional, da Meta 17 de valorização dos profissionais do magistério das redes públicas da 
Educação Básica. Ademais, para que a referida valorização se efetive, é fundamental 
implementar políticas de remuneração que reconheçam e reafirmem o trabalho docente com 

52



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018)  

Magna Jovita Gomes de Sales e Silva; Silvânia Uchoa de Castro; Maria Osmarina Moura Bezerra

A Remuneração de Professores da Educação Básica na Rede Municipal de Teresina

 1

14

suas condições plenas de desenvolvimento, a carreira, a formação e as condições de 
trabalho. 

Importa destacar a relevância dos movimentos de lutas sindicais do magistério público 
municipal de Teresina para a efetivação do cumprimento dos dispositivos legais relacionados 
à implementação da lei do piso, bem como a ação constante da categoria docente, por meio 
da sua organização sindical, em vistas às melhores condições de valorização do magistério. 
Dessa forma, a organização das lutas por valorização a partir do movimento sindical se 
mostraram imprescindíveis para que os professores obtivessem o reajuste garantido pela 
referida lei, o que nos aponta que a legislação por si só não foi suficiente para a garantia 
desse direito. 

Em síntese, os dados analisados revelam que as gratificações variáveis representam 
um percentual significativo na composição da remuneração dos professores. No entanto, vale 
destacar que estas gratificações não se mantêm quando o professor passa a integrar o quadro 
de aposentados da rede municipal de ensino de Teresina. Dentre essas gratificações 
encontram-se os valores pagos através do Prêmio de Valorização do Mérito, materializado 
por meio da política de meritocracia, característica marcante na atual gestão da rede pública 
municipal de ensino de Teresina. 
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Resumo 
O texto realiza uma discussão a respeito das despesas com o pagamento de proventos e 
pensões de inativos dos Quadros de servidores da Secretaria Estadual de Educação de São 
Paulo (SEE-SP) nos anos de 1996 a 2010. O objetivo é a análise de dados constantes no 
documento “Sistema de Informações Educacionais – Boletim de Acompanhamento de 
Pessoal” – Novembro de 2010 da SEE-SP, e, para isso, constrói algumas tabelas de 
montantes e porcentagens dessas despesas. Foi possível verificar que as massas salariais 
dos inativos de todos os Quadros da SEE-SP ficaram entre 37,4% e 31,9% no período. Os 
maiores números de servidores e consequentemente os maiores montantes, tanto com ativos 
como com inativos, estão no Quadro do Magistério (QM). No que se refere ao QM percebeu-
se que os inativos representam um pouco mais de 30% da massa salarial no período, 
possuíram um pagamento médio sempre superior ao pagamento médio dos ativos e dos 
vencimentos e remunerações iniciais dos professores. 
Palavras-chave: Salário docente. Remuneração de servidores ativos. Proventos e pensões 
de docentes. Folha de pagamento SEE-SP. 

Analysis of payroll amounts of servers of the State Secretariat of 
Education of São Paulo (1996-2010) 
Abstract 
The text makes a discussion about the expenses with the payment of benefits and pensions 
to inactive employees of the Board of servers of the State Secretariat of Education of São 
Paulo (SEE-SP) from 1996 to 2010. The objective is to analyze the data contained on the 
document “System of Educational Information - Personal Monitoring Bulletin” – November 
2010, and, for this, builds some tables of amounts and percentages of these expenses. Was 
possible to verify that the salary masses of the inactive employees of all SEE-SP Boards were 
between 37.4% and 31.9% in the period. The largest numbers of servers and consequently 
the largest amounts, both active and inactive, are among the Quadro do Magistério (QM). 
Regarding the QM, it was observed that the inactive employees represent a little more than 
30% of the salary mass in the period; they had an average payment always higher than the 
average payment of the actives and the teachers' initial salaries and remunerations. 
Keywords: Teacher salary. Active Servers Remuneration. Benefits and pensions of teachers. 
SEE-SP Payroll. 
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Introdução – a questão da despesa com inativos na educação 
pública do Estado de São Paulo 

As despesas com o pagamento dos inativos vêm nos últimos anos ocupando os debates 
a respeito de ser computado como despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
(MDE). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394/96 (LDB), em seus artigos 70 e 
71 definiu o que deve ou não ser considerado como despesas em MDE, contudo não 
especifica as despesas com o benefício concedido aos inativos em nenhum dos artigos, 
diferentemente da Lei nº 7.348 de 1985, que considerava em seu Art.6º, §1º, “g”, a referida 
despesa como MDE1. Porém a Constituição Federal de 1988 (CF/88) deixa claro, como 
exemplifica Davies (2010, p. 68) em diferentes artigos (Art. 37, inciso XI; Art. 40) que o 
pagamento de inativos se configura como proventos (ou pensões), se excluindo assim do 
MDE que se refere estritamente a remuneração. 

Esse mesmo autor (DAVIES, 2010, p. 61) destaca ao analisar os Manuais da Secretaria 
do Tesouro Nacional entre 2001 e 2008 que os mesmos só passaram a excluir o pagamento 
de inativos das despesas com MDE em 2007. Destaca que os manuais haviam excluído os 
recebimentos dos inativos das despesas da saúde ainda em 2001. 

Também nas discussões realizadas nas Conferências Nacionais de Educação 
(CONAEs) nos anos de 2010 já apontavam a necessidade da retirada dos gastos com as 
aposentadorias das despesas com MDE. 

231 Para se avançar na consolidação de políticas de financiamento que contribuam para a 
melhoria da educação nacional, em todos os níveis, faz-se necessário: [...]e) Retirar as 
despesas com aposentadorias e pensões da conta dos recursos vinculados à manutenção 
e desenvolvimento do ensino da União, estados, DF e municípios, garantindo a paridade 
entre aposentados e ativos, mantido, entretanto, o pagamento das aposentadorias e 
pensões nos orçamentos das instituições educacionais (CONAE, 2009, p. 89-90) 

No Documento Referência da CONAE 2018 esse tema aparece no item 301 com a 
seguinte redação:  

301. Um importante componente desses fundos foi a introdução dos conselhos sociais, 
que atuam com o objetivo de fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros 
educacionais, verificando que valores podem ser considerados como de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação (MDE), como determinam os Arts. 70 e 71 da LDB. 
Entretanto, há que se considerar o indispensável papel dos organismos de fiscalização 
e controle – Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, 
Controladoria-Geral da União, Tribunal de Contas dos Municípios, Ministério Público, 
entre outros –, a fim de acompanhar e fiscalizar o uso adequado dos recursos financeiros 
educacionais. Há que definir explicitamente em legislação se os recursos aplicados com 

                                                            
1  Art. 6º Os recursos previstos no caput do art. 1º desta Lei destinar-se-ão ao ensino de todos os graus regular 

ou ministrado pela via supletiva amplamente considerada, aí incluídas a educação pré-escolar, a educação de 
excepcionais e a pós-graduação.  
§ 1º Consideram-se despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino todas as que se façam, dentro 
ou fora das instituições de ensino, com vista ao disposto neste artigo, desde que as correspondentes atividades 
estejam abrangidas na legislação de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e sejam supervisionadas pelos 
competentes sistemas de ensino ou ainda as que:   
[...] 

  g) decorram da manutenção de pessoal inativo, estatuário, originário das instituições de ensino, em razão de 
aposentadoria. 
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o pagamento de aposentadorias e pensões constituem ou não MDE, pois a inclusão 
dessas despesas como MDE contribuiria para a elevação do montante de recursos 
aplicados em educação (BRASIL, 2017, p. 107). 

O texto acima, da forma que está redigido, gera confusão no que se refere à inclusão 
das despesas com inativos nos montantes destinados a MDE, pois sugere que com a adição 
desses pagamentos estar-se-ia agregando recursos a ele, quando na verdade só se estaria 
alterando o local de discriminação orçamentária dessa despesa. Destaca-se ainda que essa 
inclusão poderia possibilitar que as administrações públicas diminuíssem as despesas 
efetivas com MDE, visto que incorporariam ao montante, definido constitucionalmente, tais 
despesas. 

A LDB no inciso VII de seu art. 71 deixa claro que não será considerada como despesa 
em MDE a relativa a “[...] pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em 
desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e o desenvolvimento do ensino” 
(BRASIL, 1996) sendo assim, entende-se que o pagamento dos inativos não pode ser 
caracterizado como MDE, pois inativos e aposentados não contribuem mais para a 
manutenção e nem para o desenvolvimento do ensino, dos sistemas ou redes públicas.  Além 
disso, concordando com Davies (2010), que esses não recebem salários ou remunerações, 
mas proventos ou pensões, como explícito na CF/88 o que caracteriza outra forma de 
pagamento e impossibilita a destinação de recursos de MDE para esse fim. 

O documento disponível no Portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) em sua Parte IV2 do item “Acesso à informação - Perguntas frequentes”, afirma que as 
expressões remuneração, proventos e pensões se distinguem expressamente nos textos legais 
– CF/88 (artigos 37 e 40), LDB (artigos 70 e 71) e Lei 11.494/2007 (artigo 22) –, onde remuneração 
“refere-se ao total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em 
decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou funções, integrantes da estrutura, quadro 
ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município” (p.11), enquanto proventos e 
pensões referem-se ao total de pagamentos devidos aos profissionais quando deixam o efetivo 
exercício, por ocasião de aposentaria, afastamento ou falecimento e conclui que,  

[...] para fins do limite constitucional com manutenção e desenvolvimento do ensino, 
devem-se considerar apenas as despesas destinadas à remuneração e ao 
aperfeiçoamento dos profissionais em educação e que exerçam cargo, emprego ou função 
na atividade de ensino, excluindo-se, por conseguinte, as despesas que envolvam 
gastos com inativos e pensionistas, pois a lei faz distinção entre as espécies de 
rendimento: remuneração, proventos e pensões. As despesas com inativos e 
pensionistas devem ser classificadas como despesas de Previdência Social. (p.12). 

No entanto, o Estado de São Paulo, em 2007, criou seu regime próprio de previdência, 
através da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV. A lei que dispõe sua criação e dá 
providências correlatas é a Lei Complementar nº 1.010, de 1 de junho de 2007, e em seus 
artigos 26 e 27 estabelece que: 

Artigo 26 - Os valores dos benefícios pagos pela SPPREV serão: 
I - computados para efeito de cumprimento de vinculações legais e constitucionais de 
gastos em áreas específicas; 

                                                            
2  Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/component/k2/item/534-perguntas-frequentes?highlight=YToxOnt 

pOjA7czozOiJtZGUiO30=>. Acesso em: jun. 2015. 
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II - deduzidos do repasse obrigatório de recursos a outras entidades, órgãos ou Poderes 
dos quais os inativos, ou respectivos beneficiários, forem originários. 
Artigo 27 - O Estado de São Paulo é responsável pela cobertura de eventuais 
insuficiências financeiras do RPPS e do RPPM decorrentes do pagamento de benefícios 
previdenciários, observada a insuficiência apurada em cada um dos Poderes e órgãos 
autônomos. 
Parágrafo único - Entende-se por insuficiência financeira o valor resultante da diferença 
entre o valor total da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e o valor total 
das contribuições previdenciárias dos servidores, dos Poderes, entidades autônomas e 
órgãos autônomos do Estado. (SÃO PAULO, 2007).  

Neste sentido, percebe-se que a lei nº 1.010/07 estabeleceu uma vinculação entre o 
pagamento dos benefícios aos inativos e aposentados com as despesas em MDE no Estado 
de São Paulo, isto é, consta previsto na própria lei que os valores dos benefícios pagos por 
este órgão serão deduzidos do repasse obrigatório de recursos destinados a entidade, órgão 
ou Poder que originaram tais inativos, isto é das vinculações constitucionais à MDE segundo 
o Art. 212 da CF/88. Tal fato nos parece francamente inconstitucional, embora fique explícita 
a interpretação do Estado de São Paulo em sua lei do SPPREV quanto ao considerar o 
pagamento de inativos como despesa em MDE. 

Sendo assim, objetivou-se com este trabalho verificar os montantes e os percentuais do 
pagamento de ativos e inativos no volume total da Folha de Pagamento do Quadro de Pessoal 
da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), em especial do Quadro do 
Magistério nos anos de 1996 a 2010. Essa análise será realizada a partir do estudo do Boletim 
de Acompanhamento de Pessoal da Rede Estadual3 do mês de novembro de 2010, uma 
publicação mensal da SEE-SP, de caráter gerencial, que visava acompanhar a movimentação 
do Quadro de Pessoal da Secretaria SEE-SP. Ele tem por fonte de informação as folhas 
mensais de pagamento da Secretaria da Fazenda processada pela PRODESP4 e a finalidade 
de oferecer “informações referentes à massa salarial e outros dados de natureza 
administrativo-financeira, possibilitando o seu acompanhamento sistemático” (2010, p.5). 

Foram criadas tabelas e gráfico, em série histórica de 1996 a 2010, onde as informações 
estão agrupadas da seguinte forma, sempre que necessário com correção com o Índice 
Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) de outubro de 2010: o número de funcionários 
(ativos e inativos) que podem ser comparados por classificação de quadros referentes a 
outubro de 2010 (Tabela 1); a massa salarial bruta anual dos servidores ativos e inativos da 
SEE-SP, de forma total e por categoria do Quadro de Magistério (QM), do Quadro de Apoio 
Escolar (QAE) e do Quadro da Secretaria da Educação (QSE) (Tabela 2 e 3); a massa salarial 
bruta anual de ativos e inativos do QM (Gráfico 1); número total de funcionários e servidores 
ativos e inativos do QM (tabela 4); a massa salarial bruta referente ao mês de outubro, 
pagamento médio do QM para o pessoal ativo e inativo e o vencimento e remuneração iniciais 
para jornada de 30 horas de ocupante de cargo de Professor de Educação Básica (Tabela 5), 
tanto do docente com formação na modalidade nível médio/Normal, que atua nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental, denominado Professor de Educação Básica I (PEB I), quanto 

                                                            
3  Infelizmente tal Boletim parou de ser elaborado e disponibilizado ao público a partir de 2016. 
4  Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo 
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do docente com formação em curso de nível superior, que atua nas séries finais do Ensino 
Fundamental, denominado Professor de Educação Básica II (PEB II). 

As tabelas também permitem verificar os montantes e as proporções dos valores pagos 
aos funcionários e servidores ativos e inativos seja em números absolutos seja em 
percentagem no volume total da Folha de Pagamento do Quadro de Pessoal da SEE-SP do 
período. Além disso, também revela os números absolutos e em percentagem sobre o número 
total de funcionários e servidores constante no QM da mesma, bem como os valores médios 
calculados. 

O Quadro de Pessoal da Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo 

A SEE-SP é formada por funcionários e servidores, ativos e inativos, de três quadros de 
pessoal: o Quadro de Magistério (QM), o Quadro de Apoio Escolar (QAE) e o Quadro da 
Secretaria da Educação (QSE).  

O Quadro de Magistério (QM) é composto por docentes: professores da Educação 
Básica que trabalham nos anos iniciais (PEB I) e anos finais do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio (PEB II), Professor II5 (P II - cargo em extinção), bem como de profissionais de 
Suporte Pedagógico: Diretor de Escola, Supervisor de Ensino, Dirigente Regional de Ensino, 
e ainda as funções de Vice-Diretor, Professor Coordenador e Delegado de Ensino. Há 
também os cargos de Orientador Educacional, Coordenador Pedagógico e Assistente de 
Diretor, cargos também em extinção. 

O Quadro de Apoio Escolar (QAE) é composto pelos cargos de Secretário de Escola, 
Assistente de Administração Escolar, Oficial de Escola, Inspetor de Alunos e Servente de 
Escola. 

O Quadro da Secretaria da Educação (QSE) abrange cargos e funções de natureza 
técnica e administrativa da Administração Superior da Secretaria e de Órgãos Centrais, 
Regionais e Locais. 

 Para a realização do estudo foi importante analisar como está distribuído o número de 
funcionários da SEE-SP nos diferentes Quadros (QM, QAE e QSE), que varia a cada mês do 
período. Desta forma, a tabela 1 apresenta o número de funcionários – ativos e inativos –, por 
categoria, referente ao mês de outubro de 2010 possibilitando saber como estava configurada 
naquele momento a SEE-SP.  

  

                                                            
5  Professor II é o docente com habilitação específica de grau superior, de licenciatura curta (2 anos e meio ou 3 

anos de duração). Cargo em extinção. 
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Tabela 01 – Número de Funcionários, ativos e inativos, por Quadro da SEE-SP em outubro de 2010 

 
Fonte: Autores com base nos dados do Boletim de Acompanhamento de Pessoal - Rede Estadual novembro de 2010 

A tabela 1 possibilita verificar que a maior concentração de pessoal nos Quadros da 
SEE-SP em outubro de 2010 era com o QM (ativos e inativos), com 363.169 funcionários, o 
que representava 83,7% do total. Desses funcionários do QM, 236.821 eram ativos (65,2%) 
e 126.348 inativos (34,8%). O QAE representava 13,2% do total de funcionários (57.135) e o 
QSE 3,2% (13.729). No QSE o pessoal da ativa representava a minoria com apenas 37,5%, 
num total de 5.143 funcionários ativos nesse quadro contra 8.586 funcionários inativos. No 
total, os funcionários ativos representavam 66,5% (288.663) do quadro, enquanto os inativos 
correspondiam a 33,5% (145.370) e eram maioria entre o QM (65,2%) e QAE (81,7%).  

É importante analisar a massa salarial de funcionários ativos e inativos para se pensar 
a proporção de cada um na folha de pagamento da Educação do Estado. Desta forma, a 
tabela 02 traz os valores das massas salariais brutas anuais dos funcionários ativos e inativos 
para o período de 1996 a 2010 corrigidos pelo INPC para outubro de 2010. 

  

Quantidade 236.821       126.348       363.169      
% entre ativos e inativos 65,2% 34,8% 100,0%
% sobre o total de funcionários 82,0% 86,9% 83,7%
Quantidade 46.699         10.436         57.135        
% entre ativos e inativos 81,7% 18,3% 100,0%
% sobre o total de funcionários 16,2% 7,2% 13,2%
Quantidade 5.143           8.586           13.729        
% entre ativos e inativos 37,5% 62,5% 100,0%
% sobre o total de funcionários 1,8% 5,9% 3,2%
Quantidade 288.663       145.370       434.033      
% entre ativos e inativos 66,5% 33,5% 100,0%

Quadro

QM

QAE

QSE

Total

Ativo Inativo Total
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Tabela 02 – Massa Salarial Bruta Anual1 dos funcionários e servidores ativos e inativos da 
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 1996/2010 (valores corrigidos INPC out/2010) 

(em 1.000 R$) 

 
Fonte: Autores com base nos dados do Boletim de Acompanhamento de Pessoal - Rede Estadual novembro de 2010. 

Nota 1: Soma de todos os meses de cada ano do QM, QAE e QSE ativos e inativos - 1996/2010, constantes no item 7.9 - 
Folha de Pagamento do QM, QAE e QSE - Ativos e Inativos 1994/2010. 

A Tabela 2 apresenta a massa salarial bruta anual da folha de pagamento da SEE-SP 
da série histórica de 1996 a 2010, bem como o montante referente ao pagamento de ativos e 
inativos. Nela se destaca que o montante (corrigido para out 2010) passa de R$ 8,6 bilhões 
para R$ 11,4 bilhões. É possível observar que a proporção, em percentagem, no período 
estudado do montante pago aos ativos em relação ao volume total da Folha de Pagamento 
do Quadro de Pessoal da Secretaria ficou entre 68,10% em 1996 e 62,63% em 2000 (a maior 
e a menor porcentagem) e os montantes devidos aos inativos entre 37,37% em 2000 e 31,90% 
em 1996. Portanto, no período estudado 65% em média da folha era para pagamento a ativos 
e 35% foi para o pagamento aos inativos.  

A tabela permite perceber que a massa salarial total teve um aumento de 32,8% no 
período, sendo que as despesas com ativos aumentaram em 27,8% e com os inativos 43,5%, 
ou seja, a variação em pontos percentuais para pagamento de inativos foi bem maior que a 
variação do percentual da massa salarial dos ativos. 

A massa salarial dos inativos inicia a série estudada em R$ 2,7 bilhões com aumentos 
até o ano de 1999, quando passa a diminuir saindo de R$ 3,8 bilhões neste ano para um 
montante de R$ 3,2 bilhões em 2003, uma queda de 19,5% em quatro anos. Esses montantes 
voltam a crescer até 2010 com R$ 3,9 bilhões, mas terão uma ligeira queda em 2007. 

A massa salarial dos ativos também tem oscilações como as dos inativos, pois inicia a 
série com R$ 5,8 bilhões e sofre aumentos de 6,1% e 11,4% (1997 e 1998) atingindo R$ 6,9 
bilhões. Tal aumento se deu pela alteração no Plano de Carreira, quando se modificaram as 
jornadas de trabalho e houve a incorporação de diferentes gratificações e adicionais aos 
vencimentos dos docentes. 

ANO Total Geral % Total Ativos % Total Inativos %
1996 8.551.098,79    100,00  5.823.487,61   68,10   2.727.611,18   31,90
1997 9.172.415,42    100,00  6.176.279,89   67,34   2.996.135,53   32,66
1998 10.615.767,19  100,00  6.880.620,54   64,82   3.735.146,65   35,18
1999 10.297.491,31  100,00  6.523.046,13   63,35   3.774.445,18   36,65
2000 9.987.485,63    100,00  6.255.604,11   62,63   3.731.881,52   37,37
2001 10.301.151,77  100,00  6.644.967,82   64,51   3.656.183,95   35,49
2002 10.301.350,58  100,00  6.709.964,48   65,14   3.591.386,10   34,86
2003 9.232.685,87    100,00  6.073.324,30   65,78   3.159.361,56   34,22
2004 8.694.576,12    100,00  5.503.518,75   63,30   3.191.057,38   36,70
2005 10.278.985,68  100,00  6.821.774,24   66,37   3.457.211,43   33,63
2006 11.193.660,12  100,00  7.483.673,05   66,86   3.709.987,07   33,14
2007 10.815.562,28  100,00  7.163.717,29   66,24   3.651.844,99   33,76
2008 10.770.550,37  100,00  6.993.074,30   64,93   3.777.476,07   35,07
2009 11.222.719,26  100,00  7.318.469,99   65,21   3.904.249,27   34,79
2010 11.353.736,14  100,00  7.439.957,09   65,53   3.913.779,05   34,47
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De 1998 a 2004 a massa salarial dos ativos diminuiu, atingindo seu menor valor em 
2004 com R$ 5,5 bilhões. Nos anos seguintes, com oscilações, os valores passaram a R$ 7,4 
bilhões, com um aumento de 35,2% em relação a 2004. 

É importante observar como está distribuída essa massa salarial entre os quadros 
existentes na SEE-SP. Para tal estudo, a tabela 03 apresenta a massa salarial bruta anual 
por quadro da Secretaria, mantendo a distinção entre ativos e inativos para que se possa ter 
acesso aos montantes destinados a cada categoria de funcionário ou servidor. 

Na tabela 03 pode-se observar que a categoria QM é a que tem os maiores montantes 
de massa salarial da SEE-SP em todos os anos, tanto quando se analisa os ativos como os 
inativos. Os montantes dos ativos representam no período estudado em média 90% da massa 
salarial e os dos inativos por volta de 95% em relação aos demais Quadros. A maior 
porcentagem de massa salarial com ativos do QM foi em 2006 com 91,5% e com os inativos 
ocorreu em 1999 com 95,9%. Os QAE e QSE têm em média 8% e 2% dos valores das massas 
salariais de pagamentos na série histórica, respectivamente, dos funcionários e servidores 
ativos e 2% e 3% dos funcionários e servidores inativos. 
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Tabela 03 – Massa Salarial Bruta Anual1 dos funcionários e servidores ativos e inativos, por 
categoria, da SEE-SP – 1996/2010 (valores corrigidos INPC out/2010). (em 1.000 R$) 

 
Fonte: Autores com base nos dados do Boletim de Acompanhamento de Pessoal - Rede Estadual novembro de 2010 

Nota 1: Soma de todos os meses de cada ano do QM, QAE e QSE inativos - 1996/2010, constantes no item 7.9 - Folha de 
Pagamento do QM, QAE e QSE - Ativos e Inativos 1994/2010. 

ANO
Total Ativo

Total Inativos
1996

5.823.487,61
    

2.727.611,18
     

5.268.613,39
   

90,5%
2.601.187,98

   
95,4%

434.270,40
     

7,5%
33.956,61

      
1,2%

120.603,83
     

2,1%
92.466,58

   
3,4%

1997
6.176.279,89

    
2.996.135,53

     
5.591.845,83

   
90,5%

2.850.118,10
   

95,1%
457.203,22

     
7,4%

40.381,19
      

1,3%
127.230,84

     
2,1%

105.636,24
 

3,5%
1998

6.880.620,54
    

3.735.146,65
     

6.263.524,82
   

91,0%
3.574.287,03

   
95,7%

487.077,12
     

7,1%
47.358,34

      
1,3%

130.018,59
     

1,9%
113.501,28
 

3,0%
1999

6.523.046,13
    

3.774.445,18
     

5.948.243,08
   

91,2%
3.621.452,31

   
95,9%

454.653,24
     

7,0%
47.840,31

      
1,3%

120.149,81
     

1,8%
105.152,55
 

2,8%
2000

6.255.604,11
    

3.731.881,52
     

5.672.472,14
   

90,7%
3.570.346,03

   
95,7%

466.183,12
     

7,5%
52.385,82

      
1,4%

116.948,85
     

1,9%
109.149,67
 

2,9%
2001

6.740.478,24
    

3.656.183,95
     

6.074.767,17
   

90,1%
3.469.331,01

   
94,9%

543.321,32
     

8,1%
72.576,91

      
2,0%

122.389,75
     

1,8%
114.276,03
 

3,1%
2002

6.709.964,48
    

3.591.386,10
     

6.046.258,66
   

90,1%
3.399.280,21

   
94,7%

542.592,91
     

8,1%
76.143,34

      
2,1%

121.112,91
     

1,8%
115.962,55
 

3,2%
2003

6.073.324,30
    

3.159.361,56
     

5.462.553,50
   

89,9%
2.991.635,93

   
94,7%

500.254,34
     

8,2%
68.946,49

      
2,2%

110.516,47
     

1,8%
98.779,14

   
3,1%

2004
5.996.630,99

    
3.191.057,38

     
5.387.582,35

   
89,8%

3.020.936,53
   

94,7%
495.559,99

     
8,3%

73.772,46
      

2,3%
113.488,65

     
1,9%

96.348,38
   

3,0%
2005

6.821.774,24
    

3.457.211,43
     

6.197.689,47
   

90,9%
3.270.101,32

   
94,6%

516.543,81
     

7,6%
85.350,71

      
2,5%

107.540,96
     

1,6%
101.759,40
 

2,9%
2006

7.483.673,05
    

3.709.987,07
     

6.845.588,78
   

91,5%
3.503.328,75

   
94,4%

531.919,65
     

7,1%
101.378,89

    
2,7%

106.164,62
     

1,4%
105.279,43
 

2,8%
2007

7.163.717,29
    

3.651.844,99
     

6.548.019,34
   

91,4%
3.446.966,35

   
94,4%

516.101,08
     

7,2%
105.146,16

    
2,9%

99.596,87
      

1,4%
99.732,49

   
2,7%

2008
6.993.074,30

    
3.777.476,07

     
6.325.336,72

   
90,5%

3.565.697,35
   

94,4%
581.545,05

     
8,3%

116.810,28
    

3,1%
86.192,53

      
1,2%

94.968,44
   

2,5%
2009

7.318.469,99
    

3.904.249,27
     

6.552.896,06
   

89,5%
3.670.025,10

   
94,0%

664.472,47
     

9,1%
126.514,55

    
3,2%

101.101,46
     

1,4%
107.709,62
 

2,8%
2010

7.439.957,09
    

3.913.779,05
     

6.689.412,52
   

89,9%
3.671.541,29

   
93,8%

653.306,68
     

8,8%
131.935,44

    
3,4%

97.237,89
      

1,3%
110.302,32
 

2,8%

QM Ativo
QAE Ativo

QSE Ativo
QM Inativo

QAE Inativo
QSE Inativo
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É possível perceber que os montantes das massas salariais de todos os integrantes dos 
Quadros da SEE-SP, ativos ou inativos aumentam, com exceção do QSE Ativo que diminui 
em 19,4% no período. O quadro que teve o maior aumento foi o QAE Inativo que passou de 
R$ 34 milhões em 1996 para R$ 132 milhões em 2010 um aumento de 288,5% em quatorze 
anos. O QM, ativo e inativo, aumentou 27% e 41,1% respectivamente enquanto o QAE Ativo 
subiu 50,4% e o QSE Inativo 19,3% no período. 

Como o maior impacto é o que ocorre no QM na massa salarial docente e sendo essa 
uma discussão presente nas análises de orçamento para MDE, analisar-se-á mais 
detalhadamente, a seguir, os dados do Quadro do Magistério no período de 1996 a 2010. 

O Quadro do Magistério: uma análise do impacto do pagamento de 
inativos nos montantes referentes a MDE 

A massa salarial total do QM (ativos e inativos) passou de R$ 7,9 bilhões em 1996 para 
R$ 10,4 bilhões em 2010, um aumento de 31,7%. Porém o gráfico 01 demonstra que esse 
aumento não foi contínuo, pois teve queda entre 1998 e 2000 de 6%; de 2001 para 2004 de 
11%; e de 2006 para 2008 de 4,4% nos mesmos anos que houve quedas nos montantes da 
massa salarial dos totais dos funcionários e servidores ativos. 

Os funcionários e servidores ativos do QM aumentaram sua massa salarial em 27% no 
período, enquanto os inativos aumentaram em 41,1%. Os ativos passam por diminuição da 
massa salarial nos anos de 1999 (5%); 2000 (4,6%); 2002 (0,5%); 2003 (9,7%); 2004 (1,4%); 
2007 (4,3%); e 2008 (3,4%). Os inativos passam por diminuição das massas salariais em 2000 
(1,4%); 2001 (6,8%); 2003 (12%); e 2007 (1,6%). Pode-se supor que com a incorporação de 
gratificações e com o aumento da jornada de trabalho (o que aconteceu principalmente com 
os PEB I) no ano de 1998, o governo não praticou reajustes no período posterior imediato, 
ficando assim os salários, os vencimentos, as remunerações, bem como os proventos e 
pensões sem nenhum tipo de reajuste, nem ao mesmos a correção inflacionária do período. 
Gráfico 01 – Massa Salarial Bruta anual do Quadro do Magistério - Ativos e Inativos - 1996/2010 

(valores corrigidos INPC out/2010). (em 1.000) 

 
Fonte: Autores com base nos dados do Boletim de Acompanhamento de Pessoal - Rede Estadual novembro de 2010 

Nota (*) = Soma de todos os meses de cada ano do QM - 1996/2010, constantes no item 7.9 - Folha de Pagamento do QM, 
QAE e QSE - Ativos e Inativos 1994/2010 

Para se dimensionar o que esses valores podem estar indicando deve-se relacioná-los 
com o número de funcionários e servidores existentes em cada condição (ativo e inativo) em 

 -

 2.000.000,00

 4.000.000,00

 6.000.000,00

 8.000.000,00

 10.000.000,00

 12.000.000,00

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Ativos Inativos
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cada ano estudado. Para isso, os dados apresentados na tabela 04 possibilitam essa análise 
anualmente. 

Tabela 04 – Número total de funcionários e servidores ativos e inativos do Quadro do 
Magistério - 1996 / 2010  

 
Fonte: Autores com base nos dados do Boletim de Acompanhamento de Pessoal - Rede Estadual novembro de 2010 
Nota (*) Para obtenção destes dados foi considerado o número de funcionários do QM referente ao mês de outubro de cada ano 

Nela pode-se observar que o número total de funcionários e servidores (ativos e 
inativos) aumentou em 7,8% no período, passando de 336.775 em 1996 para 363.169 em 
2010. Quando se separam os ativos e os inativos, percebe-se que o número de funcionários 
e servidores inativos sempre aumentou, pois esse número passa de 85.493 em 1996 para 
126.348 em 2010 um aumento de 47,8%, bem como sua massa salarial aumentou no período 
em cerca de 40% (tabela 3). Já o número de ativos passou por uma diminuição no período de 
5,8%, passando de 251.282 funcionários e servidores em 1996 para 236.821 em 2010. Como 
houve aumento da massa salarial de cerca de 27% no período, isso indica um aumento médio 
nos montantes recebidos por esses no período de 1996 a 2010.  

É possível ainda realizar outras análises verificando o comportamento das massas 
salariais do QM ativo e inativo no período estudado. Isso foi feito quando se analisa as massas 
referentes ao mês de outubro de cada ano dividindo pelo número de funcionários e servidores 
do mesmo mês obtendo-se assim uma média de pagamentos. Esses dados estão expressos 
na tabela 05 para o período de 1996-2010 para o pessoal ativo e inativo do QM.  

  

Nº* % Nº* % Nº* %

1996 336.775    100,00 251.282  74,61 85.493 25,39

1997 336.445    100,00 245.458  72,96 90.987 27,04

1998 327.083    100,00 231.995  70,93 95.088 29,07

1999 330.717    100,00 229.565  69,41 101.152 30,59

2000 331.169    100,00 225.825  68,19 105.344 31,81

2001 334.333    100,00 227.003  67,90 107.330 32,10

2002 340.237    100,00 230.926  67,87 109.311 32,13

2003 345.475    100,00 234.696  67,93 110.779 32,07

2004 349.602    100,00 235.911  67,48 113.691 32,52

2005 354.574    100,00 238.688  67,32 115.886 32,68

2006 367.441    100,00 249.835  67,99 117.606 32,01

2007 369.377    100,00 249.119  67,44 120.258 32,56

2008 366.020    100,00 242.871  66,35 123.149 33,65

2009 362.203    100,00 236.779  65,37 125.424 34,63

2010 363.169    100,00 236.821  65,21 126.348 34,79

ANO TOTAL QM ATIVOS QM INATIVOS QM
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Tabela 05 – Massa Salarial Bruta referente ao mês de outubro e pagamento médio do Quadro 
do Magistério - Ativos e Inativos; e vencimento e remuneração iniciais para jornada de 30 

horas dos Professores PEB I e PEB II (INPC out/2010) – 1996 a 2010 

 
Fonte: Autores com base nos dados do Boletim de Acompanhamento de Pessoal - Rede Estadual novembro de 2010 

Notas (1) = O pagamento médio foi calculado dividindo a massa salarial pelo número total de funcionário do QM referente ao mês de outubro 
de cada ano - 1996/2010, tanto para os ativos, quanto para os inativos. 

venc.
remun.

venc.
remun.

Massa Salarial 
%

Massa Salarial 
%

Pagto Médio
Massa Salarial 

%
Pagto Médio

inicial²
inicial 3

inicial²
inicial 3

1996
621.845.435,67

    
100,00

419.564.240,84
    

67,47
1.669,69  

202.281.194,84
    

32,53
2.366,06 

609,27
1028,72*

728,93  
1203,60*

1997
730.626.205,19

    
100,00

487.173.167,99
    

66,68
1.984,75  

243.453.037,19
    

33,32
2.675,69 

583,69
1088,18*

698,33  
1307,89*

1998
827.187.070,51

    
100,00

530.292.913,03
    

64,11
2.285,79  

296.894.157,48
    

35,89
3.122,31 

1355,73
1444,63

1.694,66  
1.783,56  

1999
796.143.841,93

    
100,00

498.118.940,05
    

62,57
2.169,84  

298.024.901,88
    

37,43
2.946,31 

1279,15
1363,03

1.598,94  
1.682,82  

2000
779.738.692,79

    
100,00

490.538.182,76
    

62,91
2.172,20  

289.200.510,02
    

37,09
2.745,30 

1195,44
1391,42

1.494,30  
1.690,28  

2001
769.444.973,27

    
100,00

480.218.311,10
    

62,41
2.115,47  

289.226.662,17
    

37,59
2.694,74 

1113,89
1406,06

1.392,36  
1.684,53  

2002
747.475.253,53

    
100,00

467.587.335,11
    

62,56
2.024,84  

279.887.918,42
    

37,44
2.560,47 

1067,33
1333,96

1.334,16  
1.600,78  

2003
650.045.051,48

    
100,00

407.651.097,14
    

62,71
1.736,93  

242.393.954,33
    

37,29
2.188,09 

908,27
1135,16

1.135,33  
1.362,21  

2004
660.707.849,32

    
100,00

405.803.526,78
    

61,42
1.720,16  

254.904.322,54
    

38,58
2.242,08 

971,90
1186,04

1.125,09  
1.339,23  

2005
786.919.229,36

    
100,00

502.801.667,80
    

63,89
2.106,52  

284.117.561,56
    

36,11
2.451,70 

1064,53
1458,76

1.232,32  
1.651,71  

2006
805.972.168,83

    
100,00

520.118.935,30
    

64,53
2.081,85  

285.853.233,53
    

35,47
2.430,60 

1034,88
1418,13

1.198,00  
1.605,71  

2007
839.801.736,53

    
100,00

559.427.309,90
    

66,61
2.245,62  

280.374.426,62
    

33,39
2.331,44 

986,39
1351,68

1.141,86  
1.530,46  

2008
827.067.448,36

    
100,00

526.781.643,22
    

63,69
2.168,98  

300.285.805,14
    

36,31
2.438,39 

1083,42
1322,07

1.254,18  
1.518,45  

2009
795.168.930,24

    
100,00

498.160.025,88
    

62,65
2.103,90  

297.008.904,36
    

37,35
2.368,04 

1037,30
1265,79

1.200,79  
1.453,81  

2010
797.404.285,00

    
100,00

501.550.471,00
    

62,90
2.117,85  

295.853.814,00
    

37,10
2.341,58 

1026,56
1205,12

1.188,37  
1.383,11  

PEBI Jornada 30hPEBII Jornada 30h
ANO 

Massa Salarial Bruta referente ao mês de outubro do QM e pagamento médio¹
Total 

Ativos
Inativos
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(2) = denominou-se vencimento inicial, o vencimento enquadrado na Faixa1/Nível I da Escala de Vencimentos da Classe de Docente, por 
tratar-se de professor no nível inicial da carreira, tanto o PEBI, quanto o PEBII; 

(3) = denominou-se remuneração inicial, o pagamento total ou retribuição pelo exercício de cargo ou função no nível inicial da carreira, ou seja, 
a remuneração seria a soma dos vencimentos iniciais mais gratificações ou outros itens da composição que caracterizam determinada política 

remuneratória do período, mas que ainda não contém em sua composição vantagens pecuniárias fixas que são atribuídas ao longo da 
carreira, como por exemplo as vantagens por tempo de serviço, que no caso do Estado de São Paulo são conhecidas como quinquênio e 

sexta parte; 
(*) = estes dados foram obtidos através do cálculo da média entre as jornadas de 20h e 40h por não haver jornada de 30h nestes anos. 

 
Pode-se observar que o maior valor de massa salarial total para os meses de outubro 

de cada ano acontece em 2007 com R$ 840 milhões e o menor valor em 1996 com R$ 622 
milhões. O segundo maior valor ocorreu em 1998 com R$ 827 milhões e o segundo menor 
valor foi em 2003 com R$ 650 milhões. A variação do período analisado foi entre R$ 622 
milhões e R$ 797 milhões uma diferença de 28,2% em quatorze anos. 

Analisando a massa salarial do QM Ativo percebe-se que o maior valor também se deu 
em 2007 com R$ 559 milhões e o menor valor em 2004 quando o montante da massa salarial 
dos ativos atingiu R$ 406 milhões. O segundo maior valor foi em 1998 com R$ 530 milhões e 
o menor foi em 2003 quando a massa salarial chegou a R$ 407 milhões (esses são os 
mesmos anos nos quais se atingiram a segunda maior e menor massa salarial geral). 

O maior valor percentual do QM Ativo em relação ao total foi no ano de 1996 com 67,5% 
e o menor percentual em 2004 com 61,4%. Pode-se notar que a proporção de massa salarial 
entre ativos com relação aos inativos sempre ficou na casa dos 60%, com oscilações no 
decorrer dos anos. A massa salarial dos ativos inicia o período estudado com R$ 420 milhões 
e termina com R$ 502 milhões, um aumento de 19,5%. 

O maior valor médio corrigido foi em 1998 com R$ 2.285,79 e o menor em 1996 com R$ 
1.669,69, esses valores sofreram muitas oscilações no decorrer do período. 

Analisando o comportamento da massa salarial dos inativos pode-se perceber que o 
maior valor aparece em 2008 com R$ 300 milhões e o menor valor em 1996 com R$ 202 
milhões. O segundo maior valor em 1999 com R$ 298 milhões e o segundo menor em 1997 
com R$ 243 milhões. O maior valor percentual foi em 2004 com 38,6% e o menor valor em 
1996 com 32,5%. A massa salarial dos inativos inicia com R$ 202 milhões e termina o período 
de análise em R$ 295 milhões, um aumento de 46,3%.  

Percebe-se que o ano de 1998 no qual existe o início da incorporação de auxílios e 
gratificações é o ano em que se têm os pagamentos médios maiores, tanto para os ativos 
como para os inativos (R$ 2.285,79 e R$ 3.122,31). Esses valores médios vão diminuindo 
durante os anos e terminam a série histórica abaixo 7,3% no caso dos ativos e 25% nos 
inativos, demonstrando a política adotada pela administração no que se refere a questão 
remuneratória. 

Outro exercício de análise seria a comparação do pagamento médio de ativos e inativos 
do QM com os valores do vencimento inicial (VI) e da remuneração inicial (RI) do pessoal 
docente do QM. Isso pode ser percebido também na tabela 5. A sua análise permite afirmar 
que o pagamento médio dos funcionários e servidores ativos e inativos no período estudado 
sempre foi maior que os vencimentos e remunerações iniciais tanto de PEBI como de PEBII, 
como seria de se esperar, afinal também estão computados nesses dados professores com 
diferentes jornadas e que estão incluídos no QM diretores, assistentes de direção e outros 
com jornadas maiores e remunerações mais altas. 
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É possível observar também que no período estudado (1996 a 2010), o pagamento 
médio dos funcionários e servidores ativos do QM começa em R$ 1.669,69 e termina em R$ 
2.117,85, sendo que o primeiro e o segundo maiores pagamentos foram realizados em 1998 
e 2007; enquanto o primeiro e o segundo menores pagamentos ocorreram em 1996 e 2004, 
respectivamente. Enquanto que para os inativos, os dois maiores pagamentos ocorreram em 
1998 e 1999 e, os dois menores em 2003 e 2004, na devida ordem. 

Quando se observa o VI e a RI dos professores PEB I e PEB II com jornada de 30 horas, 
percebe-se que o primeiro maior valor acontece em 1998, tanto para o VI quanto para a RI. 
Os dois maiores VIs aconteceram em 1998 e 1999 com R$ 1.355,73 e R$ 1.279,15 para PEB 
I e R$ 1.694,66 e R$ 1.598,94 para PEB II. No que se referem aos maiores valores de RI, 
esses aconteceram em anos distintos entre PEB I e PEB II; para os primeiros, nos anos de 
2005 (R$ 1.458,76) e 1998 (R$ 1.444,63); para os PEB II nos anos de 1998 (R$ 1.783,56) e 
2000 (R$ 1.690,28). 

Os menores valores de VIs para os PEB I aconteceram em 1997 com R$ 583,69 e em 
1996 com R$ 609,27, mesmos anos de menores valores de VI para os PEB II, com R$ 698,33 
e 728,93, respectivamente. Já para os valores de RI, são esses mesmos anos que aparecem 
com os menores valores, porém é o ano de 1996 que registra o menor valor na série estudada 
(R$ 1.028,72 para PEB I e R$ 1.203,60 para PEB II). 

Há ainda outra análise sobre os dados da Tabela 5, pois é possível perceber que antes 
de 1998, a relação entre a RI e o VI para o PEB I era de 68,8% em 1996 e 86,4% em 1997. 
Após a implantação do novo plano de carreira em 1998 esta diferença caiu para 6,6% para o 
PEB I e 5,2% para o PEB II, como dissemos pela incorporação de gratificações e outros itens 
remuneratórios ao vencimento inicial do pessoal do QM. Estes valores passaram a crescer 
novamente a partir de 2000, atingindo 37% para o PEBI em 2005 2 34% para o PEB II. Com 
a expectativa de entrada em vigor formal do PSPN em âmbito nacional, passa haver novas 
incorporações, diminuindo a diferença entre a remuneração inicial e o vencimento inicial para 
17,4% para o PEB I e de 16,4% para o PEB II. 

A tabela 5 permite realizar análise referente à relação entre o Pagamento Médio (PM) 
dos ativos do QM e a RI dos docentes PEB I e PEB II. Em 1996 esta relação era de 62,3% 
para o PEB I, ampliando-se para 82,4% no ano seguinte. Mas caindo para 58,2% em 1998 e 
seguindo em queda até 2005, onde esta relação foi de 44,4%. A partir daí esta relação sobe 
atingindo 75,7% em 2010. Quanto ao PEB II esta relação começa em 38,7% em 1996, passa 
para 51,8% em 1997 e cai até 25,6% (a menor diferença percentual) em 2001, quando 
novamente passa a crescer a diferença. 

Isso sinaliza que o pagamento médio do pessoal ativo do QM é 75,7% superior à 
remuneração inicial do PEB I e 53,1% a mais que a remuneração inicial do PEB II (com 
formação superior) em 2010. A diferença entre VI e RI de PEB I e PEB II se deve à diferença 
estabelecida nos valores de seus pagamentos devido à sua formação acadêmica. Quando o 
recebimento médio dos ativos do QM aumenta em relação à remuneração inicial e esta diminui 
em termos percentuais em relação aos vencimentos iniciais isso pode representar que os 
demais itens de composição (vantagens fixas, como tempo de serviço e aumento de jornadas) 
podem ser os fatores explicativos. 

O pagamento médio dos inativos em relação ao pagamento médio dos ativos é sempre 
superior por conta da incidência maior de itens de remuneração devido ao tempo de serviço, 
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sexta parte e maior carga de trabalho ao final da carreira. Esta diferença corresponde a 41,7% 
em 1996 e na mudança do plano de carreira em 1998 ele passa a 36,6%. Tal diferença passa 
a diminuir de modo significativo até atingir seu menor valor em 2007 (correspondendo a 3,8%), 
voltando a subir nos anos seguintes. Em 2010 esta diferença era de 10,6%. 

Considerações Finais 

Esse artigo buscou destacar os valores dispensados pela SEE-SP para o pagamento 
dos servidores e funcionários ativos e inativos do seu Quadro, destacando a proporção que 
representa para a secretaria o pagamento dos inativos. Esse destaque faz-se importante face 
a discussão que se apresenta desde a promulgação da CF/88 e posterior LDB/96 sobre o 
tratamento dado ao pagamento de proventos e pensões relacionado com a legalidade dessas 
despesas estar inclusas nos montantes destinados por cada ente federado ao MDE. Essa 
discussão se perpetua com a não padronização a esse respeito no que se referem ao aceite 
das contas públicas pelos diferentes Tribunais de Contas do país, mesmo após a publicação 
de normativas a respeito (para a não aceitação). A situação agrava-se, no estado de São 
Paulo, quando se cria o SPREV em 2007 com a definição de utilização dos valores pagos dos 
benefícios “computados para efeito de cumprimento de vinculações legais e constitucionais 
de gastos” (SÃO PAULO, 2007). 

Com base nessa discussão analisaram-se os Boletins publicados pela rede estadual e 
verificou-se que dentre os Quadros de funcionários e servidores da SEE-SP – QM, QAE e 
QSE – os montantes de recursos destinados ao pagamento do QM são os maiores, visto de 
é esse quadro que possui o maior número de funcionários e servidores, ou seja, mais de 80% 
em 2010 (434.033). 

Entre esses funcionários e servidores analisou-se a massa salarial dos funcionários e 
servidores ativos e inativos da SEE-SP. Verificou-se que esses montantes estavam em R$ 
11,4 bilhões em 2010 e tinham 65,5% desses valores destinados aos ativos e 34,5% aos 
inativos. Esses montantes sofreram flutuações durante o período estudado com períodos de 
quedas e outros de recuperação, sendo o ano com maior valor o de 2010. 

Analisando os dados por Quadro, percebeu-se que o QM é o quadro com o maior 
número de servidores e funcionários e o que possui os maiores montantes da massa salarial, 
ficando em torno de 90% quando comparados com o QAE e QSE. 

Dentro dos dados referentes ao número de servidores e funcionários do QM, é possível 
verificar que cerca de 65% em 2010 era de pessoal ativo (uma média que permanece em toda 
a série estudada) totalizando 236.821 funcionários e servidores de um total de 363.169. Se 
analisarmos as massas salariais desses funcionários e servidores percebemos que os ativos 
representam uma média de 65% da massa salarial, o que significa que se todos esses estão 
sendo computados em despesas com MDE os inativos representavam em 2010, em um único 
mês R$ 295 milhões, ou 37,1% da massa salarial desse referido mês. 

Analisando esses montantes em relação aos VI e RI dos PEB I e PEB II no período 
percebe-se que os pagamentos médios, tanto dos ativos como dos inativos, sempre são 
maiores que os VI e RI de professores com jornada de 30 horas semanais. Isso se deve aos 
vencimentos e remunerações iniciais serem muito baixos na rede estadual de São Paulo. No 
entanto, também não se poderia afirmar que se tratam de pagamentos médios “justos”, seja 
de quem estava na ativa (R$ 2.117,85) ou “terminara” uma carreira (R$ 2.341,58) em 2010.    
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Resumo 
Este artigo apresenta o mapeamento das publicações sobre carreira docente na Educação Básica, a 
partir das produções escritas da Revista FINEDUCA (2011-2017), para verificar e analisar os eixos 
temáticos que vem sendo discutidos nessa área. A pesquisa se estruturou metodologicamente como 
estudo bibliográfico, constituindo-se como revisão de literatura (HOHENDORFF, 2014). Do quantitativo 
de 83 produções encontradas nas bases de dados da Revista, foram analisados 36 artigos, agrupados 
em três eixos de análise, sendo eles: remuneração e vencimento, condições de trabalho e, valorização 
docente. Como resultados, a pesquisa apontou o eixo temático remuneração e vencimento docente 
como o que apresentou o maior número de produções. Assim, a Revista FINEDUCA cumpre um papel 
importante na construção do conhecimento sobre o tema abordado neste estudo. 
Palavras-chave: Carreira Docente. Educação Básica. FINEDUCA. 

Teaching career in Basic Education: amapping of the written productions of 
the Journal of Financing of Education (FINEDUCA), from 2011 to 2017 
Abstract 
This article presents the mapping of publications about the teaching career in Basic Education, based on 
the written productions of the Revista FINEDUCA (2011-2017), to verify and analyze the thematic axes 
that are being discussed in this area. The research was methodologically structured as a bibliographic 
study, constituting itself as literature review (HOHENDORFF, 2014). Of the 83 productions found in the 
Revista databases, 36 articles were analyzed, grouped into three axes of analysis: remuneration and 
maturity, working conditions and teacher valorization. As results, the research pointed to the thematic axis 
remuneration and teacher salary as the one that presented the highest number of productions. Thus, the 
FINEDUCA Journal plays an important role in the construction of knowledge about the topic addressed 
in this study. 
Keywords: Teaching Career. Basic education. FINEDUCA. 
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Introdução 

No Brasil, dada ausência de um Sistema Nacional de Educação, há diferentes 
configurações para a carreira docente, pois cada ente federado possui autonomia para 
regulamentar essa matéria em seu respectivo sistema de ensino. Questão que pode 
aprofundar as desigualdades, tendo em vista a crescente precarização das condições de 
trabalho docente e a capacidade financeira dos Estados e municípios frente as políticas 
sociais, o que ocasiona uma carreira de pouca atratividade. 

Notadamente que a baixa atratividade da carreira é um dos elementos que contribuem 
para a insatisfação docente e busca por outros campos de atividade profissional. Segundo 
pesquisas realizadas por Souza e Leite (2010), os salários são apresentados como um dos 
principais causadores de insatisfação que levam ao abandono da profissão docente. Relatam 
ainda que o abandono do magistério nem sempre ocorre de maneira imediata ou repentina, 
pois em geral é antecedido por absenteísmo, licença médica e problemas de saúde. 

Diante disso, importa nesse estudo discutir a carreira docente na Educação Básica, a 
partir do mapeamento das produções escritas na Revista FINEDUCA (2011 a 2017), para 
verificar e analisar como a carreira docente na educação básica tem sido abordada pela 
literatura da área.  

A Revista FINEDUCA foi selecionada para a pesquisa por ser considerada importante 
instrumento de disseminação de estudos na área de financiamento da educação que, por 
vezes, está imbricada com a carreira docente. A Revista é fruto da Associação Nacional de 
Pesquisadores em Financiamento da Educação, cujo objetivo é contribuir para que os poderes 
públicos garantam a realização do direito à educação pública, gratuita, laica, democrática e 
de qualidade para todos, mediante um financiamento adequado, com a garantia de 
fiscalização e controle social (GIL, 2011).  

A realização do estudo se deu por meio da pesquisa bibliográfica com o intuito de 
realizar revisão de literatura sobre a temática em tela, que “[...] são textos nos quais os autores 
definem e esclarecem um determinado problema, sumarizam estudos prévios e identificam 
contradições, lacunas, identificam sugestões para a solução de determinado problema [...]” 
(HOHENDORFF, 2014, p.40). Assim, o mapeamento dos artigos na base de dados da Revista 
FINEDUCA serviu tanto para o aprofundamento do campo teórico em que se insere a temática 
em estudo, quanto para selecionar as produções escritas que compõem a análise deste 
estudo e identificar lacunas no que tange as discussões sobre carreira docente.  

Após o levantamento das produções escritas, os artigos foram analisados e agrupados 
de acordo com o tema e o resumo dos mesmos, na perspectiva de construir os núcleos de 
sentido, por meio do agrupamento do material em análise por eixos temáticos.  

O presente artigo está organizado em dois tópicos. No primeiro fazemos uma breve 
discussão teórica sobre carreira e trabalho docente e, seguidamente, apresentamos e 
discutimos o mapeamento da produção escrita a partir dos trabalhos publicados na Revista 
FINEDUCA, no período de 2011 a 2017. Nas considerações finais do estudo apontamos que 
o eixo temático remuneração e vencimento docente como o que apresentou o maior número 
de produções. Assim, a Revista FINEDUCA cumpre um papel importante na construção do 
conhecimento sobre o tema abordado neste estudo. 
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Carreira E Trabalho Docente: cenários e desafios  

Partirmos do entendimento de que carreira docente “consiste no mecanismo de estímulo 
ao exercício do magistério e à evolução acadêmico-científica” (BOLLMANN, 2010, p. 1). 
Sendo, portanto, elemento importante para a qualidade da educação, uma vez que a carreira 
docente poderá garantir as condições adequadas para a materialização do ato educativo. O 
debate sobre carreira docente se insere na luta histórica dos educadores pela valorização do 
magistério. 

Como fator de valorização docente a carreira pressupõe condições adequadas de 
trabalho a ser garantida nos Planos de Carreira do magistério. Segundo os estudiosos dessa 
área (ABREU, 2008; GATTI e BARRETTO, 2009; PINTO, 2009), a estrutura da carreira 
docente deveria prever: remuneração condigna que fixe o professor em apenas uma escola, 
ingresso por concurso público, hora remunerada para planejamento, progressão e promoção 
funcional, garantia de formação continuada, dentre outros aspectos. 

A carreira docente, elemento imprescindível ao trabalho e valorização do magistério, 
encontra grandes barreiras para sua efetivação, pois tem sido alvo das mudanças que a 
reforma do Estado e da educação tem induzido no contexto das políticas neoliberais, 
especialmente, a partir dos anos de 1990, sob a influência dos organismos multilaterais do 
capital.  Há, portanto, de um lado o debate sobre a valorização do magistério como elemento 
indispensável à qualidade socialmente referenciada da educação; em outra direção, afeita 
aos ideários neoliberais, tem-se o discurso hegemônico que pauta a carreira e a valorização 
docente com base nos princípios de produtividade, meritocracia, controle e responsabilização. 

De acordo com Oliveira (2011), a carreira e o trabalho docente tem passado por 
“metamorfoses” que atingem tanto a natureza do trabalho, quanto às condições para a sua 
realização. Esse quadro de mudanças tem sido marcado por reconfigurações nas condições 
de trabalho, que envolvem aspectos como carreira e remuneração, elementos objetivos da 
valorização do magistério presentes na política educacional. 

Embora a questão da valorização docente tenha sido abordada em diferentes 
legislações brasileiras (CF/1988; LDB/1996; FUNDEF; FUNDEB; Lei n.11.783/2008; 
Resolução n. 05/2010-CNE; PNE 2014-2024), a docência ainda apresenta baixa atratividade 
em razão dos níveis de remuneração, das condições de trabalho e das expectativas 
oferecidas pelas carreiras, isso porque as últimas décadas trouxeram nova realidade para o 
trabalho docente, tais como: a ampliação quantitativa da profissão docente; o aumento da 
heterogeneidade do trabalho do professor; os crescentes graus de desigualdade entre os 
docentes; a deterioração das recompensas materiais e simbólicas e; crescentes 
consequências no plano subjetivo, com o aumento do índice de adoecimento (OLIVEIRA, 
2011, p. 26). 

Com efeito, a carreira docente no Brasil assume diferentes características que se 
materializam em sua estruturação, uma vez que cada município e Estado institui o seu próprio 
Plano de Carreira para o magistério. Diante disso, importa verificar e analisar como as 
produções escritas tem tratado o tema carreira docente na Educação Básica. 
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Mapeamento Da Produção Escrita Sobre Carreira Docente 

O levantamento das publicações na Revista FINEDUCA ocorreu no período de outubro 
a dezembro de 2017. Foram colhidos 83 trabalhos, sendo que desse total, 36 publicações 
tratam sobre a carreira docente na educação básica. A intenção foi a de verificar a presença 
de produções escritas sobre a temática em estudo. Para tanto, apresentamos a Tabela 1, que 
mostra o quantitativo de estudos sobre carreira docente no período de 2011 a 2017, na 
Revista FINEDUCA. 
Tabela 1: Levantamento das produções escritas sobre carreira docente na Educação Básica na 

Revista FINEDUCA (2011 a 2017) 
 ANO PUBLICAÇÕES CARREIRA DOCENTE 
2011 11 1 
2012 12 3 
2013 12 7 
2014 12 10 
2015 14 7 
2016 12 5 
2017 10 3 

TOTAL 83 36 
Fonte: Organizado pelas autoras com base nos dados selecionados. 

A Tabela 1 mostra que no período em análise foram publicados 36 trabalho que tratam 
especificamente sobre a carreira docente na Educação Básica. O maior volume de trabalhos 
seu nos anos de 2014 e 2015, quando a Revista publicou, respectivamente, 10 e 7 artigos 
sobre o tema, o que é bastante interessante, tendo em vista que no ano de 2014 foi aprovado 
o Plano Nacional de Educação para o decênio 2014-2024 e, posteriormente, foram elaborados 
os Planos Estaduais e Municipais de Educação em todo o País, e a Revista pode ter sido 
consultada e cumprido um papel importante na disseminação do conhecimento para 
formulação de políticas públicas educacionais. Já nos anos de 2011, 2012 e 2017 foram 
observadas o menor número de trabalhos sobre carreira docente, sendo 2011 com 1 trabalho, 
2012 e 2017 com 3 artigos cada. 

Após esse levantamento inicial, buscamos então mapear como estavam estruturadas 
as publicações a respeito desse tema, o que elas tratam e quais as possíveis lacunas nesse 
campo de pesquisa. A Tabela 2 contribui para a identificação de como estão distribuídas as 
publicações de acordo com eixos temáticos. 

Tabela 2: Levantamento das produções escrita por eixos temáticos, Revista FINEDUCA (2011-2017) 
PUBLICAÇÕES SOBRE CARREIRA DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

ANO REMUNERAÇÃO E 
VENCIMENTO DOCENTE CONDIÇÕES DE CARREIRA VALORIZAÇÃO DOCENTE 

2011 - - 01 
2012 02 - 01 
2013 02 03 02 
2014 07 01 02 
2015 01 05 01 
2016 04 01 - 
2017 - 02 01 

TOTAL 16 12 08 
Fonte: Organizada pelas autoras com base nos dados selecionados. 
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A partir da organização das produções escritas por eixos temáticos foi possível 
apresentar a Tabela 2 que mostra três eixos, sendo eles: remuneração e vencimento docente; 
condições da carreira e; valorização docente. A temática remuneração e vencimento docente 
apresentou o maior número de publicações (16 artigos). Enquanto que a carreira docente no 
tocante aos aspectos da valorização do magistério foi abordada em 8 trabalhos. E 12 artigos 
tratam sobre as condições de carreira na Educação Básica. Apresentamos a seguir as 
produções escritas por eixo temático. 

Eixo Temático 1: Remuneração e vencimento docente  

A temática remuneração e vencimento docente apresentou 16 publicações e se constitui 
na Revista FINEDUCA como o eixo com o maior número de trabalho no período em estudo, 
o que sinaliza o interesse dos pesquisadores por esse tema. Houve no ano de 2014 o maior 
volume de trabalho (7 publicações). A ausência de produção foi observada nos anos de 2011 
e 2017. 

Nos estudos de Chaves, Rolim e Pereira (2014) intitulado “A remuneração dos 
professores da rede pública estadual do Estado do Pará e da rede municipal de Belém de 
1996 a 2010”, as autoras centram a discussão em entender se as políticas de fundo de fato 
trouxeram benefícios na remuneração dos docentes na rede estadual de ensino no Estado do 
Pará e da rede municipal de Belém a partir de 1997, entretanto os resultados mostram que 
não houve valorização.  

Outro estudo que se destaca quando se trata da análise da remuneração dos 
professores é o de Nascimento, Medina e Camargo (2014) que, utilizando o Sistema de 
Informações Educacionais de São Paulo, fizeram uma análise da composição salarial de 
todos os profissionais da Educação no período de 1997 a 2010. Os resultados apontam que 
houve um achatamento nos ganhos dos docentes paulistas.  

Nessa mesma perspectiva Brito (2013) realiza um estudo que investiga a reforma da 
administração governamental e os efeitos do programa denominado “choque de gestão” 
utilizando como metodologia os dados orçamentários e os relatórios do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais. Foi constatada a diminuição de recursos financeiros para a educação 
e a não implantação do piso salarial profissional nacional para os professores da rede estadual 
de educação básica. 

Vargas (2016) faz uma reflexão sobre a indefinição dos termos salário, remuneração e 
vencimento, foram utilizadas para a análise as legislações, relacionando a remuneração dos 
docentes do setor público e privado do Estado de Santa Catarina. Nas considerações finais, 
a autora mostra que os setores público e privado assumem características diferentes por 
variados fatores, dentre esses o setor de atuação e empregador.  

Gouveia et al (2016) apresenta um estudo sobre as promessas de valorização da 
categoria docente no período de 1996 a 2015. Os autores entendem que a aparente 
valorização expressa em remuneração se faz na carreira e não no vencimento, entretanto, 
isso não garante atratividade para a carreira. Mas também, percebem que mesmo com a 
aprovação do piso os reajustes anuais nos vencimentos são descontínuos. 

No texto de Godoy (2013), denominado “Vencimento inicial, média de vencimentos e 
carreira dos profissionais do magistério no estado do Paraná durante o FUNDEB (2007-
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2012)”, buscou analisar a remuneração docente no referido Estado no período de 2007-2012, 
visando compreender como se dá a valorização docente no contexto do FUNDEB no período 
acima citado. A metodologia é de caráter documental, analisando as receitas destinadas ao 
FUNDEB e das despesas com pessoal, seguida pela análise do vencimento inicial dos 
professores estatutários e dos professores contratados de forma temporária. Também tratou 
sobre o vencimento médio destes profissionais, analisando a movimentação na carreira, a 
partir dos dados apresentados nas folhas de pagamento Secretaria de Estado da Educação-
SEED/PR e na busca on line “SEED em números”, onde se encontra o quantitativo de 
profissionais do quadro do Estado em cada classe e nível da carreira do magistério. 

Fernandes e Fernandes (2014) analisaram o vencimento salarial dos professores da 
rede municipal de ensino de Campo Grande/MS durante a vigência do FUNDEF e FUNDEB 
apontando aspectos da valorização por meio de sua remuneração salarial no tocante a política 
educacional municipal e sua relação com a política de fundos do governo Federal. É uma 
pesquisa documental que utilizou as legislações do município de Campo Grande/MS, os 
demonstrativos de prestação de contas do conselho de acompanhamento do 
FUNDEF/FUNDEB, dados estatísticos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), das Secretarias Municipal e Estadual de Educação e a 
literatura da área.  

Seguindo as análises do ponto de vista da conceituação sobre remuneração docente o 
trabalho de Freire (2015) verifica a complexidade do conceito de remuneração docente em 
quatro produções acadêmicas de pesquisadores do grupo “Remuneração de professores de 
Escolas Públicas da Educação Básica no contexto do FUNDEB e do PSPN”. A metodologia 
se apoia na Análise Crítica do Discurso com o intuito de identificar as relações entre trabalho 
docente, as condições orientadas pelos fundos (FUNDEF, FUNDEB) e o impacto da 
implementação do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) na remuneração docente. 

Pereira e Carneiro (2016) realizam um estado da arte sobre a remuneração dos 
professores da educação básica no período de 2010 a 2015. As autoras constataram que há 
preocupação em estudar este tema devido a necessidade de se intensificar o debate sobre a 
efetividade das políticas sobre trabalho e carreira docente implantadas. 

No texto de Sales, Cruz e Silva (2014) foi analisada a remuneração dos professores da 
educação básica da Rede Estadual do Piauí, de 1996 a 2010, apoiando-se nas tabelas de 
vencimentos e remuneração, lotados na secretaria de educação do estado com uma 
amostragem de 245 contracheques dos professores. É uma pesquisa também, de caráter 
documental, fazendo a opção por fontes primárias, que segundo a autora, são mais 
representativas e fidedignas. 

O texto de Jacomini, Minhoto e Camargo (2012) tratou do “Financiamento da Educação 
e remuneração docente na educação básica: uma abordagem a partir de planos de carreira, 
vencimentos e composição remuneratória em 2010”. Os autores apresentam alguns aspectos 
conceituais, políticos e práticos relativos aos vencimentos, à remuneração e à carreira 
docente, como sendo elementos importantes de análise para a área do financiamento da 
educação. Então, os autores tecem uma análise destes aspectos conceituais a partir das 
definições da legislação e das pesquisas realizadas para compor o quadro de pesquisas do 
Observatório da Educação, financiada pelo Edital nº 001/2008 da CAPES/INEP/SECAD. 
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No texto de Subirá e Godoy (2012) as autoras abordam a remuneração docente no 
estado do Paraná, analisando as condições de vencimento inicial da Rede Estadual e 
Municipal de ensino de Curitiba. Assim, adotaram como metodologia uma análise comparativa 
das três políticas nacionais que fazem referência à remuneração do magistério público: 
FUNDEF, FUNDEB e PSPN. 

Ribeiro, Figueiredo e Lancelotii (2014) abordam a valorização do magistério e a 
remuneração dos professores da educação básica de Mato Grosso, evidenciando a natureza, 
os fundamentos, a prática e os efeitos no sentido de detectar avanços, limites e desafios. 
Tendo como parâmetro o arcabouço da legislação brasileira no tocante ao financiamento em 
conformidade aos aspectos jurídicos e conceituais, dentre outros, os quais estão definidos na 
Lei Complementar nº 050/01/10/1998. Então, fez-se um levantamento histórico da 
remuneração docente no Estado do Mato Grosso no período de 1996 a 2010. 

No estudo de Gurgel e Sousa Junior (2014) foi realizada uma análise comparativa das 
mudanças na remuneração e carreira contida no Estatuto do Magistério da década de 1980 
para os Planos de Carreira e Remuneração definidos a partir de 1996. Utilizou-se as matrizes 
salariais reais e projetivas para evidenciar a composição remuneratória de professores 
vinculados as redes públicas estaduais e de suas respectivas capitais dos estados do Rio 
grande do Norte e Paraíba.  

No texto de Gouveia e Souza (2014) faz um estudo da remuneração docente analisando 
o caso de duas Redes de ensino do Paraná, a Estadual e a Municipal da capital, procurando 
caracterizar as regras que fixaram a relação entre servidor professor e empregador, buscando 
compreender como as regras fixadas a partir das condições locais propiciam ou não um 
cenário de valorização dos professores. 

Eixo Temático 2: Condições da carreira docente 

  Com relação ao eixo temático condições da carreira docente foram coletados 12 
trabalhos. No ano de 2015 foram publicados 5 artigos e houve ausência de produção escrita 
nos anos de 2011 e 2012. 

Desses destacamos os estudos de Gurgel e Junior (2013) que fizeram uma análise dos 
Planos de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) de docentes da Educação Básica das 
redes públicas de ensino brasileiras. Utilizando como metodologia a análise documental. Em 
linhas gerais, o estudo constatou o crescimento de formas de contratação precária e que os 
vencimentos docentes apresentam-se baixos em relação as outras profissões.  

 Nos estudos de Gutierres, Carvalho e Picanço (2014) tem-se uma investigação 
comparativa a respeito da valorização do magistério nos planos de carreira da Rede Estadual 
de ensino do Pará e da Rede Municipal do Município de Belém. A metodologia utilizada pelos 
autores foi de cunho bibliográfico e documental. Os resultados apontam que os planos são 
muito semelhantes, principalmente no que tange aos aspectos voltados para a valorização.  

 Outro estudo que se destacou na temática trata do. Essa pesquisa mostrou que muitos 
docentes da rede estadual possuem vínculo empregatício que não ocorreu mediante concurso 
público. Como metodologia utilizou-se os Microdados do Censo Escolar de 2011 a 2013. Em 
linhas gerais, esses docentes concentram-se nas regiões mais pobres e são mais jovens, 
além de possuírem cor/raça preto ou pardo.  

79



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Ana Beatriz Rodrigues Silva; Marcia Maria dos Santos; Ilma de Andrade Barleta

Carreira Docente na Educação Básica

 1

8

 Nessa mesma perspectiva, Castro e Castro (2013) realizaram uma pesquisa que 
analisou os instrumentos legais que normatizam a carreira docente pública da rede estadual 
do Piauí no período de 1988 a 2010, com o objetivo de verificar as condições em que se 
encontram a carreira e se houve valorização nesse período. Os resultados revelaram que 
foram tirados direitos garantidos legalmente a categoria docente, deixando de lado os 
mecanismos de incentivo, além de desconsiderar a garantia de melhor remuneração docente 
e estando na contramão da luta pela valorização docente pública brasileira. 

Oliveira et al (2015) analisou a valorização dos profissionais do magistério das redes 
públicas de educação básica por meio da equiparação de seu rendimento médio ao dos 
demais profissionais com escolaridade equivalente, contidos na meta 17 do PNE (2014-2024). 
Neste sentido, o estudo apresenta um cenário sobre o rendimento médio dos professores da 
rede pública em relação ao dos demais profissionais, desagregado por Unidade Federativa, 
sexo e raça/cor. 

Coelho e Oliveira (2015) evidenciaram as mudanças estruturais implementadas no 
plano de carreira da rede Estadual de ensino de Minas Gerais, a partir de 2008 com a 
implementação do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) realizado pelo Poder Executivo 
Estadual. Como resultado principal o estudo aponta a redução nos percentuais de promoção 
e progressão na carreira sob a forma de subsídios, bem como a incorporação de benefícios 
e gratificações ao vencimento básico como forma de atender a legislação Federal. 

Gil e Trein (2015) mapearam os planos de carreira docente no Brasil, numa etapa do 
projeto de pesquisa, fruto de iniciação científica, no período de abril de 2014 a maio de 2015. 
Como resultados desta etapa os autores constataram que os poderes executivos, tanto da 
maioria dos Estados como das capitais municipais, não disponibilizavam acesso aos planos 
de carreira dos trabalhadores do grupo magistério, demonstrando baixa transparência sobre 
a questão.  

Nos estudos de Quibão Neto e Pinto (2016) tem a finalidade de comparar o perfil dos 
docentes não concursados na rede Estadual de ensino de São Paulo. Constatou-se que as 
diferenças significativas entre docentes efetivos e temporários se dão em grande parte na 
faixa etária e, como menos intensidade, na raça/cor dos docentes.  

Pereira e Alves (2015) destacam como objetivo do artigo a discussão da Meta 17 do 
PNE (2014-2024) com base nas recentes pesquisas quanto à remuneração docente, fazendo 
uma possível relação entre o salário do professor e a qualidade da educação e abordando, 
ainda, as alternativas metodológicas para aferir o alcance da Meta 17. Os autores concluíram 
que há duas notórias áreas que estão diretamente ligadas à remuneração docente: a 
educação e a economia. E devido aos diversos enfoques e estratégias metodológicas das 
pesquisas, as conclusões dos estudados empíricos são controversas, visto que, há uma 
parcela que defende que os professores são mal remunerados e outra que afirma o contrário, 
concluindo que os docentes não são mal remunerados. 

No artigo de Alves e Pimentel (2015), foi discutido sobre os desafios e os aspectos da 
Lei nº 11.738/2008, que instaurou o PSPN como política pública voltada para a valorização 
dos professores da rede pública da educação básica. Analisando os dados disponíveis, os 
autores constataram que o país encara dificuldades para a efetivação das políticas com falhas 
na entrega de aportes financeiros imprescindíveis para a valorização do professor. Diante 
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disso, diversas implicações advindas dessas falhas no cumprimento da lei têm refletido sobre 
o contexto profissional do docente e a qualidade da educação.   

O estudo de Fernandes e Delmondes (2013) discutiu sobre as causas que induziram os 
servidores docentes de Campo Grande a reivindicarem uma jornada de trabalho com o piso 
para 20 horas semanais. Os autores concluem que, apesar da Lei Complementar nº 
5.189/2013, que garantiu a conquista acerca da problemática, ela representa um retrocesso, 
visto que, favorece a fragmentação da carreira ao não assegurar uma jornada de trabalho 
única, já que o professor continua acumulando cargos e funções em sua jornada de 20 horas.  

Soares et al (2017) fizeram um estudo que buscou identificar se houve valorização 
docente com a aplicação PSPN no Estado do Piauí através da composição do vencimento e 
da remuneração docente no período de 2008 a 2014. Para tal analisou-se as tabelas de 
vencimentos de professores publicadas pelo Governo do Estado do Piauí. Os resultados 
evidenciaram que aplicação da Lei nº 11.738/2008 no Estado do Piauí é marcada por artifícios 
causadas por manobras políticas, com legislações que vieram a modificar os Planos de 
Carreira causando achatamento, que acarretaram em reduções salariais internas à carreira 
dos docentes da rede. 

Os estudos de Bueno e Pergher (2017) objetivou analisar os fatores de ponderação 
estabelecidos no FUNDEB no período de 2007 a 2016, com o intuito de entender quais 
transformações ocorreram desde a implantação deste fundo e em quais modificações 
ocorreram em diferentes modalidades de ensino. Os resultados apontaram que os únicos 
anos em que não houve alteração foram em 2015 e 2016 e que modalidades historicamente 
abandonadas pelo financiamento como a educação infantil, educação do campo e EJA, 
obtiveram acréscimos. 

Eixo Temático 3:  Valorização docente  

O terceiro eixo de análise trata da valorização da carreira docente, no qual foram 
encontradas 8 produções. Nos quais se apresentam o trabalho de Rodriguez e Simões (2011) 
sob o título: “A História de valorização docente da Educação Básica em Mato Grosso do Sul 
(1979-2010)”, tem como objetivo entender a história das políticas de valorização docente no 
Mato Grosso do Sul de 1979 a 2010, tendo como objeto de análise o plano de cargos e 
carreiras e o estatuto do magistério da Educação Básica. Os  resultados da pesquisa revelam 
que o Estado de Mato Grosso do Sul estagnou-se nas questões das políticas educacionais 
de valorização durante toda a década de 1980 e até meados dos anos de 1990. Que mesmo 
com os incentivos das políticas nacionais, o descaso destas politicas é devido ao arrocho 
salarial e os obsoletos estatutos. A pesquisa revelou ainda, que a maioria das administrações 
governamentais assumiram uma política econômica neoliberal que privilegiou o crescimento 
econômico em detrimento às políticas sociais, neste caso, a Educação. Sendo a década de 
1990 o pior quadro sobre a remuneração docente. 

Nos estudos de Silva (2012) trata da “Carreira, salário e condições de trabalho docente: 
os efeitos do FUNDEB na política de valorização dos professores em dois municípios, 
objetivou-se analisar e compreender os impactos sobre a valorização docente dos professores 
da educação básica da rede municipal, nos municípios de Óbidos e Oriximiná-PA, a partir da 
implementação do FUNDEB (2006), tendo com categoria de análise a valorização docente, 
com seus desdobramentos nas subcategorias: carreira docente; condições de trabalho; 
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vencimento e remuneração dos professores da educação básica da rede municipal; estrutura 
e composição salarial.  

Os resultados evidenciaram que os salários dos professores estão cada vez mais 
achatados, substituição de professores concursados por contratos temporários, jornada de 
trabalho intensificada, direitos da carreira postos em questão, atrasos de pagamentos de 
salários que justificam greves, dentre ostros que segundo a CNTE (1999) são vivenciados em 
todos os estados da federação. A pesquisa constatou ainda, que a carreira do magistério 
pública nos municípios pesquisados não se apresenta de forma estruturada, visto que os 
PCCR encontrados estão obsoletos e que os insumos definidos nestes não estão sendo 
cumpridos pelos gestores. 

Outro trabalho sobre a mesma temática é o de Silva e Pinto (2013), tratando sobre “A 
valorização dos profissionais de uma escola do campo, localizada em um assentamento de 
reforma agraria”. Que tem como objetivo, identificar as demandas de melhoria da escola por 
parte da equipe escolar na perspectiva de se obter o custo aluno-qualidade de uma escola do 
campo.  

Houve a discursão sobre os insumos importantes para garantir a qualidade, como: à 
remuneração, na visão dos professores e dos outros funcionários na perspectiva de construir 
o CAQI (Custo Aluno Qualidade Inicial) desta escola. Os resultados apontaram para a 
necessidade de mais investimentos quanto aos salários dos professores como dos 
funcionários também. 

Outra pesquisa sobre a mesma temática foi desenvolvida por Barbosa, et al (2013) 
tendo como título: “O FUNDEB e a valorização do magistério público da rede municipal de 
Natal/RN: aplicação de recursos na remuneração e a comparação com salário mínimo (2007-
2010). A presente pesquisa se propõem a analisar a política de valorização do magistério, no 
município de Natal/RN a partir da implementação da política de fundos para a Educação 
Básica, evidenciando os investimentos na remuneração dos professores da rede municipal, 
comparando os seus reajustes ao do salário mínimo no período de 2007 a 2010. 

Os resultados apontaram que o município de Natal/RN vem aplicando um percentual 
acima do mínimo estabelecido pela Lei do FUNDEB, com sendo de 60% investidos na 
valorização do magistério, e que quase todos os recursos do fundo são aplicados na 
remuneração docente. Porém, as autoras advertem, que essa aplicação dos recursos não 
garantem uma valorização para estas profissionais, visto que, o percentual de 60% não incide 
sobre a totalidade de recursos destinados à educação. 

Segundo as autoras, o reajuste estabelecido em 2007 representa o maior percentual 
definido entre o governo e o sindicato da categoria de Natal/RN, isso se deu pela 
implementação da Lei nº 5.726/2006 que respaldou a antecipação do PSPN que evidencia 
uma política de valorização nacional. Entretanto, em comparação com os reajustes do salário 
mínimo, o reajuste dado aos profissionais do magistério não representou ganhos percentuais 
de 2007 a 2010, os dados mostram uma perda de 22%.  

No trabalho de Nascimento, et al (2014) sob o tema “Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Estadual de São Paulo em 2010: descrição e análises 
preliminares”. Tem como objetivo, descrever as principais características do plano de cargos, 
carreira e remuneração (PCCR), vigente em 2010, na rede estadual de Educação paulista e 
iniciar uma análise sobre sua configuração. 
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Os resultados da pesquisa mostraram que o plano de carreira docente, em utilização 
datava de 1985 e que a careira passou por inúmeras mudanças no que tange a remuneração, 
no decorrer dos 15 anos estudados pela pesquisa. As mudanças percebidas se referem ao 
salário base que aumentou significativamente, porém, este aumento é devido a incorporação 
de alguma gratificação, o que torna a carreira docente sem atratividade. 

A forma de movimentação na carreira acontece por evolução funcional que pode ser de 
forma acadêmica ou não acadêmica, ou por promoção que ocorre anualmente para 20% dos 
docentes que concorrem a ela por meio de avaliação de desempenho.  

No que se refere a remuneração, em 2010, percebeu-se pouca diferenciação nos 
vencimentos, mesmo assim, está aquém do mínimo esperado, além do mais, docentes com 
nível superior ganham o mesmo salário para trabalhar em modalidades diferentes no ensino. 
O índice de dispersão entre o vencimento inicial e o final chegou a 143%. Os autores 
destacam, que não se deve observar os índices em seus níveis de baixo ou alto, e sim, quais 
são os ganhos reais dessa remuneração. Outros resultados merecem destaque, a criação de 
políticas de gratificações e premiações e bonificações por resultados.  

Desta forma, esta pesquisa contribuiu para as discussões nacionais sobre planos, 
careiras e remuneração dos docentes das escolas públicas da Educação Básica, 
considerando que estes elementos que estruturam a carreira necessitam de muitos ajustes e 
uma verdadeira e real valorização.  

Já nos estudos de Bassi e Debovi (2014), “Valorização do magistério público: 
diferenciação dos planos de carreira das redes de ensino municipal da Florianópolis e 
Estadual de Santa Catarina, examinou comparativamente estes os planos de carreira do 
magistério da Educação Básica pública, em vigência. Evidenciando as diferenças entre eles 
no contexto das políticas públicas voltadas à valorização do magistério. 

Com os dados extraídos das leituras dos documentos obtidos nas páginas eletrônicas 
públicas da presidência da república do Brasil do governo de Santa Catarina e da Prefeitura 
de Florianópolis constatou-se nas descrições comparativas, a existência de significativas 
diferenciações entre as carreiras das redes de ensino tanto estadual como municipal em 
apenas uma unidade da federação. Com esta análise, os autores observam que a diversidade 
de planos de carreira atualmente no Brasil, considerando as mais de 5.500 redes de ensino 
municipais, como estaduais gera inúmeros obstáculos para se efetivar a valorização do 
magistério ou a insuficiente qualidade do ensino. 

No estudo de Gouveia et al (2016), trata do “Vencimento dos profissionais do magistério 
em duas décadas (1996-2015): limites e alcances da valorização”. A pesquisa apresenta a 
trajetória dos vencimentos dos professores nas redes de ensino do município de Curitiba e do 
Estado do Paraná no período de 1996 até 2015. Este período marca a emergência da política 
de fundos – FUNDEF (BRASIL, 1996) e FUNDEB (BRASIL, 2007 e pela aprovação da lei do 
PSPN (BRASIL, 2008) e ainda observa uma trajetória de 20 anos que comporta no mínimo 
cinco mandatos de governos tanto estadual, como municipal e alterações econômicas no 
cenário nacional. Neste estudo se evidenciou a constituição de indicativos percebidos em três 
características: 1) a valorização sempre esteve ligada à concretização de algumas condições 
para o ser professor, tais como: carreira, formação, remuneração, condições de trabalho. 2) 
valorizar o professor é requisito para a melhoria educacional. 3) a questão sobre a valorização 
ligadas estreitamente com o financiamento, principalmente depois da implantação da política 
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de fundos. Os resultados mostraram a retomada das questões levantadas anteriormente, 
“será que a relação entre vencimento e valorização pode ser identificada nas redes municipal 
e estadual do Paraná? A aprovação da Lei do PSPN pode ter efeitos de proteção à 
desvalorização inflacionária dos vencimentos dos professores?”  

 Segundo as autoras, o percurso traçado pela pesquisa evidenciou pouca relação entre 
os vencimentos do nível de acesso à carreira com o crescimento econômico do país, medido 
pelo PIB. Com relação ao movimento dos vencimentos e a receita dos fundos se constatou 
uma alta correlação na rede Estadual e uma correlação média na rede municipal apontando 
o fato de que a política de fundos estabelece como despesa obrigatória à remuneração de 
professores. 

 A pesquisa aponta ainda, a positividade com relação a provação do PSPN, o que 
poderia explicar certa estabilidade nos vencimentos, por se tratar de uma política de 
valorização. Também se observou que nas duas redes o vencimento inicial para graduados é 
significativamente maior que os de nível médio, porém este percentual não acompanha ao 
longo do período estudado, percebendo-se uma estagnação na carreira de graduados.  

Considerando um percurso de 20 anos, o município de Curitiba ganha destaque, visto 
que, com a aprovação do plano de carreira e reajuste no funcionamento dos planos ao longo 
do percurso se sobrepõe as políticas nacionais e conclui-se que não é na condição de acesso 
à carreira que se espera atratividade para a profissão. As autoras sugerem que ao longo da 
carreira deverá haver certo incremento nas condições de valorização. 

Na pesquisa que Caetano (2017) realizou com o título “Os ordenados pagos aos 
professores de primeiras letras às políticas de valorização profissional e social”, tem como 
objetivo, a fixação dos salários insuficientes pagos aos professores primários em Minas 
Gerais, buscando evidenciar as políticas de reconhecimento e valorização dos professores no 
processo histórico entre 1900 e 2014. Os resultados mostraram que as baixas remunerações 
e a falta de incentivos para a carreira docente eram justificadas pelos governos mineiros como 
a impossibilidade financeira devido as despesas do Estado. Segundo o autor, as políticas de 
valorização dos governos de Minas gerais para o trabalho docente mostram a indiferença com 
a carreira, com flexibilização das regras de contratação, menores salários, menor estabilidade, 
informalidade e menos direitos sociais. 

Considerações Finais 

Essa pesquisa se faz importante por estar inserida nessa perspectiva de contribuir com 
o desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre a carreira docente, como uma maneira de 
aprofundar o conhecimento sobre a realidade do trabalho e carreira docente no Brasil. A 
análise das produções escritas sobre a carreira docente nos permitiu uma leitura 
contextualizada da temática, nos diferentes sistemas de ensino e a identificação da atual fase 
do conhecimento nesse campo (tendências, bases teóricas, indicadores e desafios postos). 

A partir do estudo sobre as produções escritas na Revista FINEDUCA no período de 
2011 a 2017 sobre a temática em questão, constatou-se que há preocupação por parte da 
comunidade acadêmica com temas sobre remuneração, vencimento e valorização do 
magistério. A maioria das pesquisas se desenvolveram no período de redemocratização do 
país, a partir da década de 1980 e 1990. Neste sentido, os elementos que constituíram as 
pesquisas se reportam sobre as análises de planos de carreira, estatutos do magistério, forma 
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de ingresso e movimentação na carreira, política de fundos como garantidor da remuneração, 
estrutura da carreira e cumprimento do piso salarial do professor. 

Esses aspectos evidenciaram a estagnação, salários achatados, falta de incentivos que 
garantam a qualidade e permanência na carreira docente. Além do mais, com a provação da 
Lei 11.738/2008, intitulada lei do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) o que causou 
grande expectativa com relação as garantias de uma valorização adequada, não demonstrou 
o efeito esperado, como sendo, a diminuição das discrepâncias salariais dos professores 
entre as diferentes regiões do país. Todavia, observou também, nas produções estudadas, 
que as disparidades continuam e a busca para elevar a qualidade de ensino brasileiro, a partir 
da valorização docente segue a passos lentos. 
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Artigo Completo  
 Eixo Temático:  Planos de Carreira e Remuneração de Professores  

Comportamento da Remuneração Docente dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Estadual de 
São Paulo: uma análise a partir de um estudo de caso 

Claudia Alves Pereira 
Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, São Paulo/SP – Brasil 

Resumo 
A partir de um estudo de caso particular de uma professora dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental da rede estadual de São Paulo, de 1º ao 5º ano (anteriormente nomeado de 1ª 
a 4ª série do 1° grau), observou-se por meio de uma série histórica o modo como se comportou 
o total da sua remuneração global bruta em comparação percentual com seu vencimento ou 
salário base, a carga suplementar de trabalho e as vantagens pecuniárias fixas. Este estudo 
também confrontou o total da remuneração bruta da docente com a variação entre os índices 
de correção inflacionária: Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) 
mensurado pela Fundação Getúlio Vargas; Índice Nacional de Preços ao Consumidor medido 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (INPC-IBGE) e Índice de Preços ao 
Consumidor calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-FIPE) com a 
intenção de demonstrar um retrato do comportamento da remuneração docente nesta etapa 
de ensino no período de 1979 a 2015. 
Palavras-chave: Professores do ensino fundamental. Remuneração docente. Salário. 
Índices. 

Behavior of the Salary of Teachers of Initial Years of the Basic School 
of the State of São Paulo: an analysis from a case study 
Abstract 
Based on a specific case study of a teacher from the initial years of Basic School in the state 
of São Paulo - Brazil, from 1st to 5th grade (previously called 1st to 4th grade), it has been 
observed a historical series the way in which the total of their gross total salary behaved 
compared to the percentage of their salary or basic salary, the additional workload and the 
fixed cash benefits.  In this study, the total gross salary of the teacher was also contrasted with 
the variation among the indexes of inflation correction: the General Price Index - Internal 
Availability (IGP-DI) measured by the Getúlio Vargas Foundation; National Consumer Price 
Index, measured by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (INPC-IBGE) and the 
Consumer Price Index calculated by the Institute for Economic Research (IPC-FIPE) with the 
intention of demonstrating a behavior pattern of the salary of the teacher in this initial years of 
education from 1979 to 2015. 
Keywords: Teachers of Basic School. Salary of teachers. Salary. Index. 
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Introdução 

Para tratar do conjunto da remuneração docente, foi realizado um estudo de caso 
baseado no conceito trabalhado por Antônio Joaquim Severino (2007) que ao estudar um 
caso particular, tem por objetivo representar um grupo equivalente de casos, possibilitando 
inferências sobre o conjunto de trabalhadores que representa.  Observamos como se deu a 
evolução da remuneração global de uma professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
da rede Estadual de São Paulo, de 1º ao 5º ano (anteriormente nomeado de 1ª a 4ª série do 
1° grau), ao longo de 36 anos, no período de 1979 a 2015. 

Foi utilizado como referência, sempre que possível, o mês de outubro de cada ano1. 
Essa escolha se deve ao fato de o mês de outubro ser um mês em que a remuneração dos 
servidores públicos possui uma maior estabilidade, com grande possibilidade de não haver 
eventos esporádicos incidindo na remuneração, como pagamento de férias, bônus, entre 
outros pagamentos esporádicos. 

Para uma melhor análise dos dados, sistematizamos tabelas a partir dos dados iniciais, 
construíram-se relações percentuais com o salário base, a carga suplementar de trabalho e 
as vantagens fixas, fizeram-se parâmetros por meio dos índices de correção de valores 
disponibilizados pela Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil, sendo eles: o Índice 
Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), mensurado pela Fundação Getúlio 
Vargas; Índice Nacional de Preços ao Consumidor medido pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (INPC-IBGE) e o Índice de Preços ao Consumidor calculado pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-FIPE).  

Alguns conceitos iniciais sobre o conjunto da remuneração e a 
carreira docente  

A professora do nosso estudo de caso trabalhou para Secretaria Estadual de Educação 
(SEE) de São Paulo, em contrato temporário de março de 1979 a junho de 1987 e após 
aprovação em concurso público, assumiu o cargo efetivo em 10 de julho de 1987, na mesma 
escola em que trabalhava. No ano seguinte, removeu-se para a Escola H permanecendo na 
mesma Unidade Escolar (UE) até se aposentar, em 05/01/2016. 

Com base nos seus holerites foi construída uma tabela de trabalho que serviu de base 
de comparação para as análises. Nela há a descrição dos cabeçalhos dos demonstrativos de 
pagamentos. Neles apareceram 53 códigos e denominações de pagamentos e 18 itens de 
descontos. Embora em outros meses ao longo de sua carreira podem ter aparecido outras 
denominações que não compuseram esta pesquisa. Devido as dimensões da tabela não foi 
possível mostrá-la neste artigo. 

Por uma questão didática trataremos de alguns conceitos para definir a temática que 
será aqui abordada, a remuneração é a retribuição que o trabalhador percebe pelo serviço 
prestado. Portanto a remuneração bruta é o salário total do trabalhador sem considerar os 
descontos oficiais obrigatórios como o Imposto de Renda ou a Contribuição Previdenciária. O 
                                                            
1  Para os anos de 1979, 1989 e 1992 não foi possível manter esse padrão, pois a docente deste estudo de caso 

não encontrou os referidos documentos. Para esses anos foram utilizados os demonstrativos de pagamentos 
dos meses de agosto (1979) e setembro (1984 e 1992), meses esses que mais se aproximavam do mês 
escolhido para a coleta. 
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Salário Base (SB), é o vencimento percebido pelo docente de acordo com a posição em que 
ele está enquadrado na carreira.  

O ingresso na carreira, só se dá por meio de concurso público de provas e títulos, 
portanto só estão dentro da carreira os professores efetivos que ingressaram por este critério. 
No Estado de São Paulo, há professores que sempre atuaram na rede de ensino estadual por 
meio de diferenciados contratos e nunca integraram a carreira dos professores do Quadro do 
Magistério (QM), independente do período histórico que abrange esta pesquisa. Atualmente 
(2018), encaixam-se nesta condição os professores categoria F, I, N, O, P, S e V que podem 
possuir alguns direitos que fazem parte da carreira do docente efetivo, categoria A. 
Excepcionalmente, os docentes enquadrados nas demais categorias logram alguma 
movimentação por meio de liminares judiciais. Contudo, a liminar é somente uma decisão 
judiciária provisória, que atua enquanto a sentença não é julgada. No entanto, tais processos 
se arrastam por períodos tão longos que os professores acabam tendo a sensação de que a 
liminar é uma espécie de lei.  

O artigo 31, da Lei Complementar (LC) n° 836 de 1997, especifica que a retribuição 
pecuniária dos servidores da rede pública de ensino estadual que se enquadrarem nesta lei, 
compreende vencimentos (ou salário base) que serão fixados em escalas de vencimentos de 
classes docentes. Inicialmente a escala de vencimentos da LC n° 836/97 continha 1 faixa e 5 
níveis, foi com a alteração feita por meio da LC n° 1.097/2009 passou a ter 5 Faixas e 5 níveis, 
e novamente alterada pela LC nº 1.143/2011, quando a escala passou para 8 faixas e 8 níveis, 
com a finalidade de ampliar a carreira docente. Na posição de primeira faixa e primeiro nível 
corresponde ao início da carreira e vencimento inicial. O docente pode avançar de maneira 
horizontal na escala entre os níveis pelas vias acadêmicas e não acadêmicas e pode avançar 
de modo vertical na escala passando entre as faixas, progressivamente, respeitando os 
interstícios, até atingir o final da carreira nível 8 e faixa 8.  

A LC nº 1.097 de 27/10/20092, instituiu o sistema de promoção aos integrantes do QM 
da rede estadual de São Paulo. Entre os professores, esta evolução é conhecida como 
“Avaliação por Mérito”, ela ocorre de maneira vertical e o docente deve cumprir um interstício 
mínimo, ou seja, ficar estacionado até que possa progredir para próxima faixa na carreira. O 
tempo de efetivo exercício para poder progredir é de 4 anos na faixa inicial 1 e de 3 anos nas 
faixas subsequentes.  

O artigo 4º da LC nº 1.097/2009 parágrafo 4º estabeleceu que 20% do total de 
contingente de cada faixa poderão ser beneficiados por essa lei e não todos que estiverem 
dentro dos requisitos e alcançarem a pontuação mínima exigida para cada faixa. O governo, 
por meio da referida lei, limita a possibilidade de ampliação salarial dos docentes da rede 
estadual. Como se este fosse um critério no mínimo equânime para com todos aqueles que 
farão a prova, ou seja, mesmo os docentes que atingirem a nota mínima exigida, caso ele não 
esteja entre os 20% (vinte por cento), não fará jus ao aumento. No ano seguinte o professor 
pode concorrer ao mérito desde que satisfaça aos requisitos e se desejar realizar novamente 
a avaliação, valerá a nota maior.  

                                                            
2  O Decreto 55.217/2009 regulamentou o processo de promoção por mérito aos integrantes do QM, contudo a 

cada ano é feito um edital com as normas específicas para o processo de avaliação do respectivo ano. 
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O artigo 4 º da LC nº 1.043  alterou o artigo 5 º da LC nº 1.097/2009, observada a 
pontuação de 0 a 10 pontos e ampliando de 5 para 8 faixas a evolução por promoção aos 
docentes do QM que poderão evoluir passando por entre as faixas e determinou o  
desempenho mínimo exigido na seguinte conformidade:  

I)da faixa 1 para faixa 2,  6 pontos;  
II) da faixa 2 para 3, 7 pontos;  
III) da faixa 3 para 4, 7 pontos; 
IV) da faixa 4 para faixa 5,  8 pontos; 
V) da faixa 5 para faixa 6, 8  pontos;  
VI) da faixa 6 para faixa 7, 9 pontos;  
VII) da faixa 7 para faixa 8, 9  pontos; 
(SÃO PAULO, Lei Complementar nº 1.043/2011)  

Portanto o servidor que conseguir estar dentro dos critérios estabelecidos, obedecendo 
aos interstícios fixados pela LC, obtendo a pontuação mínima exigida e estar entre os 20% do 
total de contingente de cada faixa, levará no mínimo 22 anos para evoluir da faixa inicial 1 até 
a final 8 e irá perceber um percentual de aumento cerca de 10.5% sobre cada faixa em que 
se encontrar enquadrado.  

A LC nº 1.143 alterou também no artigo 6º da Lei 836/97, ampliou a carreira de 5 para 
8 níveis. O professor pode trilhar a evolução funcional por duas vias, a acadêmica que leva 
em conta as habilitações acadêmicas obtidas em grau superior de ensino e a não acadêmica, 
considerado para este fim os fatores relacionados a atualização, aperfeiçoamento profissional 
e produção de trabalho na respectiva área de atuação. Pela via acadêmica o interstício é 
ignorado e o professor com diploma ou certificado de graduação em curso superior de ensino, 
correspondente à licenciatura plena, será enquadrado no nível IV e mediante certificado de 
mestrado ou doutorado nível V. A nº 1.143 modificou o tempo em que o servidor deve cumprir 
o interstício: 

a) do nível I para o II - 4 anos;  
b) do nível II para III - 4 anos;  
c) do nível III para IV - 5 anos;  
d) do nível IV para V – 5 anos;  
e) do nível V para VI = 4 anos;  
f) do nível VI para VII = 4 anos;  
g)do nível VII para VIII = 4 anos.  
(SÃO PAULO, Lei Complementar nº 1.043/2011). 

Assim, a partir do pressuposto da Emenda Constitucional n° 20 de 15/12/1998, no artigo 
40, parágrafo 5° o qual estabeleceu que, respeitados os requisitos de idade e de tempo de 
contribuição, o professor que comprovar efetivo exercício na função de magistério na 
educação infantil, ensino fundamental e médio, terão reduzidos em 5 anos o tempo para sua 
aposentadoria. Na situação do professor, do sexo masculino, que percorrer a carreira 
cumprindo somente os interstícios necessários, poderá chegar ao fim da carreira, porque tanto 
o tempo mínimo de contribuição, quanto ao tempo mínimo para chegar ao fim da carreira são 
de 30 anos de trabalho com idade mínima de 55 anos.  

No caso da docente feminina, a lei não resguarda o seu direito a aposentadoria especial 
no quesito da sua amplitude, já que pela constituição aos 50 anos de idade e comprovação 
de 25 anos de efetivo exercício em sala de aula ela pode requerer sua aposentadoria, contudo 
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mesmo que tenha participado das avaliações de mérito, se empenhado na realização de 
cursos pela via acadêmica e não acadêmica devido aos interstícios não terá chegado ao final 
da carreira, pois a carreira prevê uma amplitude temporal de 30 anos. Assim a carreira do 
Quadro do Magistério (QM) paulista desrespeita a legislação federal, já que para a docente 
(do sexo feminino) chegar ao final da carreira passando por todas as faixas e níveis, o tempo 
mínimo necessário para sua evolução deveria ser de no máximo 25 anos e não 30. 

Como vantagem pecuniária fixa entende-se o adicional de tempo de serviço e a sexta-
parte dos vencimentos integrais a que se refere o artigo 1293 da Constituição Estadual, cujo 
cálculo é feito sobre o vencimento ou salário base em que o servidor estiver enquadrado, mais 
o adicional de tempo de serviço. O adicional de tempo de serviço é calculado com base em 
5% por quinquênio trabalhado sobre o valor do vencimento ou salário base, não podendo ser 
computado nem acumulado para fins de acréscimos posteriores. 

Tanto o adicional de tempo de serviço como a sexta-parte também incidem sobre o valor 
correspondente à carga suplementar4 do trabalho docente. De acordo com o artigo 34 da LC 
nº 836/97, além das vantagens fixas descritas, o docente fará jus ao décimo terceiro salário; 
bem como vantagens variáveis como o salário família ou salário esposa; a ajuda de custo; a 
gratificação por prestação de serviços extraordinários; a gratificação por trabalho noturno e 
outras previstas em lei que entram ou não na composição da remuneração global de acordo 
com as características do trabalho docente ou de sua condição civil.  

O artigo 35 da LC nº 836/97 determina a forma como é calculado o valor por hora 
prestada a título de carga suplementar, esta corresponderá à 1/120 do valor fixado para a 
jornada inicial de trabalho docente da escala de vencimento, de acordo com o nível em que 
estiver enquadrado. Para efeito de cálculo da retribuição mensal, o mês é considerado como 
5 semanas. 

De acordo com o artigo 39 da Lei nº 836/97, os docentes ao entrarem na inatividade 
terão seus proventos calculados de acordo com o nível em que estiverem enquadrados. Estes 
proventos serão apurados sobre o número de horas que resultar da média da carga horária 
cumprida nos últimos 60 meses imediatamente anteriores ao pedido da aposentadoria, incluso 
tanto o número de horas de sua jornada padrão quanto da carga suplementar. 

Para entrar em conformidade com a Lei Federal nº 11.728/2008 que estabeleceu o Piso 
Salarial Profissional Nacional (PSPN), em 19 de janeiro de 2012, o governo paulista aprovou 
a Resolução nº 8, dispondo sobre a carga horária dos docentes da rede estadual de ensino, 
sendo ela um apêndice para esclarecer as determinações governamentais contidas na LC nº 
836/1997, que estabeleceu os limites de carga horária para desenvolvimento das atividades, 

                                                            
3  O artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, 

concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos 
integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que serão incorporados aos vencimentos para todos 
os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição. (SÃO PAULO. Constituição Estadual 
05/10/1989). 

4  Carga suplementar são aulas atribuídas ao professor além daquelas que compõem sua jornada semanal de 
trabalho. No caso do professor dos anos iniciais de 1º ao 5º ano a jornada básica é de 30 horas relógio ou 36 
horas aulas semanais. De 1979 a 1997 a jornada básica padrão para os docentes do estado de São Paulo era 
de 20 horas relógio semanais e a partir de 1998 passou a ser de 30 horas relógio de 60 minutos ou 36 horas 
aulas semanais de 50 minutos. Segundo a LC n° 836/97, artigo 16, parágrafo 2º, o limite da carga suplementar 
corresponderá à diferença entre as 40 horas semanais e o número de horas previsto em sua jornada. 
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transformando as jornadas de trabalho docente de hora relógio de 60 minutos em hora-aula 
de 50 minutos. Os anos iniciais do ensino fundamental do estado de São Paulo possuem 
jornada básica que compreende à 30 horas relógio semanais. Portanto, onde nas legislações 
estaduais consta jornada básica de 30 horas semanais, totalizando 150 horas relógio 
mensais, estas equivalem a 36 horas-aulas semanais de 50 minutos, que totalizam 180 horas 
aulas mensais. 

O quadro 1 revela a carga horária dos professores da rede estadual de São Paulo. Na 
primeira coluna é apresentada a carga horária semanal docente em horas relógio; nas demais 
colunas constam quantas horas aula de 50 minutos deverão ser cumpridas respectivamente: 
na segunda coluna com aluno; a terceira em Atividade de Trabalho Pedagógico Coletivo 
(ATPC) e a quarta em Atividade de Trabalho Pedagógico em Local de livre escolha (ATPL). 

Quadro 1 - Carga horária dos Professores da Rede Estadual de Ensino 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL (HORAS)

AULAS DE 50 MINUTOS 

COM 
ALUNOS 

TRABALHO 
PEDAGÓGICO 
NA 

ESCOLA 
(ATPC) 

LOCAL 
LIVRE 
(ATPL) 

40 32 3 13 
39 31 3 12 
38 30 3 12 
37 29 3 12 
35 28 3 11 
34 27 2 11 
33 26 2 11 
32 25 2 11 
30 24 2 10 
29 23 2 9 
28 22 2 9 
27 21 2 9 
25 20 2 8 
24 19 2 7 
23 18 2 7 
22 17 2 7 
20 16 2 6 
19 15 2 5 
18 14 2 5 
17 13 2 5 
15 12 2 4 
14 11 2 3 
13 10 2 3 
12 9 2 3 
10 8 2 2 
9 7 2 1 
8 6 2 1 
7 5 2 1 
5 4 2 0 
4 3 1 0 
3 2 1 0 
2 1 1 0 

Fonte: Anexo da Resolução nº 8 de 19-1-12 que trata da carga horária dos docentes da rede estadual de ensino de São Paulo. 

A compreensão que se deve ter é que a hora aula nos anos iniciais do ensino 
fundamental está fixada na LC nº 836/1997, no artigo 10, parágrafo 1º:  
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§1º A hora de trabalho terá a duração de 60 (sessenta) minutos, dentre os quais 50 
(cinquenta) minutos serão dedicados à tarefa de ministrar aula. (SÃO PAULO. Lei 
complementar 836/1997) 

Contudo nas legislações anteriores, sempre que aparecia a termo hora aula ele levava-
nos a inferir como hora relógio. Recorde-se que a diferença de 10 minutos entre a hora-aula 
de 50 minutos e a hora relógio de 60 minutos, era entendido como o tempo que o professor 
especialista de cada disciplina tinha para se organizar e trocar de sala. No ensino médio, nas 
escolas com sala ambiente, pois o professor de cada disciplina permanecia na sala esse era 
o tempo que os alunos tinham para se deslocar de uma sala para outra. Quanto ao professor 
do ensino primário e/ou ensino fundamental I não havia essa necessidade já que com exceção 
das aulas de arte e de educação física o professor, por ser polivalente, permanecia o tempo 
todo em sala com os alunos. 

Atualmente (2018) a jornada básica padrão de trabalho do professor PEB I é de 30 horas 
semanais. O governo na Resolução n º 8/2012 seguiu o seguinte raciocínio: 30 horas 
semanais, multiplicada por 60 minutos é igual a 1.800 minutos semanais. Desses, 2/3 ou 1.200 
minutos devem ser cumpridos com alunos e 1/3, ou 600, minutos em preparação e correção 
entre outras atividades. Isto é, para cumprir a lei de 2/3 do tempo em atividades com alunos 
seriam necessárias 20 horas com aluno e 10 horas para preparação e correção entre outras 
atividades. Mas como a duração da hora aula é de 50 minutos, foi realizado o seguinte 
raciocínio: 20 horas semanais, multiplicadas por 60 minutos é igual a 1.200 minutos com 
aluno, dividido por 50 minutos de hora-aula, resulta em 24 aulas semanais de 50 minutos 
cada, com aluno, conforme consta no Quadro 1. 

Quanto ao 1/3 da jornada em preparação, correção e outras atividades, o raciocínio foi 
o mesmo: precisa-se pagar por 10 horas relógio, portanto, 10 vezes 60 minutos é igual a 600 
minutos; 600 minutos divididos por 50 minutos hora-aula, resultam em 12 horas aula de 50 
minutos. Estas são divididas em 2 horas-aula de Atividade de Trabalho Pedagógico Coletivo 
(ATPC) e 10 hora-aula em Atividade de Trabalho Pedagógico em Local de Livre escolha 
(ATPL). 

Apesar disso é necessário advertir que a carga horária atual do PEB I é de 25 horas-
aula com aluno e não 24. Inicialmente o governo tentou manter a jornada de 24 horas aula 
com aluno, mas isso causou muitos problemas dentro das unidades escolares, pois o 
professor queria ou entrar uma hora-aula mais tarde ou sair uma hora-aula mais cedo em 
algum dia da semana. Todavia muitas vezes não era possível contemplar todos os docentes 
e alguns professores acabavam tendo que cumprir esta hora-aula como “janela” dentro da 
escola, não sendo remunerado por ela, o que gerou inúmeros atritos com as direções 
escolares. 

Para solucionar o problema o governo do estado de São Paulo alterou a jornada de 24 
para 25 horas aula com aluno. Com isso, a jornada padrão semanal que era inicialmente de 
1.200 minutos com aluno, com a inclusão de 1 hora-aula semanal a mais, passou a ser de 
1.250 minutos semanais com aluno, mais 2 horas-aula ATPC e 11 horas-aula ATPL todos de 
50 minutos cada. A jornada total passa a ser de 1.900 minutos semanais. Assim o governo-
paulista se ajustou à lei do PSPN de 2/3 da jornada com aluno (25 horas-aulas) e 1/3 para 
preparação de aula e correção de exercícios entre outras atividades sem aluno (13 horas-
aulas). 
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Remuneração Bruta e relações percentuais com o Salário Base, 
Carga Suplementar e Vantagens Fixas 

A tabela 1 apresenta dados de 1979 a 2015. Nas colunas constam, respectivamente, o 
ano; o Total da Remuneração Bruta (TRB); o valor percentual do salário base em relação ao 
total da remuneração bruta (SB/TRB); o valor percentual do salário base mais a carga 
suplementar em relação ao total da remuneração (SB+CS/TRB); e o salário base mais a carga 
suplementar, mais as vantagens fixas em relação ao total da remuneração bruta 
(SB+CS+VF/TRB). Nas linhas estão expressos os registros de cada ano, com os valores 
nominais e percentuais descritos. 
Tabela 1 - Remuneração Bruta e relações percentuais com o Salário Base, Carga Suplementar 

e Vantagens Fixas (Valores Nominais) 

 
Fonte: A autora, com base nos demonstrativos de pagamentos disponibilizados pela docente. 

Ano TRB SB/TRB SB+CS/TRB SB+CS+VF/TRB 
ago/79 3.607,85 0,0% 0,0% 0,0% 
out/80 14.271,43 0,0% 73,7% 0,0% 
out/81 16.214,88 0,0% 0,0% 0,0% 
out/82 80.312,76 0,0% 0,0% 0,0% 
out/83 88.014,30 0,0% 0,0% 0,0% 
out/84 283.747,00 0,0% 100,0% 0,0% 
out/85 987.060,00 0,0% 100,0% 0,0% 
out/86 2.341,55 0,0% 100,0% 0,0% 
out/87 8.540,15 80,0% 100,0% 80,0% 
out/88 77.783,47 85,3% 85,3% 85,3% 
set/89 1.198,51 50,5% 50,5% 50,5% 
out/90 55.971,07 93,8% 93,8% 98,5% 
out/91 184.620,97 94,7% 94,7% 99,4% 
set/92 1.697.027,71 90,4% 90,4% 99,5% 
out/93 51.839,24 74,9% 74,9% 82,4% 
out/94 420,70 68,0% 68,0% 74,8% 
out/95 593,17 56,4% 56,4% 64,9% 
out/96 793,61 60,4% 60,4% 69,5% 
out/97 856,65 56,0% 56,0% 64,4% 
out/98 1.025,01 68,9% 68,9% 79,2% 
out/99 1.042,11 67,8% 67,8% 77,9% 
out/00 1.264,46 55,8% 55,8% 78,2% 
out/01 1.339,76 52,7% 52,7% 73,8% 
out/02 1.392,86 53,2% 53,2% 74,5% 
out/03 1.417,62 52,3% 52,3% 73,2% 
out/04 1.612,33 52,1% 52,1% 73,0% 
out/05 2.045,05 47,3% 47,3% 68,9% 
out/06 1.999,09 48,4% 48,4% 70,5% 
out/07 2.218,49 43,6% 43,6% 63,5% 
out/08 2.757,97 41,2% 46,7% 60,1% 
out/09 2.710,35 41,9% 47,5% 61,2% 
out/10 2.957,12 40,2% 45,5% 60,9% 
out/11 3.365,11 42,2% 47,8% 64,0% 
out/12 3.312,42 47,3% 52,0% 71,7% 
out/13 3.608,13 46,9% 51,6% 71,2% 
out/14 3.911,79 46,3% 52,5% 70,3% 
out/15 4.014,55 45,1% 51,2% 71,1% 
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Durante todo o período analisado, em nenhum momento a remuneração da professora 
foi composta somente pelo vencimento ou salário-base. De maneira geral, “salta aos olhos” 
os anos de 79, 81, 82 e 83 em que o Salário Base (SB), a Carga Suplementar (CS) e a 
Vantagem Fixa (VF) não compuseram a remuneração global da docente. Isso ocorreu porque 
no primeiro holerite da amostra no mês de agosto de 1979 seu pagamento ocorreu por meio 
da LC nº 216 de 02/07/79 neste momento o governo de Paulo Maluf do PDS5 concedeu um 
abono mensal aos funcionários públicos civis e servidores, bem como aos inativos. A 
professora neste mês recebeu Cr$ 1.533,18 (mil quinhentos e trinta e três e dezoito cruzeiros) 
referente ao abono no mês de junho e Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) referente a julho. 
Assim, dos Cr$ 3.607,85 (três mil seiscentos e sete e oitenta e cinco cruzeiros) da 
remuneração bruta percebida no mês de agosto de 1979 Cr$ 3.533,18 foram referentes aos 
abonos, ou seja, 93,9% da remuneração desta professora atribuíram-se a abonos. Além dos 
abonos, a professora recebeu Cr$ 18,67 (dezoito e sessenta e sete cruzeiros) e Cr$ 56,00 
(cinquenta e seis cruzeiros) referentes a devoluções de descontos indevidos referentes ao 
IPESP e IAMSPE naquele mesmo mês.  

Em 1980, 73,7 % da remuneração da docente foi paga pelas 113 aulas referentes à 
carga suplementar de trabalho e os 26,3% foram referentes ao abono LC nº 216/1979. 

De 1981 a 1983, 100% da remuneração da docente se referiram a pagamentos por 
substituição docente que não se encaixam nas categorias apresentadas e de 1984 a 1986, 
100% do pagamento se deu por carga suplementar de trabalho. Portanto, de 1979 a 1986, 
não apareceram valores pertinentes ao salário base. Neste período a docente esteve 
contratada pela Lei nº 500, de 13/11/1974, que instituiu o regime jurídico dos servidores 
admitidos em caráter temporário de trabalho. Toda a remuneração da docente foi composta 
por carga suplementar, substituição docente ou ainda outras gratificações transitórias. 

Feita estas ponderações, tratemos do período após sua efetivação como docente da 
rede estadual de São Paulo, em 1987. A professora passou a receber vencimentos ou salário-
base de acordo com a posição que ocupava da carreira docente na escala de vencimentos. 
Neste ano, 80% da sua remuneração mensal se deu pelo seu salário base e 20% pelas 25 
aulas dadas além da sua jornada básica de trabalho, atribuídas como carga suplementar. A 
partir de 1987 a remuneração total da docente passa a ser composta pelo salário-base, pelas 
vantagens fixas e variáveis salário família, auxílio transporte além de outros itens 
remuneratórios como carga suplementar, abono PIS/PASEP, entre outros.  

Na série histórica a política de remuneração docente ocorreu da seguinte forma: de 1989 
a 2010, houve 8 (oito) diferentes gratificações: a Gratificação PL nº 39/89; o Prêmio de 
Valorização do Quadro do Magistério (QM); a Gratificação Extra (GE); Gratificação de 
Magistério (GM); Complementação de Piso Docente (CPD); Gratificação Geral (GG); 
Gratificação por Trabalho Educacional (GTE); Gratificação por Atividade de Magistério (GAM). 
Em alguns anos várias delas ocorreram ao mesmo tempo. Com isso pode-se afirmar que os 

                                                            
5  De 1966 a 1979 oficialmente existiam apenas dois partidos políticos no Brasil, a Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA), base de sustentação do regime militar, no qual Paulo Maluf era integrante e o Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB), oposição tolerável ao regime, sendo todos os demais 
partidos políticos proibidos. Em 31/01/1980 foi fundado o Partido Democrático Social (PDS), no qual Paulo 
Maluf foi o presidente do partido.  
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governadores do Estado de São Paulo, Orestes Quércia6 (PMDB), Luiz Antonio Fleury Filho7 
(PMDB), Mario Covas8 (PSDB), Geraldo Alckmin9 (PSDB), Cláudio Lembo10 (PFL), José 
Serra11 (PSDB) e Alberto Goldman12 (PSDB), de maneira geral, optaram por uma política de 
remuneração do QM que priorizou o pagamento dos docentes (e do funcionalismo) por meio 
de gratificações em detrimento da elevação do vencimento ou salário-base. Cabe lembrar que 
existem dois tipos de gratificações: as fixas, que são consideradas para efeito de vantagens 
pecuniárias, licenças e aposentadoria; e as transitórias, as quais são pagas por efetivo 
exercício, não sendo incorporadas, nem computadas para efeitos de outras vantagens 
pecuniárias, licenças ou aposentadorias, portanto mais uma maneira de o governo do Estado 
de São Paulo economizar gastos com educação, mais precisamente com o pagamento de 
professores.   

Quanto as vantagens fixas a professora recebeu 7 (sete)  Adicionais por Tempo de 
Serviço (quinquênios). Este é um direito que lhe garantiu um aumento salarial de 5% a cada 
cinco anos ou 1.825 dias de trabalho. O primeiro foi em 1990, o 2º em 1992 e o 3º em 1995, 
indicando que a docente entrou com pedido para inclusão do Adicional por Tempo de Serviço 
anos antes junto a SEE e esta custou a lhe conceder em tempo adequado tal direito. A partir 
do 3º quinquênio ela passou a receber os demais de acordo com legislação vigente, ou seja, 
a cada 5 anos. Ocorrendo o quarto em 2000, o quinto em 2009, o sexto em 2010 e o sétimo 
e último em 2015. Isso significa que a docente recebeu ao todo pouco mais de 35% de 
aumento sobre o salário-base de acordo com a posição em que estava na escala de 
vencimentos. Atualmente os quinquênios são concedidos automaticamente para os 
professores efetivos, contudo para os professores com contratos temporários de trabalho 
estes devem fazer um o requerimento junto à unidade escolar, que em geral é negado, porém 
com este documento, o sindicato ao qual eles estiverem vinculados entra com ação judicial 
(ou o professor contratava advogados particulares) para garantir o direito aos Adicionais por 
Tempo de Serviço e Sexta-Parte. O professor, em geral, sempre ganhou tal ação13 
especialmente os professores categoria F.  

 A sexta parte, o docente faz jus ao completar 20 anos de efetivo exercício ou (7.300 
dias de efetivo exercício), atualmente o docente que esteja enquadrado em categorias 
estáveis (F), também recebem por esse direito, em grande maioria, de forma automática, 
mesmo que não tenham feito requerimento14.   

O Adicional por Tempo de Serviço é uma tendência em vários países e estados do 
Brasil. Em geral, isso ocorre porque os salários iniciais são muito baixos na carreira docente. 
No entanto, existe uma defesa de que, para atrair mais e melhores profissionais, o salário 
                                                            
6  Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) governou de 15/3/1987 a 15/03/1991. 
7  Governou de 15/03/1991 a 01/01/1995. 
8  Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) governou de 01/01/1995 a 06/03/2001. 
9  Governou de 06/03/2001 a 01/01/2003 após o falecimento de Mário Covas; 01/01/2003 a 30/03/2006 e renúncia 

para disputar as eleições presidenciais; 01/01/2011 a 31/12/2014; 01/01/2015 a 31/12/2018.  
10  Partido da Frente Liberal (PFL) governou de 30/03/2003 a 01/01/2007 após renúncia de Geraldo Alckmin. 
11  Governou de 01/01/2007 a 02/04/2010 e renúncia para disputar as eleições presidenciais, assumindo o vice 

governador Alberto Goldman.  
12  Governou de 02/04/2010 a 01/01/2011 após renúncia do então governador José Serra. 
13  Disponível em: <http://www.recursoshumanos.sp.gov.br/direitosAdicionalTempo.html> acesso 03 jun 2016. 
14  Disponível em: <http://www.recursoshumanos.sp.gov.br/direitosSextaParte.html> acesso 03 jun 2016. 
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inicial dos docentes deveria ser mais atrativo em relação à carreira como um todo, já que na 
fase inicial de trabalho, em geral, também coincide com o período em que o profissional é 
mais jovem, existindo a necessidade de constituição de bens duráveis como compra de 
móveis e até imóveis, período em que muitos estabelecem família e filhos, enquanto, no final 
da carreira o profissional já estaria em uma fase mais organizada. 

Na tabela 1 também se percebe que no período de 1990 a 1992 o Salário Base (SB) 
representou o maior percentual do total da remuneração bruta da docente, sendo este 93,8%; 
94,7% e 90,4% respectivamente, ou seja, o ano em que seu salário base teve a maior 
representatividade diante da sua remuneração global foi 1991. 

De 1993 em diante, os percentuais do salário base em relação ao TRB passam a cair 
de maneira cada vez mais acentuada, alcançando o pior percentual de 40,2% em 2010. Do 
ano de 2011 em diante, os percentuais do SB em relação ao TRB da docente voltam a subir, 
chegando a 47,3% em 2012, e tornam a cair nos anos seguintes. Em 2015, último ano de 
trabalho da professora, seu salário-base representou 45,1% da sua remuneração global. 

Na quarta coluna, considera-se a soma do o Salário Base (SB) mais a Carga 
Suplementar (CS) dividida pelo Total da Remuneração Bruta (TRB) em percentual verifica-se 
que há anos em que a docente recebeu somente por CS de trabalho: nos anos de 1984 a 
1986 o TRB da docente Romilda se deu exclusivamente por CS. Em 1987, 80% do TRB 
correspondeu ao seu SB e 20% à CS, alcançando, portanto 100% da TRB. 

De 1988 a 2007, a professora não teve carga suplementar de trabalho, pois os valores 
da coluna 4 coincidem com os da coluna 3. Entretanto, de 2008 a 2015 como era se esperar 
aumentou um pouco o SB mais CS e ficou entre 45,5% e 52,5%. Neste período ela recebeu 
por carga suplementar, sendo em 2012 e 2013 (por 15 aulas de CS) e nos demais anos por 
20 aulas de carga suplementar.  

Ao observar a última coluna, que trata da quantidade percentual representada pelo SB 
mais a CS mais as VF em relação ao TRB (SB+VF/TRB), tem-se que a partir do momento de 
ingresso como efetiva no serviço público paulista, de 1987 a 2015, há oscilações entre 60% 
e 80% entre os percentuais com dois aumentos pontuais, forte alteração. O menor ocorreu 
em 1989, com 50,5%, e os maiores em 1991 e 1992, respectivamente, 99,4% e 99,5%. Após 
1993, os percentuais passam a oscilar bem menos, com variação de um ano para outro entre 
os percentuais do SB e das VF, em parte impulsionada pelos adicionais de tempo de serviço 
e a partir de 2007 também pela CS.  

A partir da observação do demonstrativo de outubro de 2015, último ano de trabalho da 
professora, o SB mais CS, mais VF representaram 71,1 % da sua remuneração. Assim, após 
sua aposentadoria, em 05/01/2016, a docente passou a receber 71,1% da sua TRB. Os 29% 
de diferença corresponde a outras vantagens variáveis pago por efetivo exercício em sala de 
aula como o Adicional por Local de Exercício (ALE15), auxílio transporte e auxilio alimentação, 
gratificações diversas, etc, que após a sua aposentadoria deixaram de compor a última 

                                                            
15  Adicional Local de Exercício - instituído pela LC nº 669, de 20 de dezembro de 1.991 e alterado pela LC nº 

836/97, com o propósito de incentivar as atividades desenvolvidas em escolas da zona rural e nas zonas 
periféricas dos grandes centros urbanos, em que fossem evidenciadas condições ambientais precárias, de 
risco, difícil acesso, ou ainda que apresente deficiência de transporte coletivo. 
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remuneração da docente, estabelecendo os proventos recebidos pela docente como 
aposentadoria.  

Comparação entre a remuneração bruta da professora com a 
variação entre os índices de correção de inflação ano a ano (IGP-DI, 
INPC-IBGE e IPC-FIPE) 

A tabela 2 apresenta dados de 1979 a 2015. Nas colunas aparecem respectivamente o 
ano, o total da remuneração bruta (TRB) e a variação percentual da remuneração bruta 
(VTRB) de um ano para outro, que será comparada com a variação percentual de um ano 
para outro dos índices: Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI)16, Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)17 e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) feito 
pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE)18. As linhas apresentam o registro 
de cada ano. A intenção nesta tabela é verificar como foi a variação percentual do Total da 
Remuneração Bruta de um ano para outro e verificar o comportamento de alguns índices 
oficiais que mediram a inflação também de um ano para outro. 

Na primeira linha da tabela 2, no ano de 1979, a Variação do Total da Remuneração 
Bruta (VTRB) da professora ficou em branco porque a variação foi calculada a partir do Total 
da Remuneração Bruta do ano X (TRBX) a ano, menos o TRB do ano anterior (TRBY), dividida 
pelo TRB do ano anterior (TRBY), multiplicada por 100. Obedecendo a fórmula: [(TRBx – 
TRBy) / TRBy * 100].  

                                                            
16  Feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), formado pelo Índice de Preço por Atacado (IPA), Índice de Preços ao 

Consumidor (IPC) e Índice Nacional do Custo da Construção (INCC), com pesos de 60%, 30% e 10% 
respectivamente. O índice apura as variações de preços de materiais-primas agrícolas e industriais no atacado e de 
bens e serviços finais de consumo. Ele desempenha três funções: A de ser um indicador macroeconômico que 
representa a evolução do nível de preços. Sua segunda função é a de deflator (assim como outros índices) de valores 
nominais de abrangência compatível com sua composição como receita tributária ou consumo intermediário no 
âmbito das contas nacionais. E sua terceira utilidade é ser usado como referência para correção de preços e valores 
contratuais. Disponível em: <www.portalbrasil.net/igp.htm> acesso em 24/08/2018. 

17  Realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) O INPC-IBGE realiza uma média do custo de 
vida para famílias com renda de 1 até 6 salários mínimos. Estabelecidos a partir do cruzamento da pesquisa de 
preços por regiões de produção econômica e a pesquisa de orçamento familiar (POF). São levados em consideração 
a alimentação, bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, saúde e cuidados pessoais, despesas 
pessoais educação e comunicação. Disponível em: <www.portalbrasil.net/inpc.htm> acesso em 24/08/2018. 

18  Este índice está ligado à Universidade de São Paulo (USP) que pesquisa no município de São Paulo o custo de vida 
das famílias com renda de 1 (um) a 20 (vinte) salários mínimos. Nos cálculos são utilizados 7 grupos de despesas e 
respectivos preços de: habitação (32,79%), alimentação (22,73%), transportes (16,03%), despesas pessoais 
(12,30%), saúde (7,08%), vestuário (5,29%) e educação (3,78%). A composição dos grupos de despesas é feita com 
base na Pesquisa de Orçamento Familiar (POF). Disponível em: <www.portalbrasil.net/ipc.htm> acesso em 
24/08/2018. 

100



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Claudia Alves Pereira 

Comportamento da Remuneração Docente dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Estadual de São Paulo

 1

13

Tabela 2 – Moedas Nacionais, Total da Remuneração Bruta da professora, variação do TRB e 
variação de índices de correção da inflação ano a ano. (Valores Nominais) 

 
Fonte: A autora, com base nos demonstrativos de pagamentos disponibilizados pela docente e os índices de correção de 

inflação, disponibilizados pela Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil.  

Ao observar a tabela 2, o TRB da professora de 1979 a 1986 varia bastante devido à 
condição do contrato temporário de trabalho que ela tinha, legitimada pela Lei nº 500/1974, 
devido ao fato, de ela, naquele momento, não ter um vínculo efetivo com o serviço de docência 

Ano Moeda TRB VTRB  IGP-DI INPC-IBGE  IPC-FIPE 
1979 Cruzeiro 3.607,85  
1980 Cruzeiro 14.271,43 295,57% 120,09% 101,63% 93,43%
1981 Cruzeiro 16.214,88 13,62% 118,92% 120,09% 108,56%
1982 Cruzeiro 80.312,76 395,30% 104,42% 104,67% 96,93% 
1983 Cruzeiro 88.014,30 9,59% 211,41% 182,76% 175,40% 
1984 Cruzeiro 283.747,00 222,39% 252,18% 221,46% 189,40%
1985 Cruzeiro 987.060,00 247,87% 252,14% 249,04% 236,69%
1986 Cruzado 2.341,55 -99,76% 112,51% 109,38% 107,42%
1987 Cruzado 8.540,15 264,72% 334,58% 324,37% 321,93% 
1988 Cruzado 77.783,47 810,80% 916,82% 864,78% 792,87% 
1989 Cruzado Novo 1.198,51 -98,46% 1.738,35% 1.722,85% 1.552,79%
1990 Cruzeiro 55.971,07 4.570,05% 3.370,69% 3.670,38% 3.666,97%
1991 Cruzeiro 184.620,97 229,85% 489,85% 483,81% 475,95% 
1992 Cruzeiro 1.697.027,71 819,20% 1.482,40% 1.438,81% 1.457,31% 
1993 Cruzeiro Real 51.839,24 -96,95% 2.789,92% 2.589,26% 2.559,28%
1994 Real 420,70 -99,19% 2.370,20% 2.369,57% 2440,11%
1995 Real 593,17 41,00% 19,38% 27,28% 29,45%
1996 Real 793,61 33,79% 10,06% 13,41% 13,76% 
1997 Real 856,65 7,94% 7,34% 4,68% 4,82% 
1998 Real 1.025,01 19,65% 2,80% 3,28% 0,07%
1999 Real 1.042,11 1,67% 16,49% 7,00% 5,96%
2000 Real 1.264,46 21,34% 14,79% 7,17% 7,42% 
2001 Real 1.339,76 5,96% 11,04% 8,33% 6,44% 
2002 Real 1.392,86 3,96% 19,09% 11,30% 6,85%
2003 Real 1.417,62 1,78% 20,65% 17,97% 13,73%
2004 Real 1.612,33 13,73% 12,33% 6,14% 6,66% 
2005 Real 2.045,05 26,84% 2,73% 5,60% 5,86% 
2006 Real 1.999,09 -2,25% 4,00% 4,04% 2,29%
2007 Real 2.218,49 10,97% 6,96% 6,62% 4,96%
2008 Real 2.757,97 24,32% 13,13% 7,58% 7,04%
2009 Real 2.710,35 -1,73% -0,69% 4,70% 4,25% 
2010 Real 2.957,12 9,10% 9,07% 5,64% 5,84% 
2011 Real 3.365,11 13,80% 7,89% 7,64% 6,96%
2012 Real 3.312,42 -1,57% 7,85% 6,33% 5,26%
2013 Real 3.608,13 8,93% 5,14% 6,33% 5,09% 
2014 Real 3.911,79 8,42% 3,87% 6,99% 5,84% 
2015 Real 4.014,55 2,63% 11,21% 10,75% 10,51%
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da rede estadual paulista e, como consequência, sua remuneração também não possuía uma 
regularidade como a dos profissionais que faziam parte da Carreira do Magistério. Além disso, 
a variação também se deu por conta de períodos altamente inflacionários e as mudanças das 
moedas por conta dos diferentes planos econômicos no período de 1979 a 1994. Somente a 
partir de 1994 com o Plano Real é que houve maior estabilidade.  Isso dificulta muito a leitura 
sobre as políticas salariais para a categoria docente no período.  

Ao realizar a verificação da remuneração da docente na variação um de ano para outro. 
O primeiro holerite da série refere-se ao mês de agosto de 1979 reportando-se, portanto, ao 
mês de julho. Todavia, este era um mês que em geral ocorria o recesso de professores e 
alunos, nele sua remuneração se deu somente por uma gratificação de abono, instituída pela 
LC nº 216/1979. No ano seguinte, a remuneração da professora, no mês de outubro de 1980, 
deu-se pelo recebimento de 113 aulas percebidas como carga suplementar, mais o abono 
(LC nº 216/1979). 

Nos anos de 1980 e 1982, o TRB da professora sofreu fortes variações19 muito acima 
da inflação, medida no período 295,57% e 395,30% respectivamente. Neste período, além da 
inflação ser muito alta, o TRB da docente variou bastante devido ao tipo de contrato 
temporário que ela possuía com a administração pública e portanto sua jornada poderia alterar 
bastante, inclusive de um mês para outro. Em 1981, o TRB foi constituída por 113 aulas de 
carga suplementar e pelo abono LC nº 216/1979 e o TRB no ano de 1982 foram constituídos 
exclusivamente por substituição docente.  

Nos anos de 1981 e 1983 supondo que ela tenha tido o mesmo número de horas aula 
trabalhadas, a variação do TRB esteve muito abaixo dos índices que mediram a inflação no 
período, indicando uma perda no TRB da professora em relação à inflação. Com isso, pode-
se depreender que o governo não repôs nem mesmo a inflação advinda pelo aumento 
persistente dos preços e que resultou na diminuição do poder de compra por parte da 
professora. 

Em 1984 e 1985 o TRB teve variação mais próxima aos percentuais indicados pelos 
diferentes índices. Esse movimento pode assinalar que nestes anos o governo conseguiu 
realizar uma política de reposição salarial mais próxima da inflação medida no período, já que 
neste período havia revisão das tabelas de vencimento devido à alta inflação no período, na 
qual a docente não ampliou seu poder de compra, mas conseguiu manter o mesmo patamar 
de consumo.  

Nos anos de 86, 89, 93 e 94 os valores negativos têm como uma das justificativas, as 
mudanças na unidade monetária no país. De 85 para 86 a moeda passou de Cruzeiro para 
Cruzado; de 88 para 89, de Cruzado passou para Cruzado Novo; de 92 para 93, de Cruzeiro 
para Cruzeiro Real; 93 para 94, de Cruzeiro Real para Real.  

De maneira geral, dos 28 anos em que a docente desempenhou seu trabalho no cargo 
efetivo, os anos de 1988, 1997 e 2010 foram anos em que o percentual de variação do TRB 
esteve um pouco mais próximo dos valores percentuais aos índices de inflação do período. 
Em 12 anos não consecutivos o percentual do TRB esteve acima dos índices de inflação do 
período: 1990, 1995, 1996, 1998, 2000, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2013 e 2014. Por 14 
anos intercalados o percentual de variação do TRB ficou um pouco mais abaixo dos 

                                                            
19  A variação foi calculada sempre de outubro a outubro de cada ano. 
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percentuais de variação do período sendo eles: 1987, 1989, 1991, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1999, 2001, 2002, 2003, 2006, 2009, 2012 e 2015. 

O valor negativo da variação do TRB no período da moeda Real se deu porque, embora 
o salário base de 2006 seja o mesmo de 2005, o valor percebido pelo Adicional por Local de 
Exercício - ALE subiu de R$ 169,18 para R$ 193,35, uma ampliação de 14,28%, porém, o 
auxílio transporte que a professora fez jus em outubro de 2005, no valor de R$ 70,13, ela não 
o recebeu em 2006. Em 2009, a professora também teve valor percentual negativo na 
variação do TRB e a diferença se deu pelo não recebimento do auxílio transporte neste ano, 
sendo que no ano anterior este foi no valor de R$ 47,62. Neste ano, o IGP-DI também foi 
negativo -0,69%, enquanto o INPC e o IPC tiveram baixa variação, por volta de 4,70% e 
4,25%. 

Em 2012, pela última vez nesta série histórica, aparece uma porcentagem negativa na 
variação do TRB da docente. A princípio, poderia atribuir a diminuição no TRB da professora 
pela diminuição na sua carga suplementar que eram de 20 aulas mensais em 2011 e baixaram 
para 15 em 2012. No entanto, essa diferença no montante foi de R$ 32,20 enquanto a queda 
no TRB de 2011 para 2012 foi de R$ 52,69. Por isso é necessário esmiuçar melhor o TRB, 
em busca de uma resposta mais adequada com a investigação política salarial realizada no 
estado de São Paulo.  

Em 2011, o salário base (SB) docente era R$ 1.420,59; a professora recebeu R$ 122,09 
pela Gratificação por Atividade no Magistério (GAM); R$ 382,50 de ALE; R$ 182,41 de Carga 
Suplementar (CS) de 1ª a 4ª série; R$ 426,17 pelo 6º quinquênio (adicional por tempo de 
serviço); R$ 56,82 pelo 6º quinquênio sobre as 20 aulas de Carga Suplementar; R$ 324,10 
de Abono de Permanência e R$ 94,61 de Auxílio Transporte.   

Em 2012, a GAM foi incorporada ao SB e este se eleva (10,24%), equivalendo a R$ 
1.566,20 (lembrando que todos adicionais que são calculados sobre o Salário Base também 
receberam acréscimos); a professora diminuiu em 5 aulas sua CS, recebendo por 15 aulas 
R$ 156,61 (-17,31%); o 6° quinquênio (adicional por tempo de serviço) subiu para R$ 469,86 
(10,25%), por este ser calculado sobre o salário base; o adicional sobre a CS foi no valor de 
R$ 46,98 (-10,25%); o valor da Sexta-Parte subiu 10,25% chegando a R$ 339,34; a Sexta-
Parte sobre as 15 aulas suplementares foi no valor de R$ 33,93 (-17,31%); o Abono de 
Permanência também teve um leve aumento, passou a R$ 328,25 e a docente, em 2012, não 
recebeu Auxílio Transporte no mês de outubro. Essa movimentação de aumento e diminuição 
nos percentuais dos itens da remuneração deve ser entendida como uma atitude não ingênua 
por parte do governo, que embora, mesmo quando amplia o valor do vencimento-base, por 
qualquer que seja o motivo, como a incorporação de gratificações aos vencimentos, ao impor 
barreiras para o recebimento de alguma vantagem, faz com que o professor ao invés de 
ganhar, perca, no conjunto da sua remuneração global.  

Na rede estadual, o professor pode pegar aulas como carga suplementar de trabalho, 
mas antes, deve no seu holerite verificar se recebe auxílio alimentação e transporte, pois 
dependendo da faixa e/ou nível em que estiver o valor que irá receber pela carga suplementar, 
perderá estes auxílios. Os quinquênios e sexta parte também devem ser avaliados. Isto ocorre 
porque, para o docente ter direito a estes auxílios, o TRB não pode ultrapassar o valor de R$ 
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2.996,25 em 2015, ou seja, 141 UFESP20 no valor de R$ 21,25 cada. Desta maneira, às vezes, 
ampliar a jornada de trabalho faz com que no conjunto da remuneração o professor saia 
perdendo. 

Considerações Finais 

Os resultados levaram em conta o conjunto dos dados levantados, bem como as 
legislações, bibliografias e pesquisas sobre a temática. Ao analisar a remuneração docente 
global como política pública no ensino no estado de São Paulo busca-se a partir de um estudo 
de caso verificar como se deu a movimentação da Remuneração Total Bruta e os 
componentes principais em 36 anos de trabalho de uma docente da Secretaria Estadual de 
Educação (SEE) do estado de São Paulo e identificou-se que durante todo o período 
analisado, em nenhum momento a remuneração da professora foi composta somente pelo 
vencimento ou salário base. De 1979 a 1986 por ter contrato temporário de trabalho a 
professora não teve salário base, recebendo sempre por aulas em carga suplementar de 
trabalho, substituição docente e abonos. 

De 1989 a 2010, a categoria docente teve 8 diferentes gratificações e diante disso, pode-
se afirmar que os Governadores do estado de São Paulo, Orestes Quércia (PMDB), Luiz 
Antônio Fleury Filho (PMDB), Mario Covas (PSDB), Geraldo Alckmin (PSDB), Cláudio Lembo 
(PFL), José Serra (PSDB) e Alberto Goldman (PSDB), de maneira geral, optaram por uma 
política de remuneração do Quadro do Magistério (QM) que priorizou o pagamento por meio 
de gratificações em detrimento da elevação do vencimento ou salário base. Tal política ao 
final da carreira docente estabeleceu que seus proventos de aposentadoria representaram 
apenas 71% dos valores do Total da Remuneração Bruta quando estava na ativa. Sendo esta 
mais uma maneira de o governo do estado de São Paulo economizar gastos com educação 
e mais precisamente com o pagamento de professores.   

Quanto as vantagens fixas, a professora recebeu 7 (sete)  Adicionais por Tempo de 
Serviço (quinquênios), de 5% a cada cinco anos e a Sexta Parte que também garante 1/6 (um 
sexto) sobre os vencimentos integrais do docente a partir dos 20 anos de serviço. 

Com base na variação do Total da Remuneração Bruta da docente e a variação dos 
índices que mediram a inflação no período percebe-se uma incidência maior de uma 
diminuição do poder de compra da professora, o que indica precarização da sua condição de 
vida.  

Referências Bibliográficas e Documentais 

BRASIL. Congresso Nacional. Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília 5 
de outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 
constituicao.htm Acesso em 27/12/20014 às 18h23min. 

___________. Congresso Nacional. Lei nº 11.738. Regulamenta a alínea “e” do inciso III do 
caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso 
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 

                                                            
20  Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESP) são utilizadas para atualização de tributos estaduais e 

municipais e em contratos fechados de prestação de serviços com empresas privadas.  

104



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Claudia Alves Pereira 

Comportamento da Remuneração Docente dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Estadual de São Paulo

 1

17

Brasília, 16 de julho de 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/lei/l11738.htm> Acesso em 30/06/2016 às 18h59min. 

___________. Lei Complementar nº1.043. Dispõe sobre a reclassificação de vencimentos e 
salários dos integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e dá 
providências correlatas. São Paulo 11 de julho de 2011. Disponível em: 
<www.al.sp.gov.br/norma/161699> acesso em 24/09/2018. 

___________.Congresso Nacional. Emenda Constitucional 20 Modifica o sistema dá 
previdência social, estabelece normas de transição e dá transição e dá outras providências. 
Brasília, 15 de dezembro de 1998. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm> Acesso em 30/06/2016 às 15h48min. 

___________.Lei Complementar nº 1.010. Dispõe sobre a criação da São Paulo 
Previdência-SPPREV, entidade gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 
Públicos - RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São Paulo - 
RPPM, e dá providências correlatas. São Paulo, 01 de junho de 2007. Disponível em: 
<http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=71946> Acesso em 7/2/2015 às 18h32min. 

___________.Lei Complementar nº 1.097. Institui o sistema de promoção para os 
integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e dá outras Providências. 
São Paulo, 27 de outubro de 2009. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/no 
rma/?id=158283> Acesso em 15/2/2015 às14h36min. 

___________.Lei Complementar nº 216. Concede abono mensal aos funcionários públicos 
civis e servidores, bem como aos inativos, que especifica, e dá providências correlatas. São 
Paulo, 02 de julho de 1979. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=31688> 
Acesso em 31/062016 às 2h26min. 

___________.Lei Complementar nº 836. Institui Plano de Carreira, Vencimentos e Salários 
para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação e dá outras 
providências correlatas. São Paulo, 30 de dezembro de 1997. Disponível em: 
<http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=6190> Acesso em 7/2/2015 às 18h36min. 

___________.Lei nº 500. Institui o regime jurídico dos servidores admitidos em caráter 
temporário e dá providências correlatas. São Paulo, 13 de novembro de 1974. Disponível em: 
<http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=39651> Acesso em 7/2/2015 às 18h31min. 

___________.Resolução nº 8 da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Dispõe 
sobre a carga horária dos docentes da rede estadual de ensino. São Paulo, 19 de janeiro de 
2012. Disponível em: Acesso em 7/2/2015 às 17h23min. 

PEREIRA, Claudia Alves. Remuneração docente como política pública no ensino dos 
anos iniciais no estado de São Paulo. Dissertação de Mestrado em Educação - 
Universidade de São Paulo (USP). Faculdade de Educação, São Paulo, 2016. 

SÃO PAULO. Constituição do Estado de São Paulo. Texto constitucional promulgado em 5 
de outubro de 1989, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais nº 1/1990 a 
28/2009. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/StaticFile/documentacao/c 
esp_completa.htm>. Acesso em 27/10/2014 às 19h59min. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 2007. 

105



ISSN: 2595-136X
 

 
Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

 

1

 
 

Artigo Completo  
 Eixo Temático:  Planos de Carreira e Remuneração de Professores  

Composição da jornada de trabalho de professores 
nos municípios paraenses de Acará Oeiras do Pará e 
Tailândia: Garantia de hora-atividade? 

Rosangela Andrade do Nascimento 1 

Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém/PA - Brasil 

Resumo 
O presente estudo trata da composição da jornada de trabalho dos professores das redes 
municipais de ensino de Oeiras do Pará, Tailândia e Acará, do Pará. Com base em estudo 
documental procurou-se verificar se a composição da jornada de trabalho nesses municípios 
atende às orientações presentes na Legislação vigente, especialmente a Lei nº 11.738/2008 
que institui o Piso Salarial Nacional do Magistério da Educação Básica (PSPN). O estudo 
demostrou que em dois municípios analisados (Oeiras do Pará e Tailândia), há previsão de 
que a composição da jornada de trabalho docente inclua tempo para hora-atividade em 
quantidade compatível com a lei do PSPN, o que pode significar indício de valorização 
docente nesses municípios.  
Palavras-chave: Jornada de Trabalho de professores. Hora-atividade. Carreira docente. 
PSPN. 

Composition of teacher workday in the municipalities of Oeiras do 
Pará, Thailand and Acará. Activity-time guarantee? 
Abstract 
The present study is about how is composed  the working day of the teachers who work at 
Oeiras do Pará, Thailand and Acará, Pará municipal education networks. Based on a 
documentary study, it was intendend to verify if the working day composition in these 
municipalities attends to the guidelines contained in the current legislation, especially Law No. 
11.738 / 2008 which establishes the National Salary Floor of the Basic Education Magisterium 
(PSPN). The study showed that in two of the  analyzed municipalities (Oeiras do Pará and 
Thailand), it is expected that the composition of the teaching workday will include time to 
activity in a quantity compatible with the PSPN law, which may indicate teacher valorization in 
these locations. 
Keywords: Teachers' Workday. Hour activity. Teaching career. PSPN. 
  

                                                            
1  Mestranda em Educação, PPGED/UFPA. E-mail: rosangela.vic@hotmail.com 
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Introdução  

 O presente estudo teve como objetivo demonstrar de que maneira se compõe a 
jornada de trabalho nos Planos de Carreira do magistério público em três municípios 
pertencentes à região de integração do Baixo Tocantins2, no estado do Pará, são eles: Oeiras 
do Pará3, Tailândia4 e Acará5, de modo a avaliar por meio de um estudo documental se a 
jornada de trabalho nesses municípios está de acordo com o disposto na LDB/966, na lei nº11. 
738/20087 e na Resolução nº 02/20098 que apontam a necessidade de que a jornada de 
trabalho seja constituída por tempo de interação com os educandos, mas que também reserve 
parte desse tempo para estudos e planejamento do ensino.  
Desta forma, o estudo procurou responder às seguintes questões: como está prevista a 
composição da jornada de trabalho nos planos de Carreira dos municípios de Oeiras do Pará, 
Tailândia e Acará? Essa composição está de acordo com o estabelecido nas legislações 
supracitadas, ou seja, nela estaria previsto tempo para trabalhos extraclasse? Para responder 
tais questionamentos foram utilizadas como fontes os Planos de Cargos, Carreira e 
Remuneração dos profissionais do magistério (PCCR) das redes municipais, conforme o 
quadro 1: 

Quadro 1: Oeiras do Pará, Tailândia e Acará   
Município Plano de cargos, carreira e remuneração (PCCR) 

 
 
Oeiras do Pará 

Lei Municipal nº 615 de 08 de Junho de 2012 - Dispõe sobre o novo Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de 
Ensino do Município de Oeiras do Parà e dá outras providências. 

 
 

Tailândia 

Lei nº 273/2012 de 29 de Março de 2012. Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração dos Profissionais da Educação - PCCR/PED da Prefeitura Municipal de 
Tailândia e dá outras providências. 

 
 

Acará 

Lei Municipal nº 169/ 2011 de 14 de janeiro de 2011 - Dispõe sobre a reestruturação do 
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação básica pública 
do município de acará e dá outras providências. 

Fonte: Sites do Poder Público Municipal 

Os Planos de Cargos, Carreira e Remuneração dos municípios constantes neste estudo 
apontam quais profissionais estão cobertos por suas legislações de acordo com o 
estabelecido pela Lei nº 11.738/2008 em seu art.2º, § 2o que entende por profissionais do 
magistério público da educação básica aqueles que desempenham as atividades de: 

[...] docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, 
planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas 
no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e 

                                                            
2  A Região de Integração do Tocantins conta com 11 municípios: Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, 

Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia (FAPESPA). 
3  O município de Oeiras do Pará, conforme ultimo censo populacional conta com 28.595 habitantes (IBGE, 2010) 

e PIB per capta de 11.674, 45 (IBGE, 2015). 
4  O município de Tailândia, conforme ultimo censo populacional conta com 79.297 habitantes (IBGE, 2010) e 

PIB per capta de 8.159,12 (IBGE, 2015). 
5  O município de Acará, conforme ultimo censo populacional conta com 59.569 habitantes (IBGE, 2010) e PIB 

per capta de 11.892, 64 (IBGE, 2015). 
6  Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
7  Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008 que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica (PSPN). 
8  Fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da 

Educação Básica Pública 
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modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes 
e bases da educação nacional (BRASIL, 2008). 

O Conselho Nacional de Educação (CNE)  reforça este dispositivo por meio da 
resolução nº 02 de 28 de Maio de 2009, em seu art.2º, §2º estabelecendo que os entes 
federados que julgarem indispensável à extensão de dispositivos constantes em seus 
PCCR’S, aos demais profissionais da educação, poderão aplica-los em planos de carreira 
unificados ou próprios, sem prejuízo nenhum aos profissionais do magistério.   

Assim, o município de Tailândia considera para efeitos de sua lei, além dos grupos 
ocupacionais do magistério, os grupos de apoio operacional e apoio técnico (administrativo e 
pedagógico). O município de Acará além dos grupos citados anteriormente estende seu 
PCCR ao conjunto de profissionais que integram os cargos de Técnico em Gestão Escolar, 
Técnico em Multimeios Didáticos, Técnico em Infra-Estrutura e Ambiente Escolar e Técnico 
em Alimentação Escolar. De maneira semelhante o município Oeiras do Pará inclui ainda em 
seu PCCR os Grupos de Apoio Administrativo (Analista educacional: Psicólogo, Nutricionista 
e Assistente Social), de Auxiliar educacional (servente, merendeira, vigia, motorista de 
transporte escolar) e de Assistente educacional. 

Em todos os planos constam seções que tratam do regime de trabalho onde são 
especificadas as jornadas de trabalho docente, conforme a resolução nº 03/979 que em seu 
art. 6º, IV institui que a jornada de trabalho poderá ser:  

[...] de até 40 (quarenta) horas e incluirá uma parte de horas de aula e outra de horas de 
atividades, estas últimas correspondendo a um percentual entre 20% (vinte por cento) e 
25% (vinte e cinco por cento) do total da jornada, consideradas como horas de atividades 
aquelas destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a 
administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e 
ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de cada escola 
[...] (BRASIL, 1997)  

Dutra Junior (2000) comenta este dispositivo informando que é possível concluir que a 
jornada de trabalho do magistério não deve ultrapassar às 40 (quarenta) horas semanais, 
observando que este item refere-se a apenas um cargo publico e que em toda jornada do 
magistério deve haver um percentual entre 20% e 25% da carga horária destinada às horas-
atividades. Concordamos com o autor quando refere que hora-atividade deve ser destinada a 
um trabalho individual e coletivo dos professores, assim como, toda aula pressupõe a 
necessidade de planejamento prévio e preparação de material, além da necessidade de 
acompanhamento e avaliação pelo professor do trabalho realizado junto aos alunos de 
maneira individual e a possiblidade de integração docente com a comunidade escolar, por 
meio de reuniões administrativas e pedagógicas, sessões de estudo e etc.  

Para Dutra Junior (2000), “a inclusão da hora-atividade na composição da jornada de 
trabalho do professor, fundamenta-se na necessidade de remunerar o trabalho extraclasse, 
reconhecendo momentos distintos – de planejamento, execução e avaliação – como inerentes 
a essa atividade profissional,” a ideia do autor se justifica com o disposto na LDB/96 em seu 
art.67, inciso II, que dispõe que os Planos de Carreira instituídos devem assegurar “período 
reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluídos na carga de trabalho (BRASIL, 
                                                            
9  Fixa Diretrizes para os Novos Planos de Carreira e de Remuneração para o Magistério dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 
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1996),” reconhecendo que a hora- atividade prevista na jornada é condição essencial para o 
desenvolvimento de programas de educação continuada e para o cumprimento da elaboração 
e execução da proposta pedagógica com a participação dos docentes e da comunidade 
escolar. 

O Dicionário Docente produzido por Oliveira, Duarte e Vieira (2010) reforça o exposto 
pela LDB/96 trazendo a seguinte definição sobre a hora-atividade elaborada por Leal (2010):  

[...] período reservado, dentro da carga horária de trabalho remunerado do professor, ao 
planejamento de aulas, estudos, elaboração e correção de materiais, entre outros. 
Dentre as atividades desempenhadas nesse tempo, por um lado, encontram-se aquelas 
relativas à elaboração individual e correção de atividades discentes; ao planejamento de 
aulas, aos estudos e reflexões destinados à construção e implementação de projetos e 
ações desenvolvidas durante as aulas, etc. (LEAL, 2010, s/p). 

Assim como, a LDB/96 a Lei nº 11.738/2008 (PSPN) reafirma a necessidade de tempo 
para planejar em seu art. 2º, §4º quando dispõe que “na composição da jornada de trabalho, 
observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) de carga horária para o desempenho das 
atividades de interação com os educandos”, indicando que pelo menos 1/3 da jornada deve 
ser dedicado a atividades extraclasse ou hora- atividade. 

Desta forma, nota-se que o trabalho do professor em sala de aula não envolve apenas 
o tempo necessário para o aprendizado do estudante, mas também a necessidade de período 
de planejamento e a possibilidade de acompanhamento do desenvolvimento deste educando. 
Essas condições são de extrema importância para efetivação do aprendizado, daí a 
necessidade da previsão de período extraclasse dentro da jornada de trabalho do professor. 

Um dos primeiros estados a implantar a hora-atividade como parte da composição da 
jornada de trabalho foi São Paulo em 1978, por meio da Lei Complementar nº 201/1978. Ao 
se referir a este fato em Tese de Doutorado, Cação (2001) destaca essa conquista como a 
possibilidade do professor executar parte de seu trabalho coletivamente na escola e 
individualmente em local de livre escolha, como afirma:  

A própria concepção de hora-atividade (...) foi saudada como uma inovação e uma conquista 
da categoria do professorado, por reconhecer que o trabalho docente não se circunscreve 
apenas à sala de aula, pode ser realizada em horário e local de livre escolha do professor, o 
que, dentre uma série de questões e interpretações que possibilita, uma delas pode ser a de 
que não é necessária a reunião dos trabalhadores para que a totalidade do trabalho seja 
executado. Ou seja, parece haver dentre essas outras interpretações possíveis, o 
entendimento de que, ao menos, parte do trabalho docente é realizado individualmente, 
exatamente aquele que o professor dispende para planejar, elaborar material didático, estudar, 
corrigir provas, realizado de modo solitário (p.210). 

Para facilitar o planejamento das aulas, o acompanhamento do aluno e a vivencia com 
a comunidade escolar, o Plano Nacional de Educação (PNE) vigente desde 2014 (Lei nº 
13.005/2014) versa em sua meta 17.3 reforça a necessidade de implementar, no âmbito da 
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, planos de carreira para os(as) 
profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, “observados os critérios 
estabelecidos na Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do 
cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar”.  

Diante do exposto, as sessões seguintes tratam da duração e da composição da jornada 
dos professores da rede pública municipal dos munícios objetos deste estudo.  
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a. Sobre a duração e a composição da Jornada de trabalho nos municípios de Oeiras 
do Pará, Tailândia e Acará 

A composição da jornada como já foi ressaltado compreende as horas em que os 
professores devem cumprir em sala de aula com os educandos e com atividades extraclasses 
ou hora-atividade.  A respeito da duração da jornada de trabalho nos Planos Carreira 
constantes neste estudo, tem-se que na rede municipal de ensino de Oeiras do Pará o 
professor é lotado com três tipos de jornada de trabalho: 30 (trinta), 36 (Trinta e seis) e 40 
(quarenta) horas semanais (art.23, I, II e III da Lei municipal nº 615/2012) e que o servidor 
pertencente ao quadro dos profissionais da Educação que seja ocupante de dois cargos 
públicos, desde que licitamente acumuláveis nos termos constitucionais, terá carga horária 
máxima de 60 (sessenta) horas semanais (art. 24, § 6º da Lei nº 615/2012).  

No que tange a composição das jornadas de trabalho na rede municipal de ensino de 
Tailândia o professor em regência de classe deve cumprir dois tipos de jornadas de trabalho: 
20 (vinte) e 40 (quarenta) horas semanais (art.100 da Lei nº 273/2012).  

Por fim a rede municipal de ensino de Acará organiza a carga horária dos professores 
da seguinte maneira: os professores lotados nas séries iniciais (1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental) cumprem jornada de no mínimo 20 (vinte) e no máximo 40 (quarenta) horas 
semanais, os professores das series finais (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental) têm 
assegurada a jornada mínima de 20 horas semanais, salvo se essa carga for fracionada (art. 
24, §2º da Lei nº 169/2011). Ainda no município de Acará é disponibilizada ao professor a 
carga horária de 40 horas semanais onde este “poderá” ter a concessão do adicional de 
dedicação exclusiva desde que comprovada à necessidade do sistema de ensino, esse 
adicional exige realização de projeto especifico e fundamentado que o justifique (art. 26 da 
Lei nº 169/2011), além de ser concedido por tempo determinado este adicional gera para o 
servidor o impedimento do exercer outra atividade remunerada. 
b. Composição da jornada de trabalho nos municípios de Tailândia, Acará e Oeiras do Pará 

De acordo com a Lei nº 11.738/2008 (PSPN) e Resolução nº 2/2009 a hora-atividade 
deve ser destinada para que os profissionais da educação disponham tempo para execução 
de ações pedagógicas (reuniões, planejamento, avaliação de trabalhos) incluído na jornada 
de trabalho.  

Sobre os conceitos de hora-atividade e quantitativos de carga horária expressos em 
alguns dos Planos de carreira dos municípios objetos deste estudo demonstra-se que:  
Quadro 2 – Oeiras do Pará, Tailândia e Acará: conceitos de hora-atividade e suas respectivas 

cargas horarias nos planos de carreira 

Fonte: Sites do Poder Público Municipal 

Município Conceito hora-atividade Carga horária
Oeiras do Pará  É o tempo reservado ao docente, cumprido prioritariamente na 

escola, para estudo e planejamento, destinado à avaliação do 
trabalho didático e à socialização de experiências pedagógicas, 
atividades de formação continuada, reunião articulação com a 
comunidade escolar e outras atividades estabelecidas no Projeto 
Politico Pedagógico.  

Corresponderá a 
1/3 (um terço) do 
total da jornada do 
professor. 

Tailândia Não conceitua  35% 

Acará  Não conceitua Não estipula. 
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Conforme pode se observar dos três PCCR’S utilizados no estudo, o município de 
Oeiras do Pará em acordo com as legislações que norteiam este estudo conceitua e estipula 
o período em que devem ser cumpridas as horas-atividades, destinando 1/3 da jornada do 
professor para este fim (art.23, §2º, lei nº 615/2012), segundo a legislação do município o 
professor deve desempenhar estas horas onde exerce sua função docente e veda que este a 
realize em atividades estranhas a sua função (art.23, §5º, lei nº 615/2012), entretanto, não 
deixa claro no texto quais seriam essas atividades.  

O município de Tailândia destina 35% da jornada de trabalho para a hora-atividade e 
estabelece que esta deva ser executada da seguinte maneira: 50% devem ser cumpridos na 
escola e os outros 50% em atividades extraclasses (art. 100, §2º, Lei nº 273/2012). A 
especificação das atividades relacionadas ao cumprimento da hora-atividade consta no art.30, 
VII que versa sobre as atribuições do técnico pedagógico na rede da seguinte forma: 

[...] Organizar a hora-atividade dos professores do estabelecimento de ensino, de 
maneira a garantir que esse espaço-tempo seja de efetivo trabalho pedagógico, 
destinada ao planejamento, a avaliação, aos estudos e o preenchimento de 
instrumentais relacionados ao Diário de Classe e a avaliação;[...](TAILANDIA, 2012) 

No caso do município do Acará, além de não haver conceituação, também não se 
estipula um percentual para a hora-atividade, o que, portanto, está em desacordo com o que 
estabelece a LDB/96, a lei nº 11.738/2008 e a resolução nº 02/2009.  O termo hora-atividade 
somente aparece no PCCR do município em seu anexo IV onde consta uma síntese das 
atribuições do professor destacando que este deve cumprir hora-atividade, 

[...] conforme a proposta política-pedagógica das escolas; cumprir com as tarefas extra-
classes integrantes da hora atividade, como organização de diário de classe, elaboração 
e correção de provas, produção de material didático; participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional;[...] 
(ACARÁ, 2011) 

Desta forma, percebe-se que a legislação do município de Acará não institui período, 
nem versa diretamente sobre hora-atividade, deixando a critério do projeto politico pedagógico 
da escola.  

Conclusões  

A composição da jornada de trabalho dos professores das redes municipais de Oeiras 
do Pará, Tailândia e Acará demonstra que estes estão de acordo com as legislações quando 
trata da previsão de horas que devem ser desenvolvidas em interação com os estudantes em 
sala de aula.  Porém, quando se trata das horas que deveriam ser destinadas ao planejamento 
de aulas e outras atividades extraclasse, apenas os municípios de Oeiras do Pará e Tailândia 
cumprem na íntegra com o que está disposto na LDB/96, na lei nº 11.738/2008 e na Resolução 
nº 02/2009 que estabelecem a necessidade de tempo incluído na jornada de trabalho para o 
desenvolvimento de atividades extraclasses, ou seja, as horas-atividades. O município de 
Tailândia define 35% do tempo da jornada para a hora-atividade, o que se coloca acima do 
tempo determinado em lei que é de 33,3%, enquanto que o município de Oeiras do Pará 
destina 1/3 do tempo para tais atividades. 

No caso do município do Acará, não há menção na composição da jornada de tempo 
para hora-atividade, o que está em desacordo com os dispositivos legais que apontam para 

111



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Rosangela Andrade do Nascimento   

Composição da jornada de trabalho de professores nos municípios paraenses de Acará Oeiras do Pará e Tailândia

 1

7

a necessidade de que os planos de carreira constituam suas jornadas de trabalho de 2/3 de 
trabalho efetivo com os estudantes e de que 1/3 desta seja reservada para estudos e 
planejamentos de ensino. Neste aspecto, ainda há muito que avançar para a valorização dos 
professores municipais de Acará.  
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Resumo 
Partindo da compreensão de que o Brasil recentemente foi vítima de um Golpe de Estado 
jurídico-midiático-parlamentar (SAVIANI, 2017) e que nos dias atuais demarca grande 
retrocesso no campo social, espelhado na educação pública, o texto busca refletir sobre 
o Fundef e o Fundeb, retomando seus percursos, destacando avanços e lacunas, bem como 
os desafios instalados.  As reflexões dão-se a partir do financiamento da educação no âmbito 
municipal, especificamente sobre os recursos provenientes dos Fundos e a contrapartida do 
governo de São Mateus, ES, tendo como referência os estudos de Pauli (2017), pesquisa 
qualitativa, de levantamento bibliográfico e análise documental. Evidencia que o Fundef 
representou avanço limitado na política de financiamento educacional e, sem perder de vista 
o cenário de Golpe, destaca que o Fundeb, embora tenha ampliado a cobertura para toda a 
educação básica, não conseguiu cumprir com a promessa no que se refere à valorização dos 
profissionais do magistério. 
Palavras-chave: Fundef. Fundeb. Valorização do Magistério. Recursos Municipais. Golpe de 
Estado. 

From Fundef to Fundeb and the dilemmas of the valorization of 
education professionals 
Abstract 
Based on the understanding that Brazil has recently been the victim of a legal-media-
legislative-parliamentary coup (SAVIANI, 2017) that marks a major setback in the social field, 
mirrored in public education, this article aims to reflect on Fundef and  Fundeb, resuming their 
paths, highlighting advances and gaps, and the challenges installed as well. The reflections 
are based on the financing of education in the municipal sphere, specifically on the resources 
coming from the Funds and the counterpart of the government of São Mateus, ES, using 
references from the studies of Pauli (2017), in qualitative and bibliography researches and 
documentary analysis. It points out that Fundef has represented a limited advance in 
educational funding policy and, without losing sight of the coup scenario, emphasizes that 
Fundeb, although it expanded coverage for all basic education, and it failed to maintain the 
promise regarding the valorization of education professionals. 
Keywords: Fundef. Fundeb. Valorization of teaching. Municipal Resources. Coup d'etat. 
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Roda de conversa: entre contas, incômodos e coceiras  

Partimos da compreensão de que o Brasil, recentemente, foi vítima de um Golpe de 
Estado jurídico-midiático-parlamentar (SAVIANI, 2017) e que, nos dias atuais, vive nas 
trincheiras de uma guerra instalada pelo atual governo em favor da diminuição do Estado, 
minguando, cada vez mais, investimentos na política social, impactando diretamente na 
educação pública. 

Sob tal compreensão, nossas reflexões procuram analisar o movimento dos recursos 
do financiamento da educação básica da Rede Municipal de Educação de São Mateus, 
Espírito Santo, destacando mudanças, avanços e lacunas deixadas, bem como expectativas 
alimentadas no horizonte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
Básica (Fundeb). 

Os dados sobre os quais recaem nossas reflexões provêm do estudo de Pauli (2017) – 
pesquisa de natureza qualitativa, encaminhada mediante levantamento bibliográfico e análise 
documental – amadurecidos e redimensionados a partir de uma “Roda de conversa sobre o 
Fundeb São Mateus-ES”, em que tivemos a oportunidade de organizar, enquanto membros 
do Conselho Municipal de Educação de São Mateus (CME), que na sua constituição abarca 
a Câmara do Fundeb. A opção pela Roda foi a alternativa que o colegiado encontrou para 
dialogar com os profissionais do magistério na intenção de discutir, amadurecer e aprofundar 
sobre questões relacionadas ao financiamento da educação local.  

Na ocasião, os servidores do município estavam mobilizados em torno de negociação e 
reajuste salarial. Sobre esse aspecto, os profissionais da educação viam seus salários 
minguarem cada dia mais, sendo que há 3 anos não conseguiam nem mesmo receber o 
reajuste estabelecido pelo piso nacional da categoria; de 2016 a 2018 as perdas acumuladas 
subtraíam-lhes, em média, 26% dos salários.  

As várias questões levantadas durante a Roda promoveram discussões, análises e 
indagações entre os participantes, além do fato de a questão de um, incomodar o outro como 
verdadeira coceira; muitos falaram sobre suas dúvidas e comoções assim como foram 
contaminados com as questões do outro. Entre dúvidas e coceiras, destacamos as mais 
recorrentes e que dizem respeito a esta discussão: Por que o prefeito não paga o Piso? Por 
que ele não paga nossos direitos? Como não tem dinheiro, e o Fundeb? O governo federal 
não manda o dinheiro? 

Ainda que tentados a analisar a questão sob o prisma da falta de prioridade 
reiteradamente assumida pelos governos, optamos em trilhar o percurso histórico do 
financiamento da educação que, ao final, reafirma a mesma lógica, mas também nos faz 
melhor compreender o lugar de cada um e a dimensão da luta que temos assumido e a 
assumir. 

Do Fundef ao Fundeb e as dívidas não pagas 

Analisar a trajetória do financiamento da educação no Brasil pode ser uma tarefa cheia 
de armadilhas, visto que há menos 21 anos não tínhamos garantia de nenhum investimento 
em educação pública, apesar dos protestos da população, como o fizeram os Pioneiros da 
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Educação, em 1932, ao ressaltarem sobre a necessidade de se regulamentar a vinculação de 
recursos para a educação, defendendo uma política de fundos autônomos para o 
financiamento da educação no Brasil. Se considerado apenas esse aspecto, corremos o risco 
de dizer que a chegada do Fundef representou grande avanço. Mesmo assim, ainda que 
ressalvas sejam necessárias, entendemos que esse Fundo representou avanços nunca antes 
conquistados, uma vez ter sido ele o primeiro fundo educacional a prever a vinculação dos 
recursos.  

Desde o Manifesto de 1932 tem se buscado estabelecer políticas de financiamento 
educacional de Estado, mas apenas em setembro de 1996, por meio da Emenda 
Constitucional n.º 14, é que o Estado brasileiro assumiu a criação de um fundo para a 
educação. Devidamente regulamentado pela Lei 9.424/96 e pelo Decreto 2.264/97, com 
previsão de dez anos de vigência, o esperado Fundo só foi implantado em 1998, quando a 
nova sistemática de redistribuição de recursos passou a vigorar, inaugurando a política de 
recursos para a educação, prática já muito comum na Saúde e na Assistência Social.  

A Emenda Constitucional 14/96 que trouxe o Fundef, entre seus aspectos mais 
importantes, estabeleceu normas sobre a vinculação direta de receitas e transferências para 
a educação com percentual preestabelecido; trouxe a definição de critérios de 
proporcionalidade por número de alunos matriculados; equidade entre estados e municípios 
relativa à quota do salário-educação, estabelecendo, principalmente, que 60% dos recursos 
desse Fundo fossem destinados exclusivamente à remuneração dos professores. Dourado 
(1999) analisa que os principais objetivos do Fundef estão relacionados à justiça social; 
equidade; descentralização e avanço da qualidade da educação, além da valorização do 
magistério público. O mesmo autor assinala que apesar da robusteza dos objetivos, “[...] 
nenhum recurso financeiro novo seria acrescido aos já existentes nos estados e municípios” 
(p.28).  

Mesmo assim, é possível afirmar que o Fundef representou avanço significativo à 
educação, principalmente como fundo específico para a valorização do magistério, entretanto, 
é preciso também reconhecer que ele deixou grandes lacunas. Uma das principais críticas 
que a ele se faz é o fato de vincular recursos apenas para o ensino fundamental. Sobre esse 
aspecto, Davies (2006) assinala:  

No caso dos fundos formais, um grande risco é de eles agravarem a fragmentação da 
educação escolar, ao privilegiarem um nível de ensino (o ensino fundamental regular, 
no caso do Fundef). Ora, a educação não pode ser pensada em pedaços, como se uma 
parte (a graduação ou a pós-graduação, por exemplo) pudesse funcionar bem sem as 
outras (a educação básica, por exemplo). Só uma perspectiva de totalidade, abrangendo 
desde a creche até a pós-graduação, pode enfrentar alguns dos problemas básicos da 
educação (p. 18). 

Ao financiar apenas uma etapa da educação básica, prejudicou-se a continuidade do 
processo educacional, além de fomentar a exclusão das outras etapas, comprometendo o 
todo. Rolim e Gutierres (2015) analisam que o Fundef não trouxe aumento real aos 
vencimentos1 e afirmam que o “[...] aumento de remuneração, onde houve, se deu em forma 
de abono repassado em parcelas mensais ou única, ao final de ano” (p. 207). 

                                                            
1  Camargo e Jacomini (2015) esclarecem que remuneração é a soma do vencimento-base e as vantagens que 

o profissional acumula ao longo de sua carreia, enquanto que vencimento é o valor percebido por ele no 
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Apesar de não trazer aumento real ao vencimento-base, destacamos outra faceta 
positiva do Fundef ao reservar 60% de seus recursos para pagamento de salários do 
magistério, o que causou um impacto significativo, principalmente nos estados mais pobres 
do país. Outras importantes contribuições desse Fundo para os profissionais do magistério foi 
formação aos professores leigos e a necessária inclusão da discussão, nas políticas 
municipais e estaduais, sobre a obrigatoriedade da implantação dos Planos de Cargos 
Carreira e Remuneração (PCCR), dando concretude aos dispositivos da Constituição Federal 
e da LDB no que se referem à valorização da categoria (ARELARO; FERNANDES, 2015, p. 
179). 

Sobre o PCCR de São Mateus, Pauli (2017) analisa que ele resulta da meta 8 do 
primeiro Plano Municipal de Educação (PME), 2004-2014, meta esta dedicada à formação e 
valorização do magistério, que estabeleceu formação inicial e continuada, condições de 
trabalho e integração escola-comunidade. A autora analisa ainda que “[...] assim como 
ocorreu com o PNE para a mesma década, o Plano apresentou metas sem a devida 
vinculação do recurso para a sua efetivação” (2015, p. 42). 

Para ilustrar a situação instalada pela reduzida cobertura do financiamento, trazemos à 
cena alguém tentando se cobrir com um cobertor menor que o próprio corpo... E é neste 
cenário de cobertura reduzida que o Plano de Cargos e Carreiras do Magistério de São 
Mateus veio à luz em 2005.  

Naquele período, se experimentou diferentes formas de discriminação e exclusão 
profissional, dentre elas, surgiu o grupo dos que recebiam pelo Fundef e outro grupo, os que 
não recebiam: os primeiros tinham data certa para pagamento; os segundos, ainda não. 

Em 2006, em substituição ao Fundef, foi aprovado o Fundeb, tendo como lastro a 
Emenda Constitucional n.º 53/2006, regulamentado pela Lei 11.494/2007, com previsão de 
duração de quatorze anos. O novo Fundo representou, em relação ao anterior, um significativo 
“avanço” visto que passou a atender a educação básica em todas as suas etapas e 
modalidades; as fontes de recursos também foram ampliadas bem como o percentual de 
vinculação, que evoluiu de 15 para 20 por cento.  

O Fundeb trouxe, também, uma iniciativa de política indutora, por parte da União, 
direcionada ao magistério, ainda que frágil em face das desigualdades territoriais e 
econômicas. Dentre os dispositivos da lei que regulamenta o Fundeb, Rolim e Gutierres 
(2015) destacam:  

1) Ingresso na carreira somente por concurso público; 2) desenvolvimento de ações que 
visem à equiparação salarial com outras carreiras profissionais com a formação 
semelhante; 3) jornada de trabalho preferencialmente integral, ampliando horas de 
planejamento, atividades com alunos, formação continuada, dentre outros; 4) 
diferenciação dos vencimentos ou salários iniciais da carreira dos profissionais da 
educação escolar básica por titulação; 5) revisão salarial anual dos vencimentos ou 
salários iniciais e das remunerações da carreira, de modo a preservar o poder aquisitivo 
dos educadores; 6) constituição de incentivos de progressão por qualificação do trabalho 
profissional; 7) avaliação de desempenho profissional (p. 208).  

                                                            
exercício de um cargo público. A variação de vencimento ocorre por causa da movimentação que cada 
profissional faz na sua carreia. 
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Para esses autores, os sete pontos acima evidenciam traços de uma política nacional 
com iniciativa de coordenação, mas que por ausência de mecanismos intergovernamentais 
que discutam a sua efetivação, não conseguem, no contexto nacional de grandes 
desigualdades territoriais e econômicas, assegurar a real valorização do magistério. 

Pesquisadores e estudiosos do financiamento, dentre os quais destacamos Carreira e 
Pinto (2007), têm alertado sobre o valor per capita do Fundeb, observando que sua receita 
não é suficiente nem para garantir os insumos a serem investidos em infraestrutura e 
equipamentos necessários, muito menos para assegurar condições satisfatórias de trabalho. 
Sinalizam também que sem uma contrapartida significativa da União e um aumento 
substancial do percentual do PIB para a educação, corretamente aplicado, teremos ainda 
muito a caminhar em termos de políticas públicas que venham a atender a real demanda da 
população no que diz respeito à educação. A esse respeito, Pinto (2015, p. 58) adverte ser 
“[...] fundamental que a União amplie significativamente sua participação no financiamento da 
educação [...]”, observando que ela abocanha mais da metade da carga tributária do país, 
ainda que sua participação no investimento educacional fique em torno de um quarto do total. 

Mesmo assim, observamos que o Fundeb trouxe ainda outra importante mudança, ao 
contemplar não apenas os profissionais do magistério, mas todos os profissionais que 
trabalham com a educação básica. Monlevade (2014) destaca a importância dessa alteração 
ao afirmar que, para o desenvolvimento da qualidade educacional, é questão decisiva que 
todos os seus profissionais sejam devidamente valorizados. 

A rigor, considerando o quarto aniversário do PNE e seu desfacelamento causado com 
a aprovação da EC 55/2016, conhecida como PEC do congelamento dos gastos, temos que 
concordar que o caminho tem se estreitado cada vez mais e os recursos, diminuídos.  

Especificamente, no município pesquisado, a chegada do Fundeb equaliza a situação 
entre os profissionais, entretanto ao longo de sua vigência ele não resolveu questões 
relacionadas à infra-estrutura, material didático, formação, entre outras demandas. De todo 
modo, é correto afirmar que ele resolve a situação entre os profissionais com relação ao fosso 
criado na era do Fundef, mas no que diz respeito à equalização dos temas relacionados a 
salários e à valorização dos profissionais, esta parece ser uma promessa não cumprida, 
conforme seguiremos apresentando. 

O Plano de Cargos do Magistério de São Mateus, de 2005, alterado em 2013, ainda que 
com dificuldades e à custa de muita mobilização da categoria, conseguiu assegurar salários 
no limite do piso nacional, progressão vertical e horizontal até o ano 2015. A partir de 2016, 
ano da PEC do congelamento dos gastos, o município deixa de cumprir o piso nacional. A 
partir de 2017, o pagamento de todas as gratificações e progressões previstas na lei que 
estabelece o PCCR deixa de ser feito, e os salários dos servidores são congelados. 

É evidente que o Fundeb, embora apresente muitos avanços em relação ao Fundef, 
ainda não conseguiu, na totalidade, ser o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, de modo a atender todas 
as demandas e proteger a educação das catástrofes políticas que golpeiam o país. 

Abaixo, quadro em que apresentamos os valores repassados ao município, no primeiro 
e último ano do Fundef, nos anos do Fundeb até 2017 e anos e valores em que o município 
teve que lançar mão de recursos próprios para conseguir cumprir a folha de pagamento. 
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Dizemos com isso que os recursos vindos do Fundo não eram suficientes nem mesmo para 
pagar os salários da educação.  

Quadro 1: Valores do Fundef/Fundeb repassados a São Mateus 

Ano Valores recebidos via 
Fundef/Fundeb 

Valores complementados com 
recursos próprios 

FUNDEF 1998 2.716 milhões ... 
2006 23.038 milhões ... 

 
 

F 
U 
N 
D 
E 
B 

2007 26.776 milhões ... 
2008 38.888 milhões ... 
2009 36.248 milhões ... 
2010 41.756 milhões 1.622 milhão 
2011 48.620 milhões 3.316 milhões 
2012 52.913 milhões 28.335 milhões 
2013 57.655 milhões 17.664 milhões 
2014 58.650 milhões 29.580 milhões 
2015 61.825 milhões 26.931 milhões 
2016 60.853 milhões 13.338 milhões 
2017 60.517 milhões 7.832 milhões 

Fonte: Tesouro Nacional (2018), elaborado pelas autoras. 
 

O quadro provoca-nos por vários aspectos, dos quais destacamos: sobre o primeiro 
Fundo, chama à atenção a evolução do valor percebido no primeiro e no último ano de sua 
vigência. Nos 11 anos seguintes, há quase um movimento de constante crescimento do valor 
recebido, não fosse a queda em 2009, 2016 e 2017. Na coluna da direita, apresentamos os 
valores complementados pelo município para conseguir cumprir com o pagamento dos 
salários dos servidores da educação, quando os recursos do Fundeb já não são suficientes. 
Ora, se a engenharia do financiamento foi elaborada para ser o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, seus 
cálculos precisam de revisão... 

Da grande variação entre os valores complementados, além da variação dos valores 
recebidos via Fundo, há alguns elementos que nos ajudam a compreender a situação: a partir 
de 2009 e nos anos subsequentes um grande número de servidores da educação completam 
decênio, representando 25% de acréscimo sobre seus salários base, conforme previsto na 
Lei Municipal 237/92; o crescimento vegetativo da folha resultante das progressões e 
adicionais previstas no PCCR e a na mudança no status da escola que, a cada ano, ao tentar 
se adequar às orientações do estabelecido nas diretrizes da educação nacional tem 
contribuído para o desproporcional aumento da folha de pagamento em detrimento da mesma 
fonte de financiamento.  

Acrescentamos ainda a não oxigenação da folha de pagamento em virtude da 
permanência no quadro de servidores ativos, do servidor já aposentado pelo Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS), representando um percentual em torno de 20% do efetivo no 
topo do PCCR, quer dizer, acumulando todas as progressões e adicionais a que tem direito. 

Outro elemento que merece destaque está no fato de que o quadro de profissionais que 
está na escola hoje é bem diferente do quadro que havia na mesma escola há dez anos. 
Tomemos como exemplo uma unidade de ensino de educação infantil que era composta 
basicamente de professor, auxiliar de serviços gerais e diretor. Hoje, essa mesma unidade 
conta com diretor, professor A, professor B, pedagogo, cuidador, mãe social, auxiliar de 
serviços gerais. E além desses, intérprete, professor de Apoio Educacional Especializado 

119



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Zenilza Aparecida Barros Pauli; Fabiane Santiago de Arruda; Márcia Alessandra de Souza Fernandes

Do Fundef ao Fundeb e os dilemas da valorização dos profissionais da educação

 1

7

(AEE), auxiliar de educação especial, entre outros profissionais, conforme demanda a ser 
colocada.  

Compreendendo que a escola que temos hoje é outra, e a política educacional vem 
impondo, aos governos, demandas antigas e necessárias à educação de todos. Tais 
demandas, quando cumpridas acabam ampliando o número de servidores da escola, exigindo 
mais recursos, que, infelizmente, não vêm.  

Via de regra, a alternativa para a desproporcional equação entre o crescimento da folha 
e a não ampliação dos recursos tem precarizado, cada vez mais, a educação como um todo. 
Tudo isso, dentro do cenário de “abastardamento da educação” (SAVIANI, 2017), naturalizado 
em um quadro nacional de congelamento dos gastos públicos por 20 anos, com grandes 
cortes no orçamento. Somente em 2017, o corte no Ministério da Educação chegou a 4,3 
bilhões, representando 12% do total, comprometendo o orçamento daquele e dos anos 
subsequentes.  

Fundos de Manutenção, Valorização dos Profissionais e 
Desenvolvimento da Educação: a dívida continua 

Se o atual contexto da educação pública é de abandono e abastardamento, se a “pátria 
educadora” não financia a educação de seus filhos, precisamos ficar mais ativos! Em São 
Mateus, todas as garantias que os servidores conseguiram imprimir nas leis, resultam de 
mobilizações e foram conquistadas pela categoria. Na nossa situação, as mobilizações, 
entretanto, não têm sido tão favoráveis, mesmo assim, acreditamos que sem elas a situação 
estaria ainda pior.  

Mesmo que há três anos sem conseguir fazer valer o que reconhece a lei, assumimos 
nosso papel de cobradores da dívida não saldada pelo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. 
Entendemos que a conta interesse não somente à categoria, mas a todos que anseiam por 
educação pública. A prova de que os cálculos não batem é mostrada todos os dias nas mais 
diversas e desiguais escolas do país.  

Deste modo, fica evidente a necessidade e urgência de que o Fundo que vai suceder o 
Fundeb garanta a implementação do Custo Aluno-Qualidade – outra promessa não cumprida, 
desta vez, do PNE – a fim de que a educação pública no país não retroceda de vez. Como 
cobradores, continuemos a espalhar incômodos e distribuir coceiras.  
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Resumo 
Este artigo apresenta um estudo sobre o perfil da formação inicial do professor de Educação 
Infantil do Município de Teresina, considerando a exigência da LDB nº 9.394/96 que trata da 
formação mínima exigida para atuar nesta etapa de Educação Básica. O estudo compreendeu 
o universo de 2.342 docentes que atuavam na rede municipal e privada desse município. 
Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, tendo como fonte os Microdados do 
Censo Escolar da Educação Básica do ano de 2017, disponibilizados no portal INEP. A 
extração destes Microdados e a posterior análise estatística foram realizadas com o auxílio 
do SPSS. A pesquisa revelou que apesar dos avanços, o perfil de formação dos professores 
é diversificado. No entanto, considerando o percentual de docentes que já possuíam e 
estavam cursando licenciatura em Pedagogia, pode-se projetar uma melhoria desse perfil 
formativo a curto ou médio prazo. 
Palavras-chave: Política Educacional. Educação Infantil. Valorização Docente. Perfil 
Formativo.  

Primary Education in Teresina City: teacher’s  formation profile 
Abstract 
This article presents a study about the profile of the preschool education of teachers from 
Teresina, considering the requirement of the Guidelines and Bases Law - LDB 9.394 / 96, that 
deals with the minimum training required to perform in this stage of Basic Education. The study 
comprised the universe of 2.342 teachers who worked in the municipal and private network of 
this citty. This is a quantitative approach, based on the microdata of the Basic Education 
School Census from 2017, available on the INEP portal, in the form of Microdata. The 
extraction of these microdata and the subsequent statistical analysis were performed with the 
aid of the SPSS. The research revealed that despite the advances, the profile of teacher 
training is diversified. However, considering the percentage of teachers who already had and 
were taking a degree in Pedagogy, an improvement of this training profile can be projected in 
the short or medium term. 
Keywords: Educacional Policy. Primary Education. Teacher Valorization. Formation Profile 
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Introdução 

O percurso histórico da formação dos professores da Educação Infantil revela que esta 
etapa da Educação Básica, até bem pouco tempo, era ofertada como uma atividade de caráter 
assistencialista, partindo da lógica de que eram espaços escolares responsáveis apenas pelo 
cuidado e socialização das crianças, ficando, durante um longo período, em segundo plano 
na política educacional brasileira. O atendimento ocorria por um campo diversificado de 
instituições filantrópicas e associações comunitárias, as quais funcionavam em estruturas, na 
maioria das vezes, improvisadas. Isso implicou numa compreensão equivocada de que, para 
cuidar de crianças, não seria necessário ter educação, o que, por sua vez, resultava na 
ausência de políticas de formação para os docentes envolvidos neste processo.  

A Constituição Federal de 1988 determinou o dever do Estado com a oferta da 
Educação Infantil às crianças de até 5 (cinco)1 anos de idade, pelo art. 208. Com a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394/96, esta etapa da Educação Básica 
passa ter finalidades e organização no âmbito dos sistemas de ensino. Quanto à oferta, esta 
Lei estabelece, no Art. 30, que a Educação Infantil para crianças de até três anos de idade 
será ofertada em creches, ou entidades equivalentes, admitindo “o (res)surgimento de outros 
tipos de instituições de atendimento à tenra idade e a continuidade da filantropia e do 
atendimento domiciliar, contrariando as lutas históricas por um atendimento educacional 
igualitário” (LIMA, 2016, p. 24), haja vista admitir a oferta deste atendimento por instituições 
privadas de natureza não escolar. 

Contudo, um importante avanço provocado pelo reconhecimento da Educação Infantil 
como direito da criança e um dever do Estado, diz respeito à formação do professor, o que 
resultou no desenvolvimento de políticas de formação de professores, por meio de ações, 
programas de formação inicial e continuada, contribuindo para uma significativa melhoria no 
perfil formativo dos professores.  

Esta pesquisa objetivou investigar o perfil da formação inicial do professor de Educação 
Infantil do Município de Teresina, considerando a exigência da LDB nº 9.394/96 que trata da 
formação mínima exigida para atuar nesta etapa de Educação Básica, problematizando os 
elementos de convergências e divergências entre o referido marco legal e o perfil formativo 
encontrado. O estudo compreendeu o universo de 2.342 docentes que atuavam na rede 
municipal e privada, em 2017. A seguir é apresentado, de forma sucinta, o percurso 
metodológico do trabalho. 

Metodologia 

Considerando as características do objeto de estudo, optou-se por uma pesquisa de 
abordagem quantitativa, classificada, quanto ao objetivo elencado, como descritivo-analítica, 
tendo como fonte os Microdados do Censo Escolar da Educação Básica do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira (INEP), do ano de 2017, no tocante, especificamente, 
à formação dos professores que atuam na Educação Infantil. Os Microdados estão 
organizados por banco de escola, turma, docente e aluno, relacionando o código da turma, 
da escola e do professor.  

                                                            
1  A Emenda Constitucional nº 53 de 2006 alterou a idade, antes era de até 6 (seis) anos. 
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A extração dos Microdados e a posterior análise estatística foram desenvolvidas com o 
auxílio do Programa Statistical Package for the Social Siences (SPSS). Desta forma, a 
elaboração das tabelas foi realizada utilizando algumas funções2 do referido Programa. A 
tabela 4, referente ao tipo de primeira graduação por dependência administrativa, foi 
construída a partir da identificação dos códigos3 dos cursos superiores, os quais os docentes 
da Educação Infantil de Teresina cursaram ou estavam cursando. Para facilitar a análise, os 
vários cursos encontrados foram agrupados em três grandes categorias: Licenciatura em 
Pedagogia, outras licenciaturas e bacharelado. 

Para realização desta pesquisa, inicialmente, realizou-se um estudo bibliográfico acerca 
da formação de professores no Brasil, bem como a análise da legislação que institui e 
regulamenta a política de formação docente em âmbito nacional, estadual e municipal.  

Na sequência, são apresentados, no tópico seguinte, os aspectos legais sobre a 
formação inicial de professores para a Educação Infantil. 

Formação Inicial De Professores Para Educação Infantil: o que 
estabelece a legislação 

A LDB estabelece diretrizes para ampliação da oferta na Educação Infantil, no entanto, 
não avançou quanto às exigências mínimas do perfil de formação dos professores para atuar 
nessa etapa da Educação Básica. Neste sentido, há necessidade de se repensar os 
processos formativos dos professores, como requisito mínimo para realizar um atendimento 
com qualidade, tendo em vista que a LDB ao mesmo tempo em que determina que a formação 
de docentes para a educação Básica deverá ser realizada em nível superior, em curso de 
licenciatura plena, mantém um ponto controverso que é o fato de se continuar admitindo o 
curso Normal de Nível Médio como formação inicial mínima para o exercício do magistério, 
tanto na Educação Infantil quanto nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), 
uma formação técnica, que não proporciona ao professor fundamentação teórica acerca do 
desenvolvimento da criança. 

Prevalecem, portanto, dois diferentes modelos para o desenvolvimento de políticas 
públicas para a formação de professores. Um referente aos cursos superiores, ofertados pelas 
universidades e institutos superiores. O outro, a permanência do curso Normal Magistério de 
nível médio, em observância ao artigo supracitado, a Lei estabelece, no parágrafo 4º do Artigo 
87 das Disposições Transitórias, que até o final da Década da Educação (1997-2007), 
somente seriam admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por 
treinamento em serviço. 

Portanto, os sistemas de ensino contariam com um prazo de dez anos para que 
fizessem as devidas adequações à nova exigência quanto à formação dos professores em 
nível superior. Segundo Gatti e Barreto (2009), este prazo seria necessário na medida em 
que, no Brasil, nessa época, a maioria dos professores do primeiro segmento do Ensino 

                                                            
2  Dados/seleção de casos, dados/agregar, analisar/estatísticas descritivas/frequência, analisar/estatísticas 

descritivas/frequência/tabela, analisa/estatísticas descritivas/tabela de referência cruzada 
3  Código de cursos superiores da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

disponível como anexo 5 no banco de microdados do censo escolar da educação básica de 2017. 
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Fundamental possuía formação no magistério, em nível médio, o que demandaria tempo, 
muito esforço e financiamento para efetivar a formação desses docentes em nível superior. 

Para Gatti (1996), o duplo modelo de proposta para a formação do professor trouxe 
algumas implicações. Uma delas é a manutenção do Curso de Magistério de Nível Médio, 
uma formação simplificada que limita o conhecimento do professor, ignorando os princípios 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010) e Parâmetros 
Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (Brasil 2006), pela qual, muitos optaram 
como meio de obtenção imediata de emprego em pequenas escolas ou um contrato em 
condições precárias em alguns municípios e estados que têm optado pela contratação 
temporária desses profissionais. 

Ademais, o Plano Nacional de Educação (2014-2024), instituído pela Lei nº 
13.005/2014, busca, predominantemente, em sua Meta 15, assegurar que todos os 
professores da Educação Básica tenham formação específica de nível superior, obtida em 
curso de licenciatura na área específica em que atuam, por meio de uma política nacional de 
formação dos profissionais da educação em regime de colaboração entre a União, os estados, 
o Distrito Federal e os municípios. Na estratégia 1.8 (da Meta 1 do PNE), embora sem indicar 
uma data intermediária, assim estabelece: “promover a formação inicial e continuada dos(as) 
profissionais da educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por 
profissionais com formação superior”. Portanto, o PNE aponta para a necessidade de se ter, 
em toda a educação básica, docentes com formação em nível superior. 

Contribuições Do Fundeb Para A Política De Formação Docente 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve uma elevação dos percentuais 
dos impostos vinculados à educação, aumentando os recursos para sua promoção. Esta carta 
magna estabelece que os estados, os municípios e o Distrito Federal devem aplicar, em 
educação, nunca menos de 25% da receita resultante de impostos, compreendida a receita 
originária de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE).  Quanto à 
organização do ensino, o art. 211 da CF/88 define a atuação dos municípios prioritariamente 
na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, delegando aos estados a atuação prioritária 
no Ensino Fundamental e Ensino Médio. Com o aumento dos percentuais de impostos 
vinculados à educação, foi dado novo contorno à educação no país, que conferiu ao Ministério 
da Educação e Cultura (MEC) condições favoráveis para a formulação e o desenvolvimento 
de políticas em âmbito educacional.  

Segundo Gatti et al (2011), após a promulgação da LDB a principal forma de regulação 
dos recursos destinados aos docentes da educação básica passou a ser feita pelo o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do Magistério 
(FUNDEF), o qual foi instituído pela Emenda Constitucional nº 14, e regulamentado pela Lei 
nº 9.424/96, e pelo Decreto nº 2.264, de julho de 1997. Este fundo foi implantado em 1º de 
janeiro de 1998 e vigorou por dez anos, quando foi substituído pelo atual Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB), instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 
2006, e regulamentado pela Lei nº 11.494, de 28 de julho de 2007. 

Conforme a autora mencionada, tais fundos criaram dispositivo regular, possibilitando 
uma maior equidade na manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental, inicialmente 
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com o Fundef, e posteriormente, de toda Educação Básica com o Fundeb. Ao fomentar o 
provimento de recursos necessários para a efetivação das políticas de valorização do 
magistério e favorecer o próprio arcabouço político exigidos nos sistemas de ensino para o 
desenvolvimento profissional dos docentes, esses fundos, devido a sua visão e lógica, foram 
responsáveis por normatizações básicas para a construção de políticas de valorização do 
magistério mais equitativas.  

Ainda segundo autora referenciada, o Fundef contribuiu para a efetivação da política de 
formação docente ao possibilitar que governos de vários estados e municípios 
estabelecessem novas articulações com instituições formadoras de professores, firmando 
convênios para o desenvolvimento de programas especiais de licenciatura voltados aos 
professores em exercício nas redes públicas que possuíam apenas formação em nível médio, 
favorecendo a elevação do cumprimento da obrigatoriedade da formação em nível superior 
para todos os docentes exigida pela LDB, por meio de programas de licenciatura à distância 
e semipresenciais que utilizavam recursos midiáticos diversos, visto que havia uma demanda 
tão grande de professores para certificar, que os cursos regulares da educação superior, no 
seu formato clássico, não tinham condições de atender a curto ou médio prazo, pois o § 2° do 
art. 9º da Lei do Fundef, estabelecia um prazo de cinco anos para que os professores leigos 
obtivessem a habilitação necessária ao exercício das atividades docentes.  

Com a institucionalização do Fundeb, amplia-se o objetivo desses programas, aflorando 
expectativas positivas, afinal, trata-se de uma legislação que estabelece regras de melhoria 
para o sistema educacional, pois traz em seu bojo a proveniência dos recursos, o modo de 
administração destes e, principalmente, o fim visado, qual seja: a manutenção e o 
desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação, 
incluindo sua remuneração condigna. Este novo dispositivo legal representa um avanço no 
tocante à Educação Infantil, visto contemplar toda a Educação Básica.  

O Perfil Formativo Dos Docentes Da Educação Infantil Em Teresina 

Esta investigação evidenciou que, em 2017, existiam, em Teresina, 294 instituições que 
ofertavam matrículas para a Educação Infantil, compreendendo creche e pré-escola, sendo 
182 (61,9%) pertencentes à Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina e 112 (38,1%) da 
rede privada (compreendendo as escolas particulares, filantrópicas, confessionais e 
comunitárias). Percebe-se que a referida rede pública detém a maior quantidade de 
instituições de Educação Infantil em Teresina, isso se deve ao processo de municipalização 
desta etapa de ensino, ocasionando a expansão das matrículas na Educação Infantil, por meio 
de dois movimentos: 1) a passagem do atendimento estadual para o municipal e 2) a 
passagem das creches, anteriormente vinculadas à Secretaria Municipal da Criança e do 
Adolescente (SEMCAD4), para a Secretaria Municipal de Educação (SEMEC). No tocante à 
quantidade de docentes, do total de 2.342, mais de dois terços (1.604 professores - 68,5%) 
atuavam na Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina e 738 (31,5%) trabalharam na 
rede privada, conforme apresentado na tabela 1. 

  

                                                            
4  Em 2007, a SEMCAD transforma-se em Secretaria Municipal da Juventude (SEMJUV), pela Lei Complementar 

nº 3.617, de 2007. 
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Tabela 1 – Docentes na Educação Infantil em Teresina, por dependência administrativa e sexo, em 2017 

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA (ESCOLA) TOTAL
SEXO 

Masculino Feminino

Municipal 1.604 12 1.592 

(68,5%) (0,7%) (99,3%) 

Privada 
738 19 719 

(31,5%) 2,6% 97,4% 

Total 
2.342 31 2.311 

100,0% 1,3% 98,7% 
Fonte: MEC/INEP, 2017. Elaborada pelos autores desta pesquisa. 

Estabelecendo relação entre a quantidade de docentes por dependência administrativa 
e sexo, a referida tabela ratifica uma tendência que acontece no magistério na Educação 
Infantil desde o início da oferta de atendimento a esse público, quando ainda se tratava de 
atendimento assistencialista, o fato de ser uma profissão desenvolvida, predominantemente, 
pelo sexo feminino. Acerca disso, os números apontam que quase a totalidade, 99,3%, dos 
docentes da Rede Pública Municipal de Teresina é constituída por mulheres. Na rede privada, 
essa realidade não difere muito, 97,4% dos docentes é do sexo feminino. Segundo Lima 
(2016), esta feminilização no exercício da docência, nos anos iniciais e, especialmente, na 
Educação Infantil, deve-se ao reconhecimento social da mulher como educadora nata. 

Em relação à escolaridade dos professores da Educação Infantil de Teresina na tabela 
2 (a seguir), chama atenção o fato de existir ainda 27 (1,2%) professores com apenas o Ensino 
Fundamental incompleto. Essa constatação torna-se mais grave quando se constata que, há 
mais de duas décadas, a LDB estabelece formação em curso Normal Magistério de nível 
médio como exigência mínima para ser professor na Educação Infantil.  

No entanto, nas outras etapas da Educação Básica também existe uma quantidade 
considerável de professores sem a formação em nível superior. Levantamento5 de dados, de 
2013 a 2016, aponta que houve uma ampliação no percentual de docentes com formação em 
nível superior, chegando, em 2016, a 46,6% dos professores atuando na Educação Infantil, 
59,0% atuando nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 50,9% atuando nos anos finais e 
60,4% no Ensino Médio. Entretanto, notas estatísticas do Censo Escolar de 2017, revelam 
que, dos 2.192.224 docentes que atuavam na Educação Básica no Brasil, 474.679 possuíam 
apenas o Ensino Fundamental ou Médio. 

Assim, apesar de a Meta 15 do PNE determinar que “todos os professores e as 
professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em 
curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam” (BRASIL, 2014), essa meta 
está longe de ser alcançada, o que confirma o distanciamento que ainda existe entre a 
legislação e a realidade concreta.  

É importante frisar que, em relação aos profissionais que atuam com o público infantil, 
nem todos exercem a função de titular. Assim, deste quantitativo de docentes, 2.116 (90,4%) 
atuavam como titulares de sala de aula e 226 (9,6%) atuavam como auxiliares, em 2017. Para 
melhor caracterizar o perfil formativo dos professores que atuaram na Educação Infantil de 
                                                            
5  Relatório de monitoramento das metas do PNE (2014-2024), realizado pelo INEP e divulgado em junho de 2018. 
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Teresina naquele ano, consolidou-se os dados, referentes à escolaridade por dependência 
administrativa e função que exerce na escola, na tabela 2. 

Tabela 2 – Escolaridade dos docentes da Educação Infantil em Teresina - por dependência 
administrativa e função que exerce na escola, em 2017 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA/ 

FUNÇÃO 

ENS. 
FUND. 

INCOMP 
ENS. 

MÉDIO 
MÉDIO 

NORMAL 
MAGISTÉRIO 

SUPERIOR 
CURSANDO 

SUPERIOR 
 TOTAL 

M
U

N
IC

IP
A

L 

DOCENTE 
 

0 
(0%) 

7 
(0,5%) 

7 
(0,5%) 

747 
(49%) 

760 
(50%) 

1521 
(100%) 

AUXILIAR 1 (1,2%) 18 
(21,7%) 

2 
(2,4%) 

61 
(73,5%) 

1 
(1,2%) 

83 
(100%) 

TOTAL 1 
(0,1%) 

25 
(1,5%) 

9 
(0,6%) 

808 
(50.4%) 

761 
(47,4%) 

1604 
(100%) 

PR
IV

A
D

A
 

DOCENTE 
 

23 
(3,9%) 

42 
(7,0%) 

75 
(12,6%) 

120 
(20,2%) 

335 
(55,3%) 

595 
(100%) 

AUXILIAR 3 
(2,1%) 

43 
(30%) 

13 
(9,1%) 

39 
(27,4%) 

45 
(31,4%) 

143 
(100%) 

TOTAL 26 
(3,5%) 

85 
(11,5%) 

88 
(11,9) 

159 
(21,6%) 

380 
(51,5%) 

738 
(100%) 

TO
TA

L DOCENTE 
 

23 
(1%) 

49 
(2,3%) 

82 
(4%) 

867 
(41%) 

1095 
(51,7%) 

2.116 
(100%) 

AUXILIAR 4 
(1,8%) 

61 
(27%) 

15 
(6,6%) 

100 
(44,2%) 

46 
(20,4%) 

226 
(100%) 

TOTAL GERAL 
27 

(1,2%) 
 

110
(4,7%) 

 

97
(4.1%) 

 

967
(41.3%) 

 

1141 
(48,7%) 

 
2342 

(100%) 

Fonte: MEC/INEP, 2017. Elaborada pelos autores desta pesquisa. 

Os dados da Tabela 2 mostram que, dos 595 profissionais que atuavam como docente, 
isto é, como titulares de sala de aula na Educação Infantil na rede privada de ensino de 
Teresina, 23 (3,9%) possuía apenas o Ensino Fundamental incompleto e 42 (7,0%) somente 
o Ensino Médio completo. Com relação à Rede Pública de Ensino de Teresina, dos 1.521 
docentes apenas 7 (0,5%) possuíam somente Ensino Médio.  

Com base nos dados desta Tabela 2 foi possível verificar, também, que somente 82 
(4%), dos 2.116 docentes das duas redes de ensino, tinham o curso Normal Magistério de 
Nível Médio, dos quais 75 são da rede privada. Embora a LDB/96 mantenha este curso como 
exigência mínima para atuar na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, essa 
pesquisa revelou um percentual insignificante de docentes com este perfil, possivelmente 
devido à extinção desta formação em Teresina, ao contrário de outros municípios brasileiros 
onde ainda é ofertada, pois, embora o curso Normal Magistério de Nível Médio tenha perdido 
espaço e prestígio para a formação de nível superior desde a aprovação da referida lei. 
Segundo Lima (2016, p. 259), 

Esses cursos continuam em funcionamento em muitos estados brasileiros de acordo 
com a Sinopse Estatística da Educação Básica de 2014, disponível do site do INEP, e 
em vários deles, com um número significativo de matrículas. O Piauí, de acordo com 
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esses dados, não é um desses casos, haja vista não haver nenhum registro desse tipo 
de curso.  

A não oferta do Normal Magistério de Nível Médio, no Piauí e em outros estados do 
Brasil, é motivada pela expansão da política de formação de professores em nível superior, 
implantada pelo MEC e efetivada por meio de diversos programas, principalmente, 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica (PARFOR). 

No tocante a materialização destes cursos da UAB no Piauí, segundo com Lima (2016) 
se efetivou através da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), que contava, entre 2014 e 
2015, com 24 pólos e na metade deles o curso de Licenciatura em Pedagogia é oferecido, 
contribuindo assim para absorver parte dessa demanda por formação.  A outra IES que é 
integrante da UAB no nosso estado é a Universidade Federal do Piauí (UFPI) que conta, no 
período em referência, com 21 pólos, dos quais apenas em três deles o curso de Licenciatura 
em Pedagogia é ofertado. 

Com relação à formação, em nível superior, dos profissionais que atuaram como 
docentes nas creches e pré-escolas, em 2017, constatou-se que um expressivo número de 
docentes da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina, 747 dos 1.521, o que 
corresponde a 49%, ainda estava cursando o ensino superior. Na rede privada este percentual 
equivaleu a 20,2%, 120 dos 595 docentes. 

A constatação de que muitos docentes estavam cursando ensino superior pode revelar, 
por um lado, avanços em relação ao alcance da meta 15 do PNE, por outro lado, 
hipoteticamente, pode indicar a presença de muitos estagiários atuando como titular de sala 
de aula na Educação Infantil, o que precisa ser melhor investigado. Neste sentido, espera-se 
que outros estudos, utilizando abordagem no campo das pesquisas qualitativas, possam 
explicar quem são os docentes que atuam na Educação Infantil sem curso superior completo.  

Os dados apresentados revelam, também, que dos 2.342 profissionais (docentes e 
auxiliares) da Educação Infantil de Teresina da rede pública municipal e privada, em 2017, 
1.141 (48,7%) possuíam curso superior. Um percentual menor que o do Brasil, que é de 
66,4%, de acordo com notas estatísticas do censo escolar do referido ano. Considerando 
somente os profissionais que atuavam nas mencionadas redes de ensino como docente, ou 
seja, como titular de sala de aula, este percentual sobre de 48,7% para 51,7%. 

Entretanto, não basta apenas ter curso superior, esta formação, de acordo com o artigo 
62 da LDB, deve ser em curso de licenciatura.  Assim, a tabela 3 apresenta o quantitativo de 
docentes com licenciatura na primeira graduação e na segunda graduação por dependência 
Administrativa. 
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Tabela 3 – Docentes com licenciatura na primeira e na segunda graduação, na Educação 
Infantil de Teresina, por dependência Administrativa, em 2017 

DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

(ESCOLA) 
LICENCIATURA 
GRADUAÇÃO 1 

LICENCIATURA 
GRADUAÇÃO 2 

TOTAL 
LICENCIATURAS 

 
 

TOTAL 
 DE 

GRADUAÇÕES 

 Municipal 1.556 13 1.569 1.569 

Privada 485 1 486 539 

Total 2.041 14 2055 2.108 
Fonte: MEC/INEP, 2017. Elaborada pelos autores desta pesquisa. 

A tabela 3 mostra que, dos 539 profissionais da Educação Infantil da rede privada de 
ensino, considerando todos os docentes e auxiliares que possuíam curso superior ou que 
estavam cursando, somente 486 (91,2%) tinha ou faziam algum curso de licenciatura. Já na 
Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina, dos 1.569 profissionais da Educação Infantil 
que possuíam curso superior ou que estavam cursando, 100% eram de licenciatura sendo 
1.556 na graduação e 13 na segunda.  

Na tabela 4, detalham-se melhor os dados sobre a formação na primeira graduação, 
dos docentes da educação infantil em Teresina, apresentando o tipo do curso por 
dependência administrativa, envolvendo tanto os profissionais que já possuíam  o ensino 
superior, quanto os que ainda estavam cursando em 2017. 

Tabela 4 – Tipo da primeira graduação por dependência administrativa 
DEPENDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA (ESCOLA) 
LICENCIATURA BACHARELADO TOTAL PEDAGOGIA OUTRAS

MUNICIPAL 1.534 
(97,8%) 

22 
(1,4%) 

13 
(0,8%) 

 

1.569 
(100%) 

PRIVADA 384 
(71,3%) 

101 
(18,7%) 

54 
(10,0%) 

 

539 
(100%) 

TOTAL 1.918 
(91%) 

123 
(5,8%) 

67 
(3,2%) 

2108 
(100%) 

Conforme a Tabela 4, considerando a primeira graduação dos docentes da Educação 
Infantil, 97,8% dos cursos dos profissionais que atuavam na Educação Infantil na Rede 
Pública Municipal de Ensino de Teresina eram de Licenciatura em Pedagogia. Resultado que 
revela existir um significativo avanço em relação ao alcance da meta 15 do PNE, a qual 
estabelece que a formação do docente para atuar na Educação Básica deve ser em 
licenciatura na área do conhecimento em que atua. 

Acredita-se que este elevado índice de professores com licenciatura em Pedagogia, 
deve-se a dois fatores: 1) a forma de ingresso por meio de concurso público de provas e 
títulos, tendo como requisito a formação na área específica garantida pela CF de 88, 2) a 
política nacional de formação dos profissionais da educação em regime de colaboração entre 
a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios efetivada pelo MEC por meio do 
PARFOR que oferta três tipos de formação: 1) cursos de 1ª licenciatura, voltados para 
docentes que não possuem formação superior 2) cursos de 2ª licenciatura para os docentes 
que possuem licenciatura em área distinta de sua atuação em sala de aula 3) formação 
pedagógica para os docentes que possuem curso superior, sem habilitação em licenciatura.  
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Ademais, a expansão do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) ampliou a oferta 
e a quantidade de concludentes em cursos de graduação, especialmente nos cursos de 
licenciatura. 

É importante salientar que, embora o art. 62, § 3º da LDB estabeleça que “a formação 
inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente 
fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância”, com a expansão das 
matrículas nos cursos superiores na primeira década deste século, sobretudo da licenciatura 
em Pedagogia, houve uma transformação nas características da oferta desses cursos. Acerca 
disso, Barreto (2015, p. 682) afirma, 

De acordo com os censos da educação superior, em 2001 havia 53,8% das matrículas 
no setor privado e 46,2% na rede pública, e estas eram oferecidas praticamente só na 
modalidade presencial, fundamentalmente pelas instituições de ensino superior (IES) 
estaduais e federais. Em 2011, a proporção entre as matrículas presenciais do setor 
privado e do setor público não sofre alterações substantivas (56,7% e 43,3%). No 
entanto, as matrículas a distância fazem toda a diferença: elas saltaram de insignificante 
0,6% para 31,6% em 2011. Nesse interregno, as matrículas nos cursos de pedagogia 
passaram de 29,3% a 65,7% do total de estudantes. 

Vale ressaltar também que, ainda segundo o autor referenciado, com a ampliação da 
oferta dos cursos de licenciatura na modalidade à distância, o Estado transfere à iniciativa 
privada a maior parte de suas responsabilidades em relação à formação de professores. 

Na rede privada, considerando a primeira graduação, os cursos dos profissionais que 
atuavam na Educação Infantil possuem uma configuração um pouco diferente, pois apenas 
71,3% dos docentes, em 2017, tinham ou cursavam Licenciatura em Pedagogia, observando-
se a presença de um percentual considerável de profissionais com bacharelado (10,0%) e 
outras licenciaturas (18,7%), ou seja, 28,7% dos professores da Educação Infantil da rede 
privada de Teresina não possuíam, em 2017, formação específica ou compatível para atuar 
nesta importante etapa da Educação Básica. Esse menor percentual de docentes com 
licenciatura em Pedagogia deve-se, supõe, ao fato de não haver um maior rigor no momento 
da contratação do professor, sobretudo em escolas particulares de pequeno porte, assim 
como o fato destes profissionais não serem contemplados com programas como PARFOR 
que é destinado apenas para os profissionais do magistério que estejam no exercício da 
docência na rede pública de Educação Básica.  

Considerações Finais 

Os dados da pesquisa revelaram que apesar dos avanços, o perfil de formação dos 
professores é diversificado, pois, além da presença dos professores com curso de licenciatura 
e curso Normal Magistério de nível médio atuando nas creches e pré-escolas de Teresina, o 
que atende às exigências mínimas da LDB, existem ainda alguns professores com Ensino 
Fundamental incompleto e um significativo número de docentes com nível médio (sem 
magistério), estando em desacordo com a exigência desta Lei.  

Quando se comparou os tipos de cursos da primeira graduação dos professores da 
educação infantil das redes pública municipal e privada, constatou-se que a grande maioria 
dos titulares de turmas da rede pública municipal tinha ou cursava Licenciatura em Pedagogia 
(97,8%), enquanto que os profissionais que atuavam na rede privada possuíam  uma 
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configuração um pouco diferente, pois apenas 71,3% dos docentes, em 2017, tinham ou 
cursavam Licenciatura em Pedagogia, observando-se a presença de um percentual 
considerável de profissionais com bacharelado (10,0%) e outras licenciaturas (18,7%), ou 
seja, 28,7% dos professores da Educação Infantil da rede privada de Teresina não possuíam 
em 2017 formação específica ou compatível para atuar nesta importante etapa da Educação 
Básica. 

As conclusões deste estudo mostraram que o perfil formativo diversificado dos 
professores da Educação Infantil em Teresina, quantitativamente, nega que a docência, nesta 
etapa da Educação Básica, é um ofício com especificidades que precisam ser aprendidas e 
que a caracterizam e a difere das demais profissões e até mesmo da própria docência em 
outras etapas e níveis de ensino, o que pode prejudicar o alcance das finalidades 
estabelecidas pela LDB. 

Contudo, tendo em vista o elevado percentual de docentes que atuavam na Educação 
Infantil de Teresina que já possuíam ou estavam cursando licenciatura em Pedagogia, em 
2017, sobretudo, na Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina, considera-se um 
significativo avanço em relação ao cumprimento do que estabelece a LDB em relação à 
formação dos docentes da Educação Básica e, consequentemente, ao alcance da meta 15 
do PNE, podendo-se projetar uma melhoria desse perfil formativo a curto ou médio prazo. 
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Artigo Completo  
 Eixo Temático:  Planos de Carreira e Remuneração de Professores  

Estudo comparativo entre os procedimentos metodológicos e os 
resultados dos indicadores de monitoramento da Meta 17 do 
Plano Nacional de Educação divulgados pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep 

Mariano Laio de Oliveira 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Brasília/DF - Brasil 

Resumo 
O presente artigo teve por objetivo comparar os procedimentos metodológicos e os resultados 
dos indicadores de monitoramento da Meta 17 do Plano Nacional de Educação publicados 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), tendo em 
vista a substituição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) pela Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad-c) efetivada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Durante os anos de 2012 e 2015, período em que ambas as 
pesquisas foram realizadas concomitantemente, verificou-se que o indicador calculado com 
dados da Pnad apresentou percentuais mais elevados do que o indicador da Pnad-c. No 
entanto, os rendimentos brutos médios mensais mensurados pelo indicador da Pnad, tanto 
para os profissionais do magistério da educação básica como para os demais profissionais, 
apresentaram valores reais inferiores aos observados pelo indicador da Pnad-c. 
Palavras-chave: Valorização dos profissionais do magistério, indicadores de 
remuneração, Pnad, Pnad contínua. 
Abstract 
The goal of this study was to compare the methodological procedures and the results of the 
National Plan of Education goal 17's monitoring indicators’ published by the National Institute 
of Educational Studies and Research Anísio Teixeira (Inep), triggered by the replace from the 
National Sample Survey (Pnad) by the National Survey by Sample of Continuous Domicile 
(Pnad-c) performed by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). During the 
years of 2012 and 2015, time both surveys were carried out concomitantly, it was verified that 
the Pnad indicator’s presented higher percentages than the Pnad-c’s one. However, the 
average monthly gross income measured by the Pnad indicator’s, both for the teaching 
professionals in the basic education and for other professionals, presented real values lower 
than those observed by the Pnad-c indicator’s. 
Keywords: Appreciation of teaching professionals, remuneration indicators, Pnad, Pnad 
contínua. 
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Introdução 

 A política de valorização dos profissionais do magistério representa um dos pilares 
fundamentais para o desenvolvimento da educação básica pública no Brasil. O processo de 
valorização dos profissionais do magistério compreende diversos aspectos, dentre eles, a 
formação inicial e continuada para o exercício do magistério, condições laborais adequadas 
no ambiente escolar, ingresso na carreira mediante aprovação em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, vínculo de emprego estável, jornada de trabalho adequada (delimitando 
em 2/3 da carga horária para atividades de interação com os educandos), estruturação de 
cargos com planos de carreiras e o atingimento de condições condignas de remuneração, 
tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional da categoria (Lei nº 
11.738/08). 

A Meta 17 do Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024 (Lei nº 13.005/14) dispõe 
sobre a valorização dos profissionais do magistério das redes públicas de educação básica 
de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais do mercado de 
trabalho com nível de escolaridade equivalente. Complementarmente, a estratégia 17.2 do 
PNE define que a evolução salarial desses profissionais será acompanhada por meio de 
indicadores construídos a partir da base de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Organismos internacionais como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico por meio do anuário Education at a Glance (OCDE, 2016), organizações da 
sociedade civil brasileira (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E 
ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS – Dieese, 2014; TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2014) e, 
ainda, entidades do Governo Federal como o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – Inep (BRASIL, 2015) fazem uso de indicadores 
fundamentados no rendimento médio dos professores e dos demais profissionais com 
escolaridade equivalente para avaliar o andamento das políticas públicas de remuneração 
dos docentes da educação básica vigentes. 

Diversos estudos acadêmicos também empregaram o parâmetro do “rendimento médio” 
como indicador para calcular a razão entre a remuneração dos professores da educação 
básica e dos demais profissionais não professores. Vários desses estudos calcularam seus 
indicadores utilizando a base de dados da Pnad (MORICONI, 2008; BRITO; WALTENBERG, 
2014; JACOMINI; ALVES; CAMARGO, 2016).  

Alves e Sonobe (2018) apontam que há divergências nos resultados obtidos entre os 
indicadores de rendimentos médios dos professores da educação básica divulgados nas 
diferentes publicações institucionais, acadêmicas e da sociedade civil. Tais divergências 
ocorrem inclusive em estudos que fizeram uso das mesmas bases de dados. Esta 
constatação evidencia que as escolhas metodológicas arbitradas na elaboração e composição 
de indicadores não são um procedimento imparcial (ALVES; SONOBE, 2018). Habitualmente, 
tais escolhas se dão a partir de critérios teóricos, legais e políticos envolvidos na construção 
do indicador (JANNUZZI, 2005). No caso dos indicadores abordados neste artigo, as escolhas 
metodológicas buscaram atender estritamente aos critérios legais postulados no caput da 
Meta 17 do PNE (Lei nº 13.005/14). 
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É imprescindível contextualizar que, a partir de 2006, o IBGE promoveu a 
implementação progressiva do Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares (SIPD) visando 
reformular as suas pesquisas domiciliares. Dentre as pesquisas que compõem o SIPD, está 
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-c) que, a partir de 2012, foi 
implantada visando substituir as estatísticas sobre mercado de trabalho obtidas através da 
Pnad e da Pesquisa Mensal de Emprego (PME). Tal procedimento teve o intuito de 
potencializar os resultados produzidos por ambas as pesquisas. Portanto, com a implantação 
da Pnad-c, procedeu-se a ampliação da cobertura da PME para todo o território nacional e as 
informações da Pnad sobre trabalho passaram a ser disponibilizadas com periodicidade 
apropriada para a realização de análises conjunturais do tema (IBGE, 2018). 

Diante das mudanças nas pesquisas domiciliares do IBGE, fez-se necessário adotar a 
Pnad-c como a nova fonte oficial de dados para balizar o cálculo do indicador erigido pelo 
PNE para acompanhar e monitorar a Meta 17. Este artigo tem por objetivo demonstrar as 
mudanças e as escolhas metodológicas realizadas na construção do indicador da Meta 17 do 
PNE tendo em vista a substituição da base de dados da Pnad pela Pnad-c, assim como 
apresentar análise descritiva comparando os resultados obtidos de ambas as pesquisas. Este 
estudo justifica-se por apresentar detalhadamente a metodologia adotada para compor o atual 
indicador da Meta 17 divulgado pelo Inep a partir do Relatório do 2º ciclo de monitoramento 
das metas do PNE – 2018. Ainda, visa destacar os aperfeiçoamentos metodológicos 
implementados em relação ao indicador da Meta 17 calculado com dados da Pnad, o qual foi 
divulgado nas publicações Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024: Linha de Base 
(BRASIL, 2015) e Relatório do 1º ciclo de monitoramento das metas do PNE: biênio 2014-
2016 (BRASIL, 2016). 

Este artigo apresenta 4 seções. Esta seção introdutória que trouxe uma breve revisão 
da literatura sobre indicadores de remuneração dos professores da educação básica pública, 
além do objetivo e da justificativa deste estudo. A segunda seção abordou a questão 
metodológica por meio da comparação dos parâmetros arbitrados na construção dos 
indicadores da Meta 17 do PNE calculados através da Pnad e da Pnad-c. A terceira seção 
abrangeu a análise comparativa dos resultados e a discussão sobre suas diferenças. Por fim, 
a última seção dispôs sobre as considerações finais. 

Metodologia  

A metodologia de construção do indicador de monitoramento da Meta 17 do PNE 2014-
2024 buscou traduzir de modo o mais acurado possível os critérios e os parâmetros 
estabelecidos pelo caput da mesma, a saber: 

Meta 17 – valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 
básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com 
escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. (Lei nº 
13.005/14) 

Pelo enunciado do caput da Meta 17 se depreende que ao menos 5 (cinco) parâmetros 
básicos devem estar presentes na composição do indicador que irá mensurar o rendimento 
médio dos profissionais do magistério das redes públicas de educação básica e dos demais 
profissionais. São eles:  
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1. Rendimento bruto médio mensal; 
2. jornada de trabalho (horas trabalhadas por semana); 
3. escolaridade; 
4. ocupação, e 
5. rede pública de ensino. 

Portanto, o indicador da Meta 17 que foi calculado utilizando como base de dados a 
Pnad apresentava a seguinte descrição e fórmula de cálculo: 
Razão entre o salário médio de professores da educação básica da rede pública (não federal) 
e o salário médio de não professores com escolaridade equivalente. 

Fórmula de cálculo resumida: 𝑠𝑎𝑙á𝑟𝑖𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑎 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎çã𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎, 𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎 (𝑛ã𝑜 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑙),𝑐𝑜𝑚 a𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 12 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  
𝑠𝑎𝑙á𝑟𝑖𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑜𝑠 não 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠,𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 12 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

 𝑥 100 

 Já o indicador de monitoramento da Meta 17 que foi calculado com base nos dados 
da Pnad-c apresentou a seguinte descrição e fórmula de cálculo: 
 

Percentual do rendimento bruto médio mensal dos profissionais do magistério das redes 
públicas da educação básica, com nível de instrução superior completo, em relação ao 
rendimento bruto médio mensal dos demais profissionais assalariados, com escolaridade 
equivalente. 

Fórmula de cálculo resumida: 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎çã𝑜 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎,𝑐𝑜𝑚 𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢çã𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜  
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠,𝑐𝑜𝑚 𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢çã𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 

 𝑥 100 

O Quadro 1 traz o comparativo entre as variáveis da Pnad e da Pnad-c que foram 
utilizadas para construir os indicadores de monitoramento da Meta 17 do PNE. 
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Quadro 1 - Comparativo das variáveis da Pnad e da Pnad Contínua utilizadas na composição 
dos indicadores de monitoramento da Meta 17 do PNE 

Parâmetro Pnad 
variáveis 

Pnad Contínua 
variáveis 

Rendimento 
bruto médio 
mensal 

V9532 - Rendimento mensal em dinheiro 
que recebia normalmente, no mês de 
referência, no trabalho principal da semana 
de referência 

V403312 - Qual era o rendimento 
bruto/retirada mensal que ... recebia/fazia 
normalmente nesse trabalho? (valor em 
dinheiro) 

Jornada de 
trabalho 
semanal 

V9058 - Número de horas habitualmente 
trabalhadas por semana no trabalho 
principal da semana de referência 
01 a 98 hora(s) 

V4039 - Quantas horas ... trabalhava 
normalmente, por semana, nesse trabalho 
principal? 
01 a 120 hora(s) 

Escolaridade 
V4803 – Anos de estudo (todas as pessoas) 
Categorias: 13 (12 anos), 14 (13 anos), 15 
(14 anos), 16 (15 anos ou mais) 

VD3001 – Nível de instrução mais elevado 
alcançado (pessoas de 5 anos ou mais de 
idade) 
Categorias: 7 (Superior completo) 

Ocupação 

V9906 – Código da ocupação no trabalho 
principal da semana de referência 
Baseado na “Composição dos Grupamentos 
Ocupacionais” e “Relação de Códigos de 
Ocupação” da CBO-Domiciliar 

V4010 – Código da ocupação (cargo ou 
função) 
Baseado na “Composição dos Grupamentos 
Ocupacionais” e “Classificação de 
Ocupações para as Pesquisas Domiciliares 
– COD” 

Rede pública 
de ensino 

V9033 – Área do emprego no trabalho 
principal da semana de referência 
Categorias: 3 (Estadual) e 5 (Municipal) 

V4014 – Esse trabalho era na área: 
Categorias: 1 (Federal), 2 (Estadual) e 3 
(Municipal) 

Variável 
responsável 
pela expansão 
da amostra 

V4729 – Peso da pessoa  

V1028 – Peso do domicílio e das pessoas 
Peso trimestral com correção de não 
entrevista com pós estratificação pela 
projeção de população. 

Profissional 
assalariado Não utilizou variável correspondente 

V4012 – Nesse trabalho, ... era: 
Categorias: 2 - Militar do exército, da 
marinha, da aeronáutica, da polícia militar ou 
do corpo de bombeiros militar;  
3 - Empregado do setor privado; e  
4 - Empregado do setor público (inclusive 
empresas de economia mista). 

Fontes: Dicionário de variáveis da Pnad/IBGE (arquivo de pessoas) e Dicionário das variáveis da Pnad contínua/IBGE. 

Uma vez explicitadas as variáveis utilizadas na composição dos indicadores, segue a 
descrição das fórmulas detalhadas de ambos. 

O indicador calculado a partir da base de dados da Pnad representa a razão (expressa 

como um percentual) entre o salário médio dos professores com ao menos 12 anos de 
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escolaridade da educação básica na rede pública (não federal) e o salário médio dos não 

professores com escolaridade equivalente (ver equação 1). (BRASIL, 2015). 

Fórmula de cálculo detalhada do indicador com variáveis da Pnad: 

        𝑠𝑒  𝑉4803 ≥ 13 e V4803 < 17  𝑒  𝑉9033 = (3 𝑜𝑢 5) 𝑒 
𝑉9906 = (2311, 3311, 2391, 2392, 2312, 2313, 3312, 3321, 2321, 2330, 3313 𝑜𝑢 3322)  

            𝑠𝑒  𝑉4803 ≥ 13 e V4803 <  17  𝑒   𝑉9906 ≠ (2311, 3311, 2391, 2392, 2312, 2313, 3312, 3321, 2321, 2330, 3313, 3322 ou 2340)  
 𝑥 100

(1) 

O indicador calculado a partir da base de dados da Pnad-c representa a razão (expressa 
como um percentual, ou seja, uma fração de 100) entre o rendimento bruto médio mensal dos 
profissionais do magistério das redes públicas de educação básica com nível de instrução 
superior completo e o rendimento bruto médio mensal dos demais profissionais com algum 
vínculo empregatício e nível de instrução superior completo (BRASIL, 2018). Ver equação 2.  

Fórmula de cálculo detalhada do indicador com variáveis da Pnad-c:  

𝐼𝑛𝑑 17 =
          𝑠𝑒 𝑉𝐷3001 = 7  𝑒  𝑉4014 = 1 𝑜𝑢 2 𝑜𝑢 3 𝑒

𝑉4010 = (2320, 2330, 2341, 2342, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356 𝑜𝑢 2359)  
            𝑠𝑒  𝑉𝐷3001 =  7  𝑒  𝑉4012 = (2 𝑜𝑢 3 𝑜𝑢 4) 𝑒  𝑉4010 ≠ (2310, 2320, 2330, 2341, 2342, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356 𝑜𝑢 2359)  

 𝑥 100 (2) 

Para dar início à descrição dos procedimentos de cálculo do indicador de monitoramento 
da Meta 17, será apresentado o método de construção da variável derivada que representa o 
“rendimento bruto médio mensal ponderado em 40 horas semanais”. Trata-se da variável 
principal do estudo, que uma vez constituída, utilizará as demais variáveis apenas como filtros 
para especificar quesitos como ocupação, escolaridade, rede de ensino e profissionais 
assalariados. O procedimento metodológico para a construção da variável principal é comum 
a ambos os indicadores, ou seja, tanto o indicador calculado com dados da Pnad como o da 
Pnad-c apresentam a mesma expressão matemática para calcular a variável “rendimento 
bruto médio mensal ponderado em 40 horas semanais”, exigindo apenas a substituição de 
suas respectivas variáveis (rendimento bruto mensal e jornada de trabalho semanal). 

No caso da Pnad foram utilizadas as variáveis V9532 e V9058, que na Pnad-c 
correspondem respectivamente às variáveis V403312 e V4039. No que diz respeito ao 
parâmetro “carga horária de trabalho semanal” (V9058 na Pnad e V4039 na Pnad-c) foram 
estabelecidas delimitações para selecionar apenas as observações em que a jornada 
enquadrasse entre 10 e 60 horas semanais trabalhadas. As expressões matemáticas das 
variáveis principais “rendimento bruto médio mensal ponderado em 40 horas semanais” são: 
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As próximas etapas do cálculo do indicador consistiram em selecionar as variáveis 
“filtros” destinadas a especificar os profissionais do magistério da educação básica, ou seja, 
os numeradores das equações (1) e (2) descritas anteriormente. Os filtros de seleção 
permitiram identificar os seguintes parâmetros:  

1. Ocupações referentes aos profissionais do magistério da educação básica;  
2. redes de ensino públicas da educação básica (federal, estadual e municipal); e, 
3. escolaridade dos profissionais do magistério. 

O processo de seleção das ocupações relativas aos profissionais do magistério da 
educação básica apresentou algumas diferenças entre a Pnad e Pnad-c. No caso da Pnad, 
os códigos de ocupação eram classificados com base na Relação de Códigos de Ocupação 
da Classificação Brasileira de Ocupações Domiciliar – CBO-Domiciliar. Os códigos CBO-
Domiciliar selecionados para o numerador do indicador da Pnad consideraram apenas os 
professores da educação básica, a saber: 2311, 2312, 2313, 2321, 2330, 2391, 2392, 3311, 
3312, 3313, 3321 e 33221. 

No caso da Pnad-c, os códigos de ocupação são classificados de acordo com a 
Classificação de Ocupações para as Pesquisas Domiciliares – COD. A seleção dos códigos 
COD levou em conta a ampliação do rol de ocupações visando abarcar, além dos professores 
da educação básica, os outros profissionais do magistério da educação básica2. A ampliação 
desse rol justifica-se por atender fidedignamente à letra da lei da Meta 17 do PNE, que prevê 
“valorizar os (as) profissionais do magistério...” (Lei nº 13.005/14, Anexo, Meta 17, caput). 
Desse modo, foram selecionados os códigos relativos à todas as ocupações listadas como 
profissionais do ensino na COD: 2320, 2330, 2341, 2342, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356 
e 23593. A única exceção foi o código 2310 referente aos professores de universidades e do 
ensino superior. 

                                                            
1  Relação de códigos de ocupação da Classificação Brasileira de Ocupações Domiciliar – CBO-Domiciliar 

referentes aos profissionais do ensino (com formação de nível superior): 2311 - Professores da educação 
infantil; 2312 - Professores do ensino fundamental (séries iniciais); 2313 - Professores do ensino fundamental 
(séries finais); 2321 - Professores do ensino médio; 2330 - Professores e instrutores do ensino profissional; 
2391 - Professores de educação física; 2392 - Professores de alunos com deficiências físicas e mentais. 
Professores leigos e de nível médio: 3311 - Professores na educação infantil; 3312 - Professores no ensino 
fundamental (séries iniciais); 3313 - Professores no ensino profissionalizante; 3321 - Professores leigos na 
educação infantil e no ensino fundamental e 3322 - Professores leigos no ensino profissionalizante. 

2  “Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as 
atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, 
inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de 
educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação 
federal de diretrizes e bases da educação nacional” (Lei nº 11.738/08, Art. 2º, § 2º).  

3  Relação de códigos de ocupação da Classificação de Ocupações para as Pesquisas Domiciliares – COD 
referentes aos profissionais do ensino: 2320 - Professores de formação profissional; 2330 - Professores do 
ensino médio; 2341 - Professores do ensino fundamental; 2342 - Professores do ensino pré-escolar; 2351 - 
Especialistas em métodos pedagógicos; 2352 - Educadores para necessidades especiais; 2353 - Outros 
professores de idiomas; 2354 - Outros professores de música; 2355 - Outros professores de artes; 2356 - 
Instrutores em tecnologias da informação e 2359 - Profissionais do ensino não classificados anteriormente. 

Para a Pnad:            Para a Pnad-c:          
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No que diz respeito às ocupações considerados para a composição do grupo dos 
“demais profissionais” foram selecionados todos os códigos de ocupações não identificados 
como professores, ou seja, foram desconsideradas todas as ocupações dentre os 
profissionais do ensino listados na CBO-Domiciliar registrados como professores (no caso da 
Pnad). No que se refere à Pnad-c, para compor o grupo dos “demais profissionais” foram 
selecionados todos os códigos de ocupações não identificados como profissionais do 
magistério, ou seja, foram excluídas todas as ocupações listadas como profissionais do ensino 
na COD. 

O parâmetro “redes públicas de ensino da educação básica” foi definido por meio das 
variáveis V9033 (Pnad) e V4014 (Pnad-c). A rede de ensino federal não foi considerada no 
computo do cálculo do indicador da Pnad. No caso do indicador da Pnad-c, optou-se por incluir 
a rede de ensino federal dentre o rol das redes consideradas. Tal inclusão foi arbitrada visando 
atender a literalidade da redação da Meta 17 do PNE, que prevê “(...) profissionais do 
magistério das redes públicas de educação básica (...)” (Lei nº 13.005/14, Anexo, Meta 17, 
caput). 

O parâmetro “escolaridade” pode ser dimensionado nas pesquisas domiciliares do IBGE 
através de duas variáveis, a saber, “anos de estudo” ou “nível de instrução mais elevado 
alcançado”. A opção arbitrada para calcular o indicador da Pnad foi a variável V4803 “anos 
de estudo”, na qual foram selecionadas todas observações que apresentassem 12 ou mais 
anos de estudo completos. Em termos relativos, 12 ou mais anos de estudo equivalem ao 
nível de instrução acadêmico de um indivíduo com ensino médio completo (11 anos de estudo) 
adicionado de mais 1 ano de estudo completo no ensino superior. Algumas distorções foram 
constatadas com relação à escolha da variável “anos de estudo” quando confrontada com a 
variável “nível de instrução”.  

Primeiro, as vagas de emprego disponíveis no mercado de trabalho brasileiro se pautam 
normalmente pelo nível de instrução do profissional, ou seja, são vagas que exigem do 
candidato a formação de nível fundamental completo, nível médio completo ou nível superior 
completo (em alguns casos, até mesmo mestrado ou doutorado). Não é comum serem 
ofertadas vagas de emprego que demandem profissionais que possuam nível médio completo 
e pelo menos um ano do ensino superior concluído, tal como o critério definido para calcular 
o indicador com dados da Pnad. Ainda, nos planos de carreira ou tabelas de vencimentos das 
redes de ensino públicas não há previsão de profissionais com este nível de formação (12 
anos ou mais de estudo). Segundo a Lei nº 9.394/96, os professores devem possuir nível 
médio ou nível superior. Desse modo, o recorte impróprio em relação ao nível de formação 
embaralha indiscriminadamente em um mesmo grupo profissionais de níveis acadêmicos 
médio e superior. 

Segundo, ao se realizar investigações na base de dados da Pnad através do 
cruzamento entre as variáveis “anos de estudo” e “nível de instrução”, constatou-se que a 
estimativa percentual de professores com pelo menos 12 anos de escolaridade que possuem 
nível superior completo representou 79,2% do contingente de docentes no ano de 2007 (ver 
Tabela 1).  
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Tabela 1 – Distribuição percentual da amostra expandida de Professores com pelo menos 12 anos de 
escolaridade da PNAD, por nível de instrução - Brasil 2007 a 2014 

Nível de 
Instrução 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 

Nível Médio 1,8% 1,1% 1,5% 1,1% 2,0% 1,2% 1,3% 

Superior 
Incompleto 19,1% 17,5% 14,0% 15,3% 12,7% 11,3% 9,6% 

Superior 
Completo 79,2% 81,4% 84,5% 83,6% 85,3% 87,5% 89,1% 

Fonte: PNAD/IBGE, 2007 a 2014. Elaboração própria. 

Ao longo da série histórica essa taxa apresentou evolução de 9,9 p.p. perfazendo 89,1% 
da estimativa de professores com nível superior completo para o ano de 2014 (ver Tabela 1). 

Quanto ao grupo dos demais profissionais com pelo menos 12 anos de escolaridade, 
os dados da Pnad demonstraram que, em 2007, aproximadamente 61% desses profissionais 
possuíam instrução de nível superior (ver Tabela 2). Ao longo da série, o contingente dos 
demais trabalhadores com formação superior completa apresentou avanço de apenas 2,4 
p.p., perfazendo 63,6% em 2014. Percebe-se que o indicador calculado com dados da Pnad 
apresenta um viés entre os valores médios das remunerações dos professores e a dos demais 
profissionais, uma vez que o indicador concentra, no lado dos professores (numerador), quase 
a totalidade com formação de nível superior (89,1%, em 2014) enquanto que, no lado dos 
demais profissionais (denominador), algo mais que a metade detém formação de nível 
superior (63,6%, em 2014). 

Tabela 2 – Distribuição percentual da amostra expandida dos demais profissionais não professores com pelo 
menos 12 anos de escolaridade da PNAD, por nível de instrução - Brasil 2007 a 2014 

Nível de 
Instrução 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 

Nível Médio 2,8% 3,1% 3,4% 3,5% 7,0% 6,8% 6,5% 

Superior 
Incompleto 36,1% 34,5% 33,6% 31,3% 29,5% 29,3% 30,0% 

Superior 
Completo 61,2% 62,4% 63,0% 65,2% 63,5% 64,0% 63,6% 

Fonte: PNAD/IBGE, 2007 a 2014. Elaboração própria. 

Os dados das Tabelas 1 e 2 evidenciaram que o parâmetro de equivalência de 
escolaridade, aparentemente equiparado através da variável “pelo menos 12 anos de estudo”, 
na verdade encobre uma desigualdade no contingente de profissionais de nível médio e 
superior que compõem os diferentes grupos dos professores e dos demais profissionais. Com 
vistas a atender primordialmente aos preceitos descritos na Meta 17 do PNE, que prevê 
“valorizar os (as) profissionais do magistério...de forma a equiparar (...) demais profissionais 
com escolaridade equivalente” (Lei nº 13.005/14, Anexo, Meta 17, caput) optou-se por 
substituir a variável V4803 (Pnad) pela variável da Pnad-c “nível de instrução mais elevado 
alcançado pelo trabalhador” (VD3001). Assim, a escolaridade arbitrada para calcular o 

142



ISSN: 2595-136X
 

 

 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Mariano Laio de Oliveira 

Estudo comparativo entre os procedimentos metodológicos e os resultados dos indicadores de monitoramento da Meta 17 do Plano Nacional de Educação...

 1

10

indicador da Pnad-c considerou exclusivamente a categoria “nível superior” da variável 
VD3001, tanto para os profissionais do magistério como para os demais profissionais. 

Por fim, arbitrou-se por incluir mais um parâmetro como “filtro” na composição do 
denominador do indicador, ou seja, na seleção do grupo dos demais profissionais. Trata-se 
da variável V4012 da Pnad-c, utilizada como proxy capaz de distinguir os profissionais 
assalariados (com vínculo empregatício ou contrato formalizando sua atividade laboral). Neste 
caso, foram consideradas para o cálculo do indicador da Pnad-c as seguintes categorias: 
militar do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia militar ou do corpo de bombeiros 
militar; empregado do setor privado e empregado do setor público (inclusive empresas de 
economia mista). Tal filtro justifica-se por permitir selecionar apenas os demais profissionais 
que perceberam alguma remuneração mensal regular/ordinária que seja compatível e 
comparável à remuneração mensal devida aos profissionais do magistério4. 

Finalizados os procedimentos para calcular o indicador da Meta 17, deparamo-nos com 
a questão dos valores dos rendimentos brutos médios mensais considerados discrepantes, 
ou seja, os outliers. Algumas observações para a variável “rendimento bruto médio mensal 
ajustado para 40 horas semanais”, tanto para os profissionais do magistério (numerador) 
como para os demais profissionais (denominador), apresentaram distorções que influenciam 
os resultados médios mensais, principalmente quando aferidos no âmbito das Unidades da 
Federação (BRASIL, 2018). 

A diversidade socioeconômica das unidades federativas brasileiras exige que a 
equiparação salarial almejada pela Meta 17 seja buscada com relação à remuneração bruta 
média mensal de cada estado. Diante de tal realidade, torna-se necessário aplicar o método 
de detecção e exclusão de outliers para cada Unidade de Federação, tanto no grupo dos 
profissionais do magistério como no dos demais profissionais. Assim, após a detecção e 
exclusão dos outliers, quando ocorrerem, em cada uma das 27 Unidades da Federação, 
consideram-se as observações remanescentes como válidas para calcular o indicador no 
nível Brasil. Cabe destacar que o procedimento de detecção de outliers deve ser realizado 
após a ativação da variável de expansão da amostra (variável V4729, no caso da Pnad ou 
V1028, para a Pnad-c). 

No indicador calculado com dados da Pnad não foi realizada a detecção de outliers da 
cauda inferior. Já no caso do indicador calculado com a Pnad-c, a metodologia utilizada para 
a detecção de outliers da cauda inferior foi determinar como ponto de corte os rendimentos 
brutos médios mensais ajustados para 40 horas semanais que apresentassem valores abaixo 
do salário mínimo nacional estabelecido para o respectivo exercício. 

A metodologia aplicada para a detecção de outliers da cauda superior é idêntica para 
ambos os indicadores, tanto para o calculado com dados da Pnad como para o da Pnad-c. 
Utilizou-se o método boxplot que identifica valores atípicos a partir da amplitude interquartil 
(AIQ) – considerada como a diferença entre o terceiro quartil (Q3) e o primeiro quartil (Q1) da 
distribuição amostral. Quaisquer observações situadas abaixo de Q1 ou acima de Q3 por mais 
1,5x AIQ são classificadas como outliers moderados. Ou ainda, são considerados como 

                                                            
4  As categorias da variável V4012 (Pnad-c) desconsideradas foram: trabalhadores domésticos, empregador, 

trabalhador por conta própria e trabalhador familiar não remunerado. 

143



ISSN: 2595-136X
 

 

 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Mariano Laio de Oliveira 

Estudo comparativo entre os procedimentos metodológicos e os resultados dos indicadores de monitoramento da Meta 17 do Plano Nacional de Educação...

 1

11

outliers extremos quaisquer valores situados abaixo de Q1 ou acima de Q3 por mais 3x AIQ 
(FÁVERO; BELFIORE, 2017).  

Neste artigo, o ponto de corte arbitrado para os rendimentos brutos mensais da cauda 
superior foi o de Q3 por mais 6x AIQ. Cabe ressaltar que tal critério de seleção dos casos 
atípicos é idêntico ao utilizado na pesquisa coordenada pela Gerência Técnica do Censo 
Demográfico da Diretoria de Pesquisas do IBGE denominada “Estudos e tratamento da 
variável rendimento no Censo Demográfico 2010” (IBGE, 2012). 

Portanto, para identificar os outliers da cauda superior da distribuição amostral calculou-
se, para cada unidade da federação, o Q1, o Q3 e a AIQ, tanto para o numerador como para 
o denominador de ambos os indicadores da Meta 17. Surge, então, a regra de seleção de 
outliers da cauda superior: o resultado do rendimento bruto mensal do profissional deve ser 
superior a Q3 mais 6 (seis) vezes a amplitude interquartílica (BRASIL, 2018).  

Exemplo: 

 

 
Os outliers identificados foram excluídos da base de dados antes de executar os 

procedimentos descritos para calcular os indicadores da Meta 17, seja com os dados da Pnad, 
seja com os dados da Pnad-c. 

Resultados e Discussão 

 Esta seção apresenta uma análise descritiva comparando os resultados obtidos por 
meio da aplicação das metodologias descritas na seção anterior utilizando as bases de dados 
da Pnad e da Pnad-c. Para tanto, foram geradas duas séries históricas abrangendo o período 
de anos em que os dados de ambas as pesquisas domiciliares do IBGE foram coletados 
concomitantemente. Assim, a série histórica construída com os dados da Pnad abrange os 
exercícios de 2011 a 2015 (ano em que se encerrou a Pnad) e a série com os dados da Pnad-
c compreende o período de 2012 a 2017.  

As altercações entre os resultados dos indicadores se dão por diversos motivos. A 
principal diferença está na utilização, como fonte de dados, de duas pesquisas domiciliares 
distintas em características essenciais tais como: abrangência geográfica, plano amostral, 
tamanho da amostra e periodicidade da coleta. Além dessa, outras variações dizem respeito 
às escolhas metodológicas definidas na construção dos indicadores.  

As diferenças existentes entre os indicadores da Meta 17 da Pnad e da Pnad-c estão 
resumidas abaixo, tendo como referência para comparação os parâmetros específicos 
negritados: 

AIQ 

25% 75%

Q1 Q2 Q3

FÓRMULA DO CÁLCULO DOS OUTLIERS 

Q3 + 6 X AIQ 
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1. Profissionais do magistério. No indicador com dados da Pnad foram 
considerados apenas os códigos referentes aos professores da educação básica 
pública da CBO-Domiciliar. No indicador da Pnad-c foram considerados todos os 
profissionais do magistério da educação básica pública, ou seja, todos os 
códigos referentes aos profissionais do ensino listados na COD5; 

2. Redes de ensino (exclusivo para o numerador). No indicador da Pnad foram 
consideradas apenas as redes públicas de ensino estaduais, distrital e 
municipais. No indicador da Pnad-c foram consideradas todas as redes públicas 
de ensino, ou seja, as redes federal, estaduais, distrital e municipais; 

3. Escolaridade. A principal alteração entre os indicadores se deu neste 
parâmetro, uma vez que houve a troca da variável arbitrada. No indicador da 
Pnad utilizou-se a variável “anos de estudo”, considerando-se pelo menos 12 
anos completos de estudo. No caso do indicador da Pnad-c foi selecionada a 
variável “nível de instrução mais elevado alcançado”, considerando-se 
exclusivamente os profissionais com nível de instrução superior completo; 

4. Trabalhadores assalariados (exclusivo para o denominador). No indicador da 
Pnad não se utilizou nenhuma variável para dimensionar esse parâmetro. No 
indicador da Pnad-c foi incluída a variável V4012. A intenção foi incluir uma proxy 
capaz de selecionar os trabalhadores que perceberam alguma remuneração 
mensal regular/ordinária compatível e comparável à remuneração mensal devida 
aos profissionais do magistério, com o profissional possuindo vínculo 
empregatício ou contrato formal de trabalho. Para tanto, foram selecionadas as 
seguintes categorias dessa variável: militar do exército, da marinha, da 
aeronáutica, da polícia militar ou do corpo de bombeiros militar; empregado do 
setor privado e empregado do setor público (inclusive empresas de economia 
mista); 

5. Por último, para a variável “rendimento bruto mensal ponderado em 40 horas 
semanais” foi adotado como limite de corte para a cauda inferior da distribuição 
estatística da amostra selecionada o valor do salário mínimo nacional do 
respectivo exercício. Tal critério foi aplicado apenas para calcular o indicador 
com dados da Pnad-c. No caso do indicador da Pnad, não foi assumido nenhum 
limite de corte para os valores distribuídos na cauda inferior da amostra. 

No que diz respeito aos resultados, a Tabela 3 apresenta a comparação entre os 
resultados obtidos com base nos dados da Pnad e da Pnad-c, aplicando-se as respectivas 
metodologias em nível nacional. Constatou-se que os indicadores da Meta 17 mensurados 
com base nos dados da Pnad apresentaram percentuais superiores aos registrados pela 
Pnad-c ao longo dos quatro anos em que ambas as pesquisas foram coletadas 
simultaneamente (ver Gráfico 1 e Tabela 3). 

                                                            
5  Exceto o código 2310 – Professores de universidades e do ensino superior. 
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Tabela 3 – Comparação entre o rendimento bruto médio mensal dos professores, dos profissionais do 
magistério das redes públicas da educação básica e dos demais profissionais, calculados com base 

nos dados da Pnad e da Pnad-c e os respectivos indicadores da Meta 17 do PNE – Brasil 

Dados da Pnad 

Descrição 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Professores 3.089,98 3.207,21 3.267,33 3.430,23 3.348,25 - - 

Demais 
profissionais 4.286,09 4.226,87 4.270,70 4.201,16 4.118,00 - - 

Indicador 17 72,1% 75,9% 76,5% 81,6% 81,3% - - 

Dados da Pnad-c 

Profissionais 
do magistério - 3.433,25 3.617,12 3.630,08 3.723,22 3.465,70 3.501,09 

Demais 
profissionais - 5.261,75 5.139,86 5.169,38 5.159,34 4.851,75 4.678,26 

Indicador 17 - 65,2% 70,4% 70,2% 72,2% 71,4% 74,8% 

Fonte: Pnad/IBGE 2011-2015 e Pnad-c/IBGE 2012-2017 – 2º trimestre. Elaborado pelo autor. 
Nota: valores corrigidos pela variação do IPCA/IBGE a preços de 2017. 
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Em 2012, o resultado para o indicador nacional da Meta 17, calculado com base nos 
dados da Pnad, registrou 75,9%, enquanto o indicador medido com dados da Pnad-c anotou 
10,7 p.p. a menos, perfazendo 65,2%. Nos anos subsequentes, as diferenças perfizeram 6,1 
p.p. em 2013, 11,4 p.p. em 2014 e 9,1 p.p. em 2015; sempre com os resultados do indicador 
da Pnad apresentando percentuais superiores aos registrados pela Pnad-c (ver Gráfico 1 e 
Tabela 3).  

Verificou-se que os rendimentos brutos médios mensais dos profissionais do magistério 
mensurados pela Pnad apresentaram valores inferiores aos registrados pela Pnad-c ao longo 
dos quatro anos em que ambas as pesquisas foram coletadas simultaneamente (ver Tabela 
3 e Gráfico 2). Esperava-se que os resultados da Pnad-c apresentassem valores mais 
elevados, uma vez que somente os profissionais do magistério com nível superior completo 
foram considerados na composição do numerador desse indicador. A maioria dos 
profissionais do magistério estão empregados em ocupações de nível superior, as quais 
pagam remunerações superiores às ocupações de nível médio (no caso dos resultados da 
Pnad foram considerados os professores com pelo menos 12 anos de estudo, ou seja, há 
diversos casos de professores em ocupações de nível médio). 

A evolução dos valores reais dos rendimentos brutos médios mensais dos professores 
calculados com dados da Pnad apresentou ganhos no poder de compra durante o período em 
que as séries históricas se sobrepuseram registrando aumento de 4,4%, partindo de R$ 
3.207,21 em 2012 para atingir R$ 3.348,25 em 2015 (ver Gráfico 2). Constatou-se que os 
resultados da Pnad apresentaram tendência de crescimento até o exercício de 2014, ano em 
que ocorreu o pico do poder de compra da série (R$ 3.430,23).  

 
Já os resultados dos rendimentos brutos médios mensais reais dos profissionais do 

magistério calculados com base nos dados da Pnad-c, para o mesmo período, acusaram 
crescimento de 8,4%, prosperando de R$ 3.433,25 em 2012 para R$ 3.723,22 em 2015 (ver 
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Gráfico 2). No caso da Pnad-c, os resultados evidenciaram o pico da série no ano de 2015. O 
resultado do exercício subsequente apresentou retração de -6,9% registrando R$ 3.465,70 e, 
em 2017, houve pequena recuperação de cerca de 1% (em relação a 2016) no rendimento 
médio dos profissionais do magistério alcançando R$ 3.501,09. 

Na Tabela 4, apresentou-se o quantitativo de observações que foram selecionadas para 
compor o grupo de professores e de profissionais do magistério e suas respectivas expansões 
com base nos dados da Pnad e da Pnad-c. A quantidade de observações de professores da 
educação básica pública coletadas nas bases da Pnad-c é superior entre 27% e 37% às 
coletadas na base da Pnad (no período de 2012 a 2015). Cabe salientar que os dados da 
Pnad-c incluem os professores das redes federais, enquanto os resultados da Pnad 
consideraram apenas os professores das redes estaduais, distrital e municipais. Sendo assim, 
o parâmetro de escolha para as observações na Pnad-c é mais abrangente do que o critério 
arbitrado para a seleção na Pnad. Ainda, ao incluir os outros profissionais do magistério, ou 
seja, todas as ocupações referentes aos profissionais do ensino listados no COD-Domiciliar, 
a quantidade de observações coletadas na Pnad-c passa a ser superior entre 44% e 58% às 
coletadas na Pnad. Portanto, a Pnad-c apresenta cobertura estatisticamente mais 
representativa e, consequentemente, retrata de forma mais fidedigna a realidade do mercado 
de trabalho e os rendimentos médios auferidos por estas categorias profissionais (ver Tabela 
4).    

      Tabela 4 – Comparativo entre o quantitativo de observações selecionadas de professores e sua 
expansão, com base nos dados da Pnad e o quantitativo de observações selecionadas de professores, 

profissionais do magistério e suas expansões, com base nos dados da Pnad-c – Brasil 

Dados da Pnad 

Descrição 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Amostra de 
Professores 3.352 3.437 3.580 3.749 3.610 - - 

Expansão de 
Professores 1.841.122 1.884.140 2.025.385 2.123.247 2.084.963 - - 

Dados da Pnad-c 

Amostra de 
Professores - 4.540 4.550 4.793 4.964 5.125 5.173 

Expansão de 
Professores - 1.652.423 1.670.897 1.715.761 1.767.574 1.808.729 1.881.232 

Amostra de 
Profissionais 
do magistério 

- 5.126 5.156 5.393 5.705 5.598 5.616 

 - 1.865.555 1.898.117 1.919.494 2.020.118 1.976.538 2.028.758 

Fonte: Pnad/IBGE 2011-2015 e Pnad-c/IBGE 2012-2017 – 2º trimestre. Elaborado pelo autor. 
Nota: valores corrigidos pela variação do IPCA/IBGE a preços de 2017. 
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No que diz respeito aos valores reais dos rendimentos brutos médios mensais dos 
“demais profissionais” observou-se que, ao longo do período em que as séries históricas se 
sobrepuseram, os resultados da Pnad e da Pnad-c apresentaram tendências semelhantes: 
perda de poder de compra. No caso dos resultados da Pnad, a perda de poder de compra 
mostrou-se pouco mais acentuada com recuo de -2,6%, caindo de R$ 4.226,87 em 2012 para 
R$ 4.118,00 em 2015. Já os resultados da Pnad-c registraram queda de -1,9% no mesmo 
período, denotando retração de R$ 5.261,75 em 2012 para R$ 5.159,34 em 2015 (ver Gráfico 
3). 

 
Dentre os motivos de os valores dos rendimentos brutos médios mensais reais dos 

demais profissionais serem mais elevados na Pnad-c do que na Pnad estão os parâmetros 
arbitrados nas escolhas metodológicas na construção de cada indicador. No caso da Pnad-c, 
deve-se em grande parte à adoção do critério de corte, na cauda inferior da distribuição, dos 
rendimentos com valores abaixo do salário mínimo nacional do respectivo exercício. Assim, 
com a exclusão dos baixos rendimentos, os valores médios obtidos com dados da Pnad-c 
apresentaram-se mais elevados que os da Pnad. Isso ocorre uma vez que, na metodologia 
utilizada para a produção do indicador baseado na Pnad, não foi adotado nenhum critério de 
exclusão dos baixos valores (inferiores ao salário mínimo nacional), o que fez com que as 
médias dos rendimentos brutos mensais tendessem a ser menores. 

Considerações Finais 

De modo geral, este artigo teve por intuito tornar públicas as diferenças metodológicas 
existentes entre os indicadores dos relatórios técnicos publicados pelo Inep visando ao 
acompanhamento e monitoramento da Meta 17 do PNE. Foram descritas e comparadas as 
metodologias adotadas para a construção dos indicadores tendo como base os dados das 
pesquisas domiciliares publicadas pelo IBGE, a Pnad e a Pnad-c. Ainda, foram analisados e 
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comparados os resultados obtidos por meio da aplicação de tais metodologias em suas 
respectivas bases de dados. 

O indicador nacional da Meta 17 do PNE, calculado com base nos dados da Pnad, 
registrou resultados percentuais superiores aos registrados pela Pnad-c ao longo dos quatro 
exercícios em que ambas as pesquisas foram realizadas concomitantemente (2012-2015). 
Todavia, durante o mesmo período, os rendimentos brutos médios mensais mensurados pela 
Pnad, tanto para os profissionais do magistério da educação básica como para os demais 
profissionais, apresentaram valores reais inferiores aos observados pela Pnad-c. 

Ficou evidente que parte das diferenças encontradas nos resultados dos indicadores da 
Meta 17 se deram em razão do delineamento metodológico adotado pelas próprias pesquisas 
domiciliares do IBGE, sobretudo no que diz respeito a parâmetros tais como: abrangência 
geográfica, plano amostral, tamanho da amostra e periodicidade da coleta. 

Mudanças nos procedimentos metodológicos arbitrados para a construção do indicador 
da Pnad-c também foram responsáveis pelas diferenças observadas nos resultados em 
relação ao indicador da Pnad. As alterações implementadas no indicador calculado com base 
nos dados da Pnad-c foram: a mudança da variável escolaridade, modificações na seleção 
das categorias das variáveis ocupação e redes de ensino e a inclusão da variável proxy para 
profissionais assalariados no cálculo do denominador. Tais aperfeiçoamentos metodológicos 
foram adotados visando atender precipuamente aos condicionantes legais impostos pelo 
caput da Meta 17 da Lei nº 13.005/14. 
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O contrato temporário como estratégia da administração 
pública na rede estadual de ensino de São Paulo1 
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Universidade de São Paulo (USP), São Paulo/SP - Brasil 

Resumo  
O objetivo deste artigo é analisar os motivos do elevado número de professores temporários 
na rede de ensino básico do Estado de São Paulo durante o período de 2006 a 2013, assim 
como relacionar tal problemática com as indagações elaboradas pelo Ministério Público de 
Contas do Estado de São Paulo sobre as contas públicas da pasta educacional do mesmo 
estado no que se refere ao exercício de 2013. A precarização dos docentes, aqui entendida 
como a ampliação do número de professores temporários da rede de ensino, é uma política 
recorrente de contratação da administração pública de São Paulo. Embora essa estratégia de 
contratação é qualificada pelos atuais administradores como "indispensável" para a 
continuidade do atendimento educacional, os resultados aqui apresentados a evidenciam 
como uma política de austeridade na folha de pagamento, ou seja, como forma de redução 
do gasto da pasta no presente e “prevenção” do aumento do gasto com carreira docente no 
futuro.  
Palavras-chave: Professores temporários; Remuneração docente; Folha de pagamento de 
professores. 

The temporary hiring as a strategy of the public administration in 
the state São Paulo education state sector  
Abstract 
This article aims to analyse the reasons for the high number of temporary teachers in the 
education system of the State of São Paulo during the period from 2006 to 2013. Also, it is 
another intention to relate this problem to the inquiries elaborated by the Public Prosecutor's 
Office of the State of São Paulo about the public accounts of the educational sector of the state 
for 2013. The teachers' precariousness has been understood as the increase in the number of 
temporary teachers in the public education sector. As this article demonstrates, it is a recurring 
policy of hiring in the Public Administration of São Paulo. Although this strategy is qualified by 
the current administrators as "indispensable" for the continuity of educational service, the 
results presented here evidenced it as a policy of payroll austerity. In other words, that is a 
reduced form of the public spending in the present and "prevention" against the increase in the 
teachers´ public expenditure in the future. 
Keywords: Temporary teachers; Teacher remuneration; Teacher payroll. 
 

                                                            
1  Este artigo é fruto dos resultados da pesquisa de mestrado em educação desenvolvida junto ao Programa de 

Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São Paulo e da Universidade de São Paulo pelos 
autores, juntamente com a Pesquisa do Observatório da Remuneração Docente - PORD, projeto de pesquisa 
financiado pela CAPES - Edital 049/2012/CAPES/INEP - Programa Observatório da Educação e coordenada 
pelo Prof. Marcos  Edgar Bassi. 
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Um breve histórico da contratação temporária de professores rede 
estadual de ensino do Estado de São Paulo (REE/SP) 

A rede estadual de ensino do Estado de São Paulo (REE/SP) é a maior rede de ensino 
do Brasil devido sua extensão e complexidade, já que o número de docentes ativos chega a 
superar 240 mil. Porém, nem todos os professores desta rede possuem o mesmo vínculo 
empregatício com a administração pública estadual. Enquanto alguns estão enquadrados 
como profissionais efetivos, providos de cargo público tendo sido aprovados pela via do 
concurso público, outros se inseriram na rede via contratos temporários.  

O que impressiona, no entanto, é que o Estado de São Paulo, que é o mais rico da 
federação, adote há anos uma política de pessoal cujo resultado fragiliza a categoria em pelo 
menos duas formas essenciais: a) em seu dever de garantir educação de qualidade aos 
educandos, pois suas relações de trabalho são frágeis e sua entrada na rede longe do ideal 
e do rigor que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) prevê (o concurso público para 
provimento de cargo público); e b) e em seus direitos como trabalhadores, uma vez que este 
tipo de contratação precariza as relações de trabalho e inviabiliza que os professores na 
mesma rede tenham os mesmos direitos. 

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a forma de contratação temporária de professores 
não é recente na educação básica do estado de São Paulo. Em 1960, com o Ato nº 47, de 11 
de outubro de 1960, constitui-se para fins de remuneração aos docentes do Ensino 
Secundário e Normal, duas categorias de professores: o pessoal fixo e o pessoal variável. O 
corpo de docentes fixo era composto por docentes efetivos (concursados), já os docentes 
variáveis eram os professores admitidos que ministrassem mais de doze (12) aulas 
extraordinárias semanais. Sobre a última categoria, uma das aceitáveis contratações de 
professores, a fim de preencher todas as aulas extraordinárias, foi a admissão a título precário, 
ou seja, sem garantias para o professor, que ficava muitas vezes a depender da boa vontade 
dos diretores, ou da burocracia administrativa (CAÇÃO, 2001).  

Na década de 70, por meio da Lei Complementar nº 114, foi regulamentado o Estatuto 
do Magistério do Estado de São Paulo de 1º e 2º graus, finalmente, o primeiro dispositivo 
completo a regular da carreira docente., o artigo 31, que usava a expressão “admitidos em 
caráter temporário” novamente reafirmando a possibilidade de contratação sem a via do 
concurso público:  

Artigo 31 - Além do pessoal efetivo, poderá haver nas escolas servidores admitidos em 
caráter temporário para o desempenho de funções docentes, com o regime jurídico que 
for estabelecido em lei.  

Parágrafo único - Os servidores a que se refere este artigo somente serão admitidos 
quando o número reduzido de aulas ou a sua especificidade ou a transitoriedade das 
mesmas não justifique a lotação de cargo, ou, ainda, para as aulas que seriam 
ministradas por titulares afastados; (SÃO PAULO, 1974, grifos dos autores). 

O que havia de novo era a expressão “temporários”, ou seja, foi a partir deste primeiro 
documento da carreira docente da REE/SP, que o docente admitido passou a segurar uma 
função temporária na administração Pública.  

 Desde então, sabe-se que os professores admitidos temporariamente não fazem parte 
da carreira, tanto pelo fato de o Estatuto do Magistério ter ignorado a situação funcional 

153



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

João Batista Silva dos Santos; José Quibao Neto 

O contrato temporário como estratégia da administração pública na rede estadual de ensino de São Paulo  

 1

3

destes, quanto pela transitoriedade de sua ocupação como apresentou o artigo. Ainda no 
mesmo ano, para regulamentar o trabalho temporário na administração Pública estadual, veio 
a Lei nº 500 de 1974, estabelecendo os direitos e deveres dos servidores admitidos, não só 
da educação, em caráter temporário no Estado de São Paulo. Através desta lei, formava-se 
a expressão conhecida admitido em caráter temporário – ACT.  

 A lei nº 500 foi utilizada como regulamentação de contratação docente até os anos 
2000, com crescente aumento dos professores com contrato precarizado na rede. A tabela 
abaixo, mostra os dados de docentes por tipo de vínculo de 1970 até os anos 2000.  
Tabela 1 – Professores Efetivos e Admitidos em Caráter Temporário na REE/SP – 1970 a 1990 

ANO Efetivos % Temporários % Total
1970 46.696 42 64.488 58 111.184 
1990 77.360 35 140.870 65 218.230 
2000 84.664 41 121.906 59 206.570 

Fonte: QUIBAO NETO (2015), com base no Sistema de Acompanhamento de Pessoal de dezembro de 1993 e CADASTRO 
FUNCIONAL DA EDUCAÇÃO – CGRH (inclui funcionários afastados da docência). 

 O que os dados acima apresentam é que em 30 anos, a administração pública do 
estado de São Paulo utilizou-se da estratégia de contratação de temporários como o principal 
recurso à entrada de docentes na rede, uma vez que de 1970 a 2000, uma vez que a presença 
de docentes temporários ativos sempre foi maior que os professores efetivos; cerca de 60% 
do total de docentes tinham vínculo temporários nas três décadas.  

Em termos legais, os anos 2000 foi de mudanças na legislação dos professores 
temporários da REE/SP. Foi um momento de grande repercussão na categoria docente, pois 
o teor das novas leis relativas aos contratados temporariamente do Estado de São Paulo 
interferiu diretamente no regime previdenciário desses profissionais. 

 Foram as leis nº 1.010 de 1º de Junho de 2007 e posteriormente a de nº 1.093 de 16 
de Julho de 2009 que alteraram a situação dos professores contratados. A primeira versa 
sobre a criação do SPPREV – São Paulo Previdência –, a entidade gestora do Regime Próprio 
de Previdência dos Servidores Públicos - RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos 
Militares do Estado de São Paulo – RPPM, e a segunda lei “Dispõe sobre a contratação por 
tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual”, ou seja, 
substituiu a Lei nº 500/74. 

 O que fica bastante evidente e vale destacar é que o efeito imediato da lei foi a criação 
de uma nova diferenciação de categorias contratuais entre os professores não-efetivos, com 
diferentes direitos trabalhistas, porém realizando o mesmo trabalho que os professores 
efetivos.  

De um lado o efeito da lei criou os “novos” estáveis, ou seja, os contratados 
temporariamente pela Lei nº 500/74 e que ganharam a estabilidade com a Lei nº 1.010/2007, 
e que estavam dentro do novo regime de providência SPPREV. Estes ficaram conhecidos na 
rede enquanto “categoria F”.  De outro, os “novos” temporários contratados pela Lei nº 
1.093/2009, conhecido como “categoria O”, que contribuem para o Regime Geral de 
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Providência Social (INSS) e com direitos ainda mais diferentes dos professores categoria F e 
efetivos2.  

A Constituição Federal de 1988 e as novas regulações nacionais: 
um choque entre o ordenamento jurídico nacional e as práticas de 
contratação da REE/SP 

 A partir da 1988, o tipo de contratação da maioria dos docentes da REE/SP entra em 
conflito com o estabelecido em norma constitucional. Isso porque a Constituição Federal de 
1988 (CF/88) determinou muito claramente o que era necessário para a convocação do 
trabalho no setor público:  

Art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:  [...] 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 
(BRASIL, 1988) 

No entanto, a Carta Magna afirma que em "caráter distinto da regra constitucional" de 
exigência prévia de aprovação em provas e títulos para ingresso no serviço público o inciso 
IX, art. 37, destaca a exceção, enfatizando sua natureza esporádica: pode haver contratação 
temporária para a função pública em caso de "excepcional interesse público".  

Art. 37 - [...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; (BRASIL, 1988).  

De acordo com o texto constitucional é evidente que o caráter da contratação temporária 
deve acontecer em excepcionalidade, e a regra deve ser a contratação via concurso público. 
Nesse sentido, o poder público deve, para poder contrariar a regra constitucional, apresentar 
quatro requesitos: a) existência de lei apresentada pelo ente federativo contratante; b) 
existência de situação emergencial de forma que, sem a contratação temporária, o interesse 
público pode ser prejudicado; c) prazo determinado para o fim do contrato entre o trabalhador 
e a administração pública; e d) a administração pública mostre objetivação na superação da 
necessidade transitória (PINTO, 2014). Entretanto, não foi isso o observado na REE/SP.  

Além disso, um dos artigos mais importantes à educação pública na CF/88 é o 206, pois 
ele indicou os princípios que norteiam a educação no brasil, mas em especial em seu inciso 
V, determina como princípio da educação nacional a valorização dos profissionais da 
educação escolar: 

  

                                                            
2  Para maiores informações sobre as diferentes categorias e os direitos trabalhistas entre os professores 

REE/SP, deve-se consultar as dissertações de mestrado que deram origem a este artigo. Não vamos descrever 
esse tópico aqui pois, dada a extensão da questão, necessitaria de mais espaço. Além disso, o tema central 
do artigo não é estas diferenciações específicas entre os docentes. Por hora, coube mostrar que não apenas 
a administração pública da REE/SP manteve durante décadas a contratação temporária de docentes em 
termos numéricos, mas qualitativamente foi alterando a legislação pertinente ao tema, e, consequentemente, 
aprofundando a complexidade de seu entendimento.  
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Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
[...] 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006) 

Assim, expressa-se o conteúdo do termo “valorização”, segundo a própria CF/88, isso 
significa garantir ao magistério Plano de Carreira com ingresso exclusivo pelo concurso 
público de provas e títulos. Assim, novamente a CF/88 afirma: os professores que estão fora 
desta situação descrita não estão sendo valorizados.  

Em determinações mais recentes para a regulação das redes públicas de ensino, como 
a estratégia 18.1  da Meta 18 do PNE 2014-2024 (Lei nº 13.005/2014), 2016 foi o prazo para 
que todas as redes de ensino básica mantivessem no mínimo 90 % dos seus profissionais do 
magistério incluídos em planos de carreira, ou seja, estes professores devem ser ocupantes 
de cargos efetivos, seguindo o princípio inscrito no Inciso V do Art. 206 da Constituição 
Federal de 1988 e o Inciso I do Art. 67 da LDB (Lei nº 9.394/96) em que definem a efetividade 
como a condição para a valorização profissional. 

Como se pode verificar nos gráficos abaixo a política de pessoal adotada pela 
administração pública paulista entre o período de 2006 à 2013, continuou com o caminho 
inverso do que preconiza o texto constitucional e suas leis derivadas. Para tanto, adotou-se a 
escala de classificação dos professores em efetivos, estáveis e temporários.  

O Gráfico 1 apresenta o número total de professores e nos Gráficos 2 e 3, separamos 
por tipo de cargo (PEB-I ou PEB-II3). 

Gráfico 1 - A Rede de ensino em números de professores de 2006-2013 por tipo de contrato 
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Fonte: SANTOS (2016) com base nos dados de folhas de pagamento referente ao mês de Outubro. 

  

                                                            
3  Professor de Educação Básica I (PEB-I), cargo que agrega professores atuantes nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental ou professores temporários que ainda não concluíram a licenciatura. Professor de Educação 
Básica II (PEB-II), cargo que agrega os professores atuantes nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. 
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Gráfico 2 – Número de Professores da Educação Básica I (PEB-I) de 2006 a 2013 por tipo de contrato 

 
Fonte: SANTOS (2016) com base nos dados de folhas de pagamento referente ao mês de Outubro. 

Gráfico 3 – Número de Professores da Educação Básica II (PEB-II) de 2006 a 2013 por situação funcional 

 
Fonte: SANTOS (2016) com base nos dados de folhas de pagamento referente ao mês de Outubro. 

Os dados mostram que tanto os docentes PEB-I quanto PEB-II foram progressivamente 
admitidos em caráter temporário durante 2006 a 2013, porém a etapa de ensino em que houve 
maior percentual foi o Ensino Fundamental – anos iniciais, etapa esta em que atuam os 
professores PEB-I e que, por sua vez, apresenta um maior percentual desses professores 
com vínculo temporário. Em 2013, o percentual de docentes nestas condições ultrapassava 
a metade de todo o professorado atuante, dos 71.494 docentes PEB-I, 40.537 eram 
temporários, representando 51,6%. 

Não por acaso, o Governo Alckmin tentou realizar a chamada "Reorganização Escolar" 
em 2015, de forma a repassar grande quantidade de matrículas para a responsabilidade dos 
municípios, isentando-se da responsabilidade de atendimento. A mesma prática já fora 
utilizada pela mesma rede nos anos 2000, tendo como resultado um processo de 
municipalização desestruturado em que destruiu uma rede que atendera as duas etapas 
educacionais com anos de experiência dos docentes.  
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O recente caso da reorganização, caso ocorresse, a administração pública eliminaria da 
folha de pagamento mais de 50% de professores temporários, o que lhe renderia considerável 
economia em pagamento de pessoal e enorme contingente de professores desempregados. 
Naquele momento um grande movimento estudantil se levantou contra a ação do governo 
estadual que interrompeu o processo. É sabido que a reorganização não foi cessada, apesar 
da grande atuação dos estudantes que ocuparam escolas e impediram a mudança da forma 
como se encaminhava, entretanto o governo estadual tem encaminhado de forma "velada" tal 
reorganização com fechamento de salas de aulas e consequente ampliação do número de 
alunos por sala. 

Após a ocupação das escolas, o governo estadual alterou sua estratégia e emplacou a 
Resolução SE nº 2/2016 que alterou a forma de composição das classes dos diferentes níveis 
e modalidades de ensino permitindo elevação do número de alunos por sala seguindo ao 
seguinte critério: 

Artigo 2º - As classes de alunos serão constituídas, de acordo com os recursos físicos 
disponíveis e na conformidade dos seguintes referenciais numéricos: 
I -   30 alunos, para as classes dos anos iniciais do ensino fundamental; 
II -  35 alunos, para as classes dos anos/séries finais do ensino fundamental; 
III - 40 alunos, para as classes de ensino médio; 
IV - 45 alunos, para as turmas de educação de jovens e adultos, nos níveis fundamental 
e médio. 
§ 1º - As classes organizadas com vistas a ampliar, diversificar ou recuperar 
aprendizagens dos alunos, bem como aquelas que visam ao atendimento pedagógico 
especializado, atenderão às respectivas especificidades de acordo com a legislação 
pertinente. 
§ 2º – Excepcionalmente, quando a demanda, devidamente justificada, assim o 
exigir, poderão ser acrescidos até 10% aos referenciais estabelecidos nos incisos 
de I ao IV deste artigo. (grifo nosso) 

A partir de então, o governo iniciou um processo de redução de número de temporários 
com base em um aumento do número de alunos por sala de aula, já que a consequência de 
uma política que amplia o número de alunos por sala necessitará de um número menor de 
professores para atender a demanda. Nosso estudo não discutirá período posterior à 2013 
devido a inexistência de dados para esse período, entretanto, o foco no recorte em pauta, 
abordará aspectos que explicitam a política em prática. 

A contratação de docentes temporários na REE/SP: a engenharia 
contábil em detrimento do atendimento ao público 

O objetivo deste tópico é tornar evidente ao leitor a política que se chama aqui de 
racionalização da folha de pagamento. A base central do argumento se estabelece na ideia 
de manter as contratações temporárias para estabelecer uma programação orçamentária da 
pasta educacional na REE/SP em que o único elemento que importa nessa conta é a “saúde 
orçamentária” independente do resultado na qualidade do serviço ofertado à população.  

O que já foi apresentado até aqui é que a contratação de docentes temporários como 
ocorre na REE/SP está há muito tempo estabelecida e se sucede à despeito do que é 
estabelecido pela Constituição Federal de 1988. A prática de contratação precária na REE/SP, 
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como os dados apresentados sugerem, está longe de ser uma “excepcionalidade”, e se 
apresenta como regra, em outras palavras, como uma racionalização.  

O exemplo que se proporá para ilustrar o caso é a apresentação dos dados de 
remuneração média dos professores por tipo de vínculo e por período de ingresso na REE/SP. 
Conforme o professor temporário, ou mesmo o "estável", exerce sua função por mais tempo 
na rede de ensino, menor a proporção da sua remuneração em relação a remuneração de um 
professor efetivo. Este percentual pode chegar a menos de 50% no caso do PEB-I, como pode 
ser verificado na Tabela 2. 
Tabela 2 - Remuneração Média para jornada de 40 h semanais por cargo e por período de ingresso, em 

outubro de 2013 - SEE/SP, com percentual em relação à remuneração média do efetivo 

EFETIVO
[a]

ESTÁVEL
[b] (b∕a) x 100% TEMPORÁRIO

[c] (c∕a) x 100%

2013-2009 2.257,83 ** -- 2.318,34 --
2008-2004 2.703,47 2.678,70 99,1 2.368,91 87,6
2003-1999 2.903,94 2.816,96 97,0 2.329,56 80,2
1998-1994 3.154,61 3.046,35 96,6 2.347,11 74,4
1993-1989 4.066,98 3.885,85 95,5 2.330,78 57,3

Anterior a 1989 4.664,29 4.166,41 89,3 2.291,66 49,1

EFETIVO
[a]

ESTÁVEL
[b] (b∕a) x 100% TEMPORÁRIO

[c] (c∕a) x 100%

2013-2009 2.549,75 ** -- 2.557,59 100
2008-2004 3.138,25 2.920,30 93,1 2.561,56 81,6
2003-1999 3.496,07 3.177,77 90,9 2.538,72 72,6
1998-1994 3.788,22 3.454,10 91,2 2.524,21 66,6
1993-1989 4.270,04 3.898,51 91,3 2.517,26 59,0

Anterior a 1989 4.620,28 4.083,03 88,4 2.439,37 52,8

INGRESSO
PEB-I

INGRESSO
PEB-II

VÍNCULO FUNCIONAL

VÍNCULO FUNCIONAL

 
Fonte: SANTOS (2016) com base nos dados de folhas de pagamento referente ao mês de Outubro. 

Além disso, importante mostrar que a diferença entre a massa salarial entre efetivos e 
estáveis é bem menor que a diferença entre os efetivos e temporários. Prosseguindo na 
discussão, caso converta-se a média da remuneração de professores em valores de hora-
aula tem-se os seguintes dados na Tabela 3:  
Tabela 3 – Hora aula de professores efetivos, estáveis e temporários para 40 horas semanais na REE/SP   

Cargo Situação funcional 2009 2010 2011 2012 2013 

PEB I 
Efetivo R$ 13,15 R$ 16,62 R$ 18,48 R$ 18,40 R$ 20,24 
Estável R$ 15,59 R$ 15,48 R$ 16,47 R$ 15,19 R$ 16,69 

Temporário R$ 12,27 R$ 11,42 R$ 11,88 R$ 11,48 R$ 11,63 

PEB II 
Efetivo R$ 15,98 R$ 17,47 R$ 19,23 R$ 18,85 R$ 20,23 
Estável R$ 15,56 R$ 15,39 R$ 16,55 R$ 16,24 R$ 17,64 

Temporário R$ 13,22 R$ 12,49 R$ 12,97 R$ 12,58 R$ 12,76 
Fonte: QUIBAO NETO (2015) com base Folha de Pagamento de Outubro de 2009 a 2013 enviados pela SEE/SP; valores 

corrigidos para 10/2013 pelo INPC-IBGE; tabela elaborada pelo autor.  
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O valor da hora-aula apresentado na tabela 3 é a divisão da remuneração de cada 
situação funcional analisada na tabela 2 por quarenta horas semanais e por cinco semanas. 
A série histórica continua a mesma e os valores estão apresentados a partir da terceira coluna. 

De modo geral, os valores aumentam para o professor PEB-I, a hora-aula dos efetivos 
aumentou 53% no período, o dos estáveis cresceu pouco, cerca de 7% e dos temporários 
diminuiu na série histórica. Isso, no período, representou uma diferença na remuneração 
média de 42,6% entre os efetivos e temporários – diferença esta que cresceu muito no 
período. 

Já para o cargo PEB II, a massa salarial dos professores efetivo e dos estáveis tiveram 
aumento no período, 26,5% e 13,3% respectivamente. Também para o cargo PEB II, o salário 
dos docentes temporários diminuiu, cerca de 3% de queda (R$ 93 em termos reais). Com 
efeito, a diferença entre efetivos e temporários aumentou saindo de 17,3% e foi para 36,9% 
no período de 2009 a 2013. 

 Em termos do valor da hora aula, é interessante observar a diferença em termos reais 
entre os efetivos e temporários. Em 2013, por exemplo, a diferença chega a R$ 8,61 para o 
cargo de PEB I e R$ 7,47 para PEB II. Entre efetivos e estáveis no mesmo ano de 2013, a 
diferença é bem menor, R$ 3,55 para PEB I e R$ 2,59 para PEB II. Com isso percebe-se que 
nas duas diferenças analisadas, o PEB I estável e temporário tem maior diferença no valor 
hora-aula se comparado com o docente efetivo.  

Assim, essas diferenças na remuneração entre os professores efetivos e temporários 
que foram apresentadas na tabela 3, representam a suposta “vantagem” numérica nos cofres 
públicos ao manter um quadro de temporários na REE/SP, contudo, o resultado final significa 
desvantagem para a educação pública.  

A economia que a administração pública do Estado de São Paulo realiza por meio de 
uma política de pessoal é ancorada na precarização docente evidencia a 'engenharia 
orçamentária' da gestão, no sentido de diminuir os gastos com educação a partir da 
flexibilização dos direitos dos docentes.  

Ainda, vale lembrar que o cenário apresentado justificou elaboração de Parecer do 
Ministério Público questionando as contas do Governo do Estado de São Paulo referente ao 
exercício de 2013. Tal parecer resultou no Processo nº: 2177/026/13 junto ao Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo o qual exigia explicações da administração pública a época. 
O trabalho fazia referencia às seguintes falhas observadas (fls. 411/443): I - Do desvio de 
recursos para a SPPERV; II -  Do limite máximo de alunos por sala de aula; III - Desrespeito 
à Gestão Democrática; IV - Alto índice de contratação temporária de pessoal; V - Infraestrutura 
precária e sem manutenção; VI - Gestão da alimentação escolar; VII - Falta de acessibilidade 
nas escolas públicas; VIII - Alta porcentagem de evasão escolar e analfabetismo. 

A Secretária de Estado da Educação de São Paulo (SEE-SP), respondeu às indagações 
do Tribunal de Contas justificando ser "indispensável" e "fundamental" (fl. 549) a contratação 
temporária , o que configura pouca ou nenhuma intenção na superação da necessidade 
transitória, afirmando dessa forma o uso permanente de tal política, afrontando o que 
determina a estratégia 18.1 da meta 18 do PNE, Lei nº13.005/2014, a saber, 

Estruturar as redes públicas de Educação Básica de modo que, até o início do terceiro 
ano de vigência deste PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos 
profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos 
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profissionais da Educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento 
efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados. 
(BRASIL, 2014) 

Concordamos, com a Procuradoria do Ministério Público de Contas do Estado de São 
Paulo, quando em sua elaboração em resposta aos autos do processo TC-2177/02/13 
interpreta o confronto entre a legislação do Plano Nacional da Educação e os argumentos 
apresentados pela Pasta da Educação do Governo do Estado de São Paulo: 

O requisito inafastável da excepcionalidade entra em direta rota de colisão com o caráter 
indispensável das contratações a que se refere a SEE-SP às fls. 548. Ora, se para a 
continuidade do serviço público é indispensável contar com o quadro de pessoal em 
quantidade suficiente, não se trata de situação de caráter excepcional, mas sim de 
contexto plenamente planejável e previsível. (SÃO PAULO, 2013)4 

Portanto, quando a SEE-SP aponta ser "indispensável" a contratação temporária para 
o atendimento da rede de ensino, a mesma age na contramão do que preconiza o a CF/88: 
nos apontamentos sobre o tipo de contratação de trabalhadores para o serviço público, no 
artigo sobre os princípios do atendimento da educação no Brasil, e na atual determinação do 
PNE.  

A partir da atribuição de aulas de 2018 a SEE ─ por meio da Resolução SE nº 72/2016 
e da Resolução SE 65/2017 ─ pressionada pelo Tribunal de Contas e Ministério Público 
devido ao número excessivo de temporários, reformulou sua estratégia.  

De acordo com as resoluções supracitadas o professor efetivo que estiver com jornada 
integral e se dispuser a ampliar sua jornada com aulas livres de sua disciplina específica, ou 
com aulas livres da disciplina não específica de sua licenciatura plena ou ainda aulas livres 
de outra disciplina, obrigatoriamente, terá que se candidatar a vínculos temporários para 
poder ampliar sua jornada até as 65 horas semanais permitidas. Com isso, a administração 
tentou diminuir o número de professores com apenas vínculo temporário na REE/SP.  

O efeito direto desta nova configuração leva a geração de dois holerites. Isso porque a 
partir desse momento quando o servidor aceita toda essa carga horária semanal, passa a ter 
dois registros, um como efetivo e outro como temporário. Abaixo apresenta-se dois holerites 
de um mesmo professor5 atuante como PEB-II, um em seu cargo efetivo, e de PEB-I enquanto 
temporário. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4  TCE-SP. Processo TC-2177/026/13 fls. 611 
5  A identidade do professor foi ocultada no intuito de apenas apresentar um caso exemplo. 
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Figura 1 - Cópia de holerite de professor referente ao pagamento de Ago./2017, cargo efetivo e 
Função-Atividade 
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Fonte: Autores, com base em holerites cedidos pelo professor não identificado. 

Por fim, compreende-se que a remuneração percebida pelo professor efetivo, mesmo 
aqueles que atuam com uma jornada integral, não é suficiente para manter a manutenção dos 
custos de vida (educação, saúde, transporte, lazer etc), de forma que o mesmo se submete a 
uma elevada carga de trabalho (até 65 horas semanais) ─ somatória do cargo efetivo + carga 
horária de vínculo precário ─ na intenção de ampliar a remuneração mensal.  

Conclusão 

A pasta da Educação do Estado de São Paulo, diante de uma pressão da categoria e 
das legislações que são aprovadas, apresenta um discurso de aparente preocupação com o 
crescente número de professores precarizados e adota estratégias de gestão da folha de 
pagamento e da rede de ensino em busca de "soluções fáceis" para atender a maior rede de 
ensino básica do Brasil com o menor gasto. No entanto, essas “soluções”, como tentou-se 
exibir, estão em completo desacordo com a Constituição Federal de 1988 e compõem uma 
bomba-relógio para a saúde dos docentes da rede paulista.   
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Com isso, a situação dos professores temporários na REE/SP aumentou em 
complexidade, em especial a partir da década de 2000, quando uma boa parte dos docentes 
temporários ganharam estabilidade no estado de São Paulo, embora jamais aprovados por 
concurso público. Neste caso, houve a prorrogação e normalização do contrato temporário, 
de forma que se instituiu na rede uma subcategorização.  

O resultado disso foi a divisão dos professores em efetivos, estáveis e temporários. Vale 
lembrar que, entre os docentes sob a tutela de diferentes contratos, há por apoio direitos 
diferentes e média de remuneração distinta. Com efeito, percebe-se que a valorização 
profissional como direito constitucional entre estes profissionais é desigual embora lecionem 
para a mesma dependência administrativa. 

Ainda, com o propósito de redução de gasto em serviços sociais, a racionalização da 
folha de pagamento dos professores, com a adoção de um grande número de professores 
temporários, foi uma estratégia orçamentária para a redução de gastos com docentes na 
REE/SP.   

Além disso, demonstrou-se que atual estratégia da pasta educacional do estado de São 
Paulo é a proposta de aumento da jornada para professores em até 65 horas semanais. Com 
isso, fica evidente que a administração pública da REE/SP se aproveita de um problema que 
é a baixa remuneração dos docentes para “propor” outro: a duplicação de jornada docente. O 
efeito disso, já bastante trabalhado pela literatura especializada sobre condição de trabalho 
docente, tende a recair sobre a saúde física e mental dos docentes sujeitos a tais jornadas 
extenuantes, sem dúvidas, desqualificando o trabalho na educação pública.  

Dessa forma, tem-se que essa diferenciação nos contratos de professores reduz 
significativamente o profissionalismo da docência na REE/SP, piorando as condições de 
trabalho em termos de contrato e na remuneração.  As conquistas à valorização do magistério 
vindas com a luta dos professores, devem ser consideradas por todos entes públicos, só 
assim melhorará o status social da docência. 
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Resumo  
Este artigo versa sobre o financiamento da educação no Brasil e objetiva propiciar a 
compreensão de que políticas públicas implantadas no País e novas ações a serem 
implementadas necessitam ser sustentadas em uma base sólida de como é possível financiá-
las. O Piso Salarial Nacional é um exemplo de política que necessita de aporte financeiro para 
dar-lhe sustentação, pois desde a sua promulgação, as justificativas dadas pelos entes 
federados para o seu não cumprimento esbarram-se na impossibilidade financeira. 
Depreende-se da pesquisa realizada que a ampliação de recursos a serem investidos neste 
setor social é uma necessidade urgente e implica: aporte de novos recursos financeiros; 
elevação para 10% do percentual do PIB a ser investido na educação; execução da meta 20 
do novo PNE e, principalmente, da meta 17, de modo a alcançar o efetivo cumprimento da 
Lei do PSPN.  
Palavras-chave: Financiamento da educação; Piso Salarial Nacional Docente; Aporte de 
novos recursos financeiros. 

The National Floor Wage Law in the Context of the Financing of 
Education in Brazil: limits and possibilities of the compliance 
Abstract 
This article traverse about the financing of education in Brazil and aims to provide the 
understanding those public policies implemented in the country and new actions to be 
implemented need to be sustained on a solid basis of how they can be financed. The National-
Basic-Wage is an example of a policy that needs financial support to support it, since its 
promulgation, the justifications given by the federated entities for their non-fulfillment run 
counter to the financial impossibility. It appears from the research carried out that the increase 
of resources to be invested in this social sector is an urgent necessity and implies: the 
contribution of new financial resources; increase to 10% of the percentage of GDP to be 
invested in education; implementation of goal 20 of the new PNE, and especially goal 17, in 
order to achieve effective compliance with the PSPN Law. 
Keywords: Education financing; Teaching National-Basic-Wage; Contribution of new financial 
resources. 
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Introdução 

No Brasil, a ideia de educação enquanto uma obrigação, garantida efetivamente à 
população aparece desde o Império, quando algumas Províncias declararam a 
obrigatoriedade do ensino primário. A questão do direito à educação também se fez presente 
nas diversas Constituições do país e a gratuidade, que aparece na Constituição Federal de 
1824, colocou o Brasil entre os primeiros países do mundo onde a educação gratuita aparece 
na legislação, mas sem, no entanto, ser efetivamente transformada em política pública e 
garantida de fato à população. De forma mais abrangente ou restrita, as diversas 
Constituições brasileiras sempre fizeram referências à educação, mas é na Carta Magna de 
1988 que a questão do direito à educação e a obrigatoriedade e gratuidade do ensino, 
aparecem de forma mais ampla, a saber, nos artigos 6º, 205 e 208. Todavia, para a garantia 
da oferta do ensino público gratuito e de qualidade para todo e qualquer cidadão brasileiro, 
faz-se necessário contar com a disponibilidade de recursos públicos suficientes para dar 
sustentação às diversas políticas públicas educacionais e, na história da educação brasileira, 
nem sempre o poder público no Brasil enxergou a educação como um direito social que 
coaduna com o pleno exercício da cidadania.  

Com a questão salarial do professor, o descaso e/ou a desresponsabilização do Estado 
brasileiro não foi diferente. Foram quase dois séculos de desvalorização para se chegar à Lei 
do Piso Salarial Profissional Nacional que é uma conquista resultante das mais emblemáticas 
lutas dos profissionais da educação básica brasileira na busca pelo reconhecimento social da 
profissão docente e pela isonomia salarial; muito embora, ela tenha sido sancionada à quase 
uma década sem o aporte de recursos necessários à sua efetivação, o que tem provocado 
descontentamento aos educadores e embates entre estes e o poder público. 

Assim, neste trabalho, que é resultado de um estudo de natureza exploratória de cunho 
bibliográfico e documental, debate-se a questão do financiamento da educação no Brasil, sua 
incorporação na legislação brasileira e a sua vinculação direta quando discutimos direito à 
educação, qualidade do ensino, carreira e salário docente. Também se discute sobre a 
Política de Fundos (Fundef e Fundeb) e a complexa sistemática de redistribuição de recursos 
entre Municípios e Estados, a complementação da União, os limites e possibilidades de 
sustentação do Piso salarial docente; e, finaliza destacando a vinculação dos recursos 
aplicados em educação a um percentual do Produto Interno Bruto (PIB) e a sua relação com 
o futuro da educação brasileira e com o efetivo cumprimento do piso salarial nacional 
atualmente.  

A Educação como direito no Brasil e o seu financiamento 

Nos primeiros cinquenta anos do Brasil como colônia de Portugal (1500-1549), segundo 
Monlevade (1997), os reis portugueses, ao contrário dos espanhóis que fundaram escolas, 
colégios e universidades em suas colônias americanas do Caribe, Atlântico e do Pacífico, 
resolveram fazer no país uma “educação sem escola e sem despesas” (p.19). A escola formal 
foi negada aos adultos e crianças índias, assim como aos brancos missionários.  

A sociedade colonial inicialmente organizada em capitanias hereditárias, com poder 
delegado a vários donatários, provocou as primeiras mudanças na estrutura social e política 
do país. Todavia, o sistema fracassou, em função da grande distância da Metrópole, da falta 
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de recursos e dos ataques de indígenas e piratas. Com isso, o Estado português, se fez 
presente na pessoa do Governador Geral, primeiro na Bahia e depois no Rio de Janeiro, 
cercado de militares e fiscais que garantiam a ordem colonial e o fluxo de impostos para dar 
sustentação ao luxo da Corte em Lisboa. A principal forma de tributação no Brasil Colônia era 
o Quinto, que correspondia a 20% das extrações das minas de ouro, prata ou ouro metal, a 
que a realeza tinha direito. A nova organização social desse período, com fazendas de casa-
grande e senzala, cidades de sobrados e mocambos, por sua vez, clamou por escolas e 
professores que ensinassem a fé e os costumes, ou como afirma Monlevade (1997), que 
educassem uns para mandar e outros para obedecer.  

É neste contexto que a Corte portuguesa delega concessão real aos jesuítas para 
assumirem a educação básica no Brasil. Inauguram-se, pois, 200 anos de escola pública sem 
despesas para o Estado (1549 a 1758). Nascendo, assim, uma rede de colégios jesuítas, 
dezessete espalhados pelo litoral e, ao redor de cada um ou espalhados pelo interior, surgindo 
dezenas de escolas de primeiras letras, para atender as populações periféricas das paróquias 
centrais, que eram construídas não mais com o dinheiro do Rei, mas com o dinheiro da 
Companhia de Jesus que havia se transformado numa empresa de gado bem sucedida e 
autossuficiente. Nas fazendas, vilas ou povoados onde não havia jesuítas, surgiu o que 
chamaram de escolas particulares “patrocinadas”, gratuitas, mas não oficiais, isto é, sem 
concessão real do ensino, que funcionavam nas casas-grandes e sobrados, ministradas por 
pessoas de maior saber que iam se produzindo nos colégios e conventos. Todavia, em 
meados do século XVIII, o sistema jesuítico de educação havia se tornado num exercício de 
acumulação de terras, de edifícios, de oficinas e de milhares de cabeça de gado, 
representando 25% do Produto Interno Bruto (PIB) colonial, despertando a cobiça da Corte, 
que aproveitando-se do ambiente hostil aos jesuítas em toda a Europa por sua influência 
política através dos sermões e confessionários, o Marquês de Pombal, primeiro Ministro 
português, os expulsa de Portugal e de todas as colônias, confiscando suas riquezas e 
aliviando provisoriamente suas dívidas.  

A educação escolar entre 1758 e 1772 na Colônia caracterizou-se como zero de 
educação pública, uma vez que o que se instituiu neste período foi o esquema de aulas régias, 
obra prima política de Pombal que assim funcionava: a pessoa que soubesse um pouco mais 
que outras e quisesse lecionar, procurava um vereador da Câmara Municipal local que, por 
sua vez, solicitaria ao rei a permissão para assumir a aula pretendida em nível primário ou 
secundário, matriculava os alunos e recebia da Câmara um vencimento mensal fruto de um 
imposto criado para este fim, o “subsídio literário”, taxa cobrada das destilarias de cachaça e 
açougues, no interior e litoral da Colônia, que eram as duas atividades econômicas do 
mercado local na época. 

A partir de 1800 várias mudanças sociais, políticas e econômicas ocorreram no Brasil 
com a vinda da família Real para a Colônia, pois favoreceu o crescimento das cidades de 
Salvador e Rio de Janeiro, como polos comerciais e administrativos da metrópole provisória. 
Em 1822, a independência do Brasil é proclamada e D. Pedro I torna-se Imperador e, em 
1824, é outorgada a primeira Constituição brasileira, seguida da Primeira Lei de Ensino (1827) 
que garantia ensino público e gratuito em todas “as villas e logares do pays” (MONLEVADE, 
1997, p.27). Foram implantadas as Províncias, sucessoras das Capitanias, reduzindo o poder 
local das Câmaras Municipais e criando as bases da federação e da unidade nacional. As 
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transformações ocorridas favoreceram o impasse instaurado no sistema educacional 
brasileiro neste período: o crescimento da demanda de alunos para cursos primários e 
secundários e a escassez de recursos humanos (os jesuítas haviam sido expulsos) e 
financeiros para abrir e manter as escolas uma vez que a Corte portuguesa retornou para 
Lisboa, repatriando ouro e professores. A crise na oferta de escolas públicas favoreceu o 
surgimento dos primeiros empresários do ensino que ofereciam escolas pagas no Rio de 
Janeiro e outras cidades maiores. Como se vê, as aulas régias além de insuficientes para 
atender a demanda, continuavam descentralizadas e desqualificadas. Quanto aos docentes, 
a indicação era feita pelas Câmaras Municipais e a nomeação pelo Rei ou Imperador, 
inaugurando a submissão política destes às autoridades e interesses do governo.  

No ano de 1834, por força do Ato Adicional à Constituição de 1824 e das Constituições 
Estaduais, a responsabilidade em oferecer instrução elementar em escolas primárias e 
secundárias públicas passa do governo central do Império para as Províncias, favorecendo a 
descentralização da educação pública, aproximando o usuário da autoridade responsável 
local. Todavia, as províncias foram agravadas com um encargo a que não puderam responder 
devido à falta de recursos financeiros, humanos e materiais, deixando os seus representantes 
eleitos às voltas com dois grandes problemas: garantir escolas primárias e secundárias para 
os filhos dos eleitores e melhores salários para os professores. Segundo Nagle (1974), a 
principal característica do ato adicional foi delimitar competências das assembleias 
legislativas provinciais e do governo central no campo das instruções, estabelecendo-se 
assim, a tendência de o governo central responsabilizar-se pelo ensino superior e as esferas 
locais, pelas séries iniciais, denotando conforme Rossinholi (2010), ser muito mais uma 
característica política e social que estabeleceu maior importância ao ensino superior em 
detrimento à formação de base, apresentando descomprometimento com a última.  

Quanto ao financiamento das ações educacionais, a expansão das cidades também 
favoreceu a demanda pelo comércio mercadorias, o que viabilizou a cobrança de tributo 
correspondente ao atual Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e isto, 
corroborou para a multiplicação de escolas primárias e secundárias, a cargo das províncias 
do Império e, a partir de 1889, dos estados da República. Todavia, sendo a maioria da 
população consumidora residente na zona rural, os bens de consumo eram produzidos no 
próprio local, não circulando no mercado regional e nacional, escapando do fisco. Assim, a 
arrecadação de impostos era insuficiente para construir e custear mais escolas públicas, 
gerando grandes disparidades na oferta educacional entre os estados brasileiros desde 
aquela época. 

Na década de 1930 o processo de urbanização e industrialização intensificou-se no 
Brasil, havendo em correspondência uma explosão educacional devido ao ajuste seletivo ao 
capitalismo industrial. Novas demandas surgiram, como saneamento, rodovias, fontes de 
energia mantidas com recursos públicos, bem como, o surgimento de escolas municipais 
financiadas por seus tributos. 

A primeira Constituição Federal (CF) a vincular uma percentagem de recursos para a 
educação, provenientes da receita de impostos, foi a de 1934: 10% - União; 20% - Estados e 
Distrito Federal; e, 10% - Municípios. Todavia, a CF/1937, no governo de Getúlio Vargas 
(Estado Novo), suprimiu esta vinculação. A de 1946, por sua vez, recriou os impostos federais 
e, quanto aos impostos municipais para a educação, vinculou uma percentagem do Fundo de 
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Participação dos Municípios e outra das receitas tributárias próprias, ficando assim 
determinada: União – 10%; Estados e Distrito Federal – 20%; Municípios – 20%.  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, LDB 4.024/61 (BRASIL/1961), os 
percentuais a serem gastos pela União com a educação foram alterados de 10% para 12%, 
permanecendo os mesmos 20% para Estados, Distrito Federal e Municípios. No artigo nº 92, 
parágrafo 1º, foram constituídos os fundos nacionais do Ensino Primário, Ensino Médio e do 
Ensino Superior com nove décimos dos recursos destinados à educação (ROSSINHOLI, 
2010), o que, segundo Oliveira (1999), caracterizou menos recursos para o ensino primário, 
uma vez que o número de alunos não era o mesmo para todos os níveis e o ensino primário 
era gratuito e obrigatório. 

O Governo Militar, também nesta época, criou a contribuição adicional do salário-
educação, muito embora, esta vinculação tenha sido relaxada após 1964, sendo suprimida 
pela CF de 1967, promulgada durante a Ditadura Militar. Para Germano (1994), este período 
revelou um profundo descomprometimento com o financiamento da educação pública e 
gratuita, negando na prática a valorização da educação escolar e incentivando a privatização 
do ensino, transformando-o num negócio rendoso e subsidiado pelo Estado. A Emenda 
Constitucional de 1969 retrata bem isso quando vincula recursos somente na esfera do 
município (20%), favorecendo assim a iniciativa privada. De acordo Monlevade (1997), sem 
dúvida, foram o ICM dos estados desenvolvidos e o FPM dos municípios subdesenvolvidos 
que financiaram a educação pública na década de 1960. Quanto aos professores públicos da 
educação básica, o flagelo e a desvalorização tomou conta da categoria com o aumento de 
aulas e/ou multijornada de trabalho, formação aligeirada e arrocho salarial. 

O período correspondente aos anos de 1970 e aos anos antecedentes da Carta Magna 
de 1988 foi caracterizado por muitas contradições no cenário educacional brasileiro: a 
universalização do Ensino de 1º Grau, obrigatório e gratuito; lenta ampliação da educação 
infantil e do ensino médio público; sufocamento dos movimentos de alfabetização; fracasso 
da proposta de profissionalização do ensino médio; descaracterização das Escolas Normais 
e desqualificação das Licenciaturas; e, uma explosão de nichos de oferta do ensino particular. 
A LDB 5692/71 foi o marco desse período, pois além de fixar as diretrizes e bases para o 
ensino de 1º e 2º graus, tornou a escolarização obrigatória em 08 anos e estabeleceu a 
aplicação de 20% do FPM no ensino. Acentua-se neste período a desproporção dos encargos: 
alguns municípios pobres com muitos alunos nas suas redes e outros ricos com poucos alunos 
matriculados no 1º grau. Para Oliveira (1999), a LDB 5692/71 implicou avanços no sentido da 
descentralização, pois atribuiu responsabilidades aos Conselhos Federal e Estadual de 
Educação, aos estabelecimentos de ensino, além da criação dos Conselhos Municipais de 
Educação onde fosse possível; mas o controle e as decisões foram mantidos na União. 

No final da década de 1970 e início da de 1980, com o agravamento da crise econômica 
e situação financeira no país por causa do endividamento interno e externo do setor público, 
houve uma grande pressão para mudanças no setor tributário de forma a aumentar as receitas 
dos estados e municípios e contribuir para o estabelecimento do federalismo fiscal no Brasil. 
De acordo Melchior (1987), neste período os gastos do MEC estavam concentrados no ensino 
superior (69,09% em 1978), havendo, portanto, a necessidade de descentralização de 
recursos para que estados e municípios pudessem investir nos outros níveis de ensino. Estas 
mudanças vieram com a Emenda Passos Porto, que operou uma minirreforma tributária, 
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aumentando a participação dos estados, Distrito Federal e municípios nas receitas da União, 
elevando o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de 10% em 1983 para 16% em 1985 
e, o Fundo de Participação dos Estados (FPE) de 9% em 1983 para 14% em 1985. O FPM e 
FPE são compostos dos principais impostos arrecadados e transferidos da União: o Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto de Renda e proventos (IR). Aprovada na 
sequência, a Emenda João Calmon, também trouxe mudanças, uma vez que fixou 
percentuais mínimos das receitas próprias e transferências constitucionais para o 
investimento em educação: a União deveria investir o mínimo de 13% e, os estados, Distrito 
Federal e municípios, o mínimo de 25%. 

Essas medidas foram tomadas para aumentar a participação dos estados e municípios: 
a carga tributária aumentou com a elevação do IR e, juntamente a isso, houve elevação do 
percentual que compunha o FPM e FPE, buscando fortalecer os estados e municípios e 
rediscutir o federalismo no Brasil. Todas essas mudanças, segundo Melchior (1987), levaram 
à configuração assumida pela Constituição Federal (CF) de 1988 e, principalmente deveriam 
levar a melhoria da educação. 

A CF/88, como afirma Rossinholi (2010), caracterizou-se pela descentralização 
financeira, representando um aumento da participação dos estados e principalmente de 
municípios na arrecadação tributária e na receita disponível. Também estabeleceu, conforme 
Amaral (2012) uma contribuição paga pelas empresas, chamada salário-educação, que deve 
dirigir-se obrigatoriamente ao financiamento da educação básica. Estipulando no seu artigo 
205 “a educação como direito de todos e dever do estado e da família”, a Carta magna de 
1988 (BRASIL/1988) determinou que a educação devesse ser financiada tanto com recursos 
públicos arrecadados da população brasileira quanto com recursos oriundos das famílias por 
meio do pagamento de mensalidades, no caso das escolas privadas, pois no seu artigo 206, 
determina que as escolas públicas devam ser gratuitas. E, no artigo 212, estabeleceu a 
vinculação do mínimo de recursos financeiros arrecadados de impostos pagos pela população 
que devem ser aplicados nas escolas públicas do País: a União aplicará nunca menos que 
18% e Estados, Distrito Federal e Municípios o mínimo de 25%, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino (MDE). Dentre as despesas consideradas MDE, está  
“remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação”, 
conforme LDBEN 9394/1996, artigo 70 (BRASIL/LDBEN, 1996). 

Os recursos arrecadados pela União são transferidos aos Estados e Municípios e parte 
dos impostos arrecadados pelos Estados é transferida aos Municípios. No caso dos 
Municípios, estes devem aplicar o mínimo de 25% dos impostos por eles arrecadados, 
adicionando-se os repassados pela União e pelos Estados. Assim, para compreender o 
financiamento da educação brasileira é necessário, primeiramente, o entendimento de que os 
recursos públicos são provenientes da arrecadação de impostos oriundos da sociedade e da 
contribuição do salário-educação recolhido das empresas e que são colocados à disposição 
dos governos federais, estaduais, distritais e municipais para implementação de políticas 
públicas. 

Além de regulamentar os percentuais que cada ente federativo deve aplicar na MDE, a 
CF/88, em seu artigo 212, tornou constitucional a contribuição social do salário-educação que 
havia sido estabelecida, no período da ditadura militar, pela Lei 4.440/64. Essa contribuição, 
de acordo Amaral (2012), foi definida, anteriormente, como fonte de recursos que deveria ser 
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dirigida apenas ao ensino fundamental, mas com a EC nº53 de 19/12/2006 fez-se a alteração 
para que os recursos pudessem ser aplicados a toda a educação básica.  

O salário-educação, contribuição social paga pelas empresas, é calculada com base na 
alíquota de 2,5% sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos 
segurados empregados. A distribuição do montante arrecadado é gerenciada pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) da seguinte forma: primeiramente deduz-
se 1% do valor total para a Secretaria da Receita Previdenciária, a título de taxa de 
administração; em seguida, os recursos são distribuídos aos estados e municípios, pelo 
FNDE, observando-se o total de 90% do valor arrecadado por cada ente federado, em quotas 
federal, municipal e estadual, sendo que, a quota federal corresponde a 1/3 (um terço) dos 
recursos arrecadados e que devem aplicados em programas e projetos voltados para a 
universalização da educação básica [...] e, a quota estadual e municipal correspondente a 2/3 
(dois terço) do montante será integralmente redistribuída entre o Estado e seus Municípios de 
forma proporcional ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas 
redes de ensino e apurados no Censo Escolar do ano anterior ao da redistribuição dos 
recursos (BRASIL/DECRETO 6.003, 2006, art. 9º). 

Ainda sobre a CF/88, destaca-se também o fato desta ter instituído a educação como 
um direito constitucional dos indivíduos, bem como um direito “público subjetivo” (art. 208). 
Sobre isso, Oliveira enfatiza, que “o direito à educação é hoje reconhecido como um dos 
direitos fundamentais do homem e é consagrado na legislação de praticamente todos os 
países” (2002, p. 15), o que caracteriza a educação como um direito fundamental para o pleno 
exercício da cidadania. E para concretização desse direito, os legisladores, durante a sua 
construção, destacaram como essencial o regime de colaboração entre entes federativos para 
cumprimento desse dever: “A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino” (BRASIL, 1988, art. 211). O 
artigo 211, parágrafo 1º, ainda destaca que a União exercerá, em matéria educacional, a 
função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização das oportunidades 
educacionais e padrão mínimo de qualidade de ensino mediante assistência técnica e 
financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios (grifo nosso). Este aspecto fora 
destacado, haja vista, o artigo 4º da Lei nº 11.738/2008, Lei do Piso, determinar que a União 
deva complementar financeiramente os recursos dos entes federativos, que justificarem e 
comprovarem sua necessidade e incapacidade orçamentária para pagamento do piso salarial 
docente. 

Quanto à categoria magistério e sua valorização, após 161 anos a contar da primeira 
Lei do Ensino, em 1827, que previa o pagamento de salários como forma de valorizar os 
professores, a CF/88 trouxe em seu artigo 206, entre os princípios basilares para a ministração 
do ensino, o inciso V com o seguinte texto: “valorização dos profissionais do ensino, garantido, 
na forma da lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico 
único para todas as instituições mantidas pela União” (BRASIL, 1988, art.206). Ainda não foi 
dessa vez, que o piso salarial para o magistério foi orientado para ser instituído 
‘nacionalmente’.  

Diante do exposto, depreende-se que a questão do direito à educação se fez presente 
nas diversas Constituições do país e a gratuidade, que aparece na CF de 1824, colocou o 
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Brasil entre os primeiros países do mundo onde a educação gratuita aparece na legislação, 
mas sem, no entanto, ser efetivamente transformada em política pública e garantida de fato à 
população.  Isto porque, para garantir a oferta do ensino público gratuito e de qualidade para 
todo e qualquer cidadão brasileiro, faz-se necessário contar com a disponibilidade de recursos 
públicos suficientes para dar sustentação às diversas políticas públicas educacionais.   

De acordo Monlevade (1997), a União investia os seus 18% cada vez mais no Ensino 
Superior e cada vez menos no ensino fundamental, além de cortar 20% dos 18% para um 
Fundo Social de Emergência, quando da inauguração do Plano Real, comprometendo os FPM 
e FPE. Complementando a crise que se agravou, inexistia no país um Plano Nacional de 
Educação e uma liderança da União para ordenar os gastos da educação, o que levou os 
estados e municípios a pensar políticas próprias para enfrentar a sobrecarga, as despesas e 
os desafios da demanda.  

É no contexto apresentado, que se realizam no Fórum Permanente de Valorização do 
Magistério, estudos com o objetivo de resolver o problema da desvalorização salarial do 
professor, propondo a viabilização de “um Piso Salarial Profissional Nacional, através da 
articulação das receitas da União, Estados e Municípios através de Fundos” (MONLEVADE, 
1997, p.65). Assim, em 1994, dois importantes instrumentos foram articulados, o Acordo 
Nacional e o Pacto Nacional pela Valorização do Magistério e pela Qualidade do Ensino; 
contudo, após a posse do presidente Fernando Henrique Cardoso em janeiro de 1995, o 
ministro da educação Paulo Renato Souza, não considerou o Piso salarial nacional como um 
insumo importante para solução dos problemas detectados no Fórum, mas propôs a criação 
de Fundos Estaduais, que objetivava o equilíbrio das destinações de verbas vinculadas às 
redes estaduais e municipais de cada estado, pelo critério da disponibilidade de recursos 
proporcionais ao número de matrículas de cada rede. No ano seguinte (1996) foi criada a 
Emenda Constitucional (EC) n.º14/96 que regulamentou o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) e que trouxe 
modificações ao texto do artigo 60 da CF/88 no que se refere à universalização do ensino e à 
remuneração do professor.  

A Política de Fundos (Fundef / Fundeb) de financiamento da 
educação brasileira e a sistemática de redistribuição de recursos 

A ideia da constituição de um fundo de recursos financeiros para o financiamento da 
educação no Brasil remonta à década de 1960, quando o educador Anísio Teixeira em seu 
livro Educação um direito, publicado em 1968, fez uma análise sobre a CF de 1946 no que se 
refere aos percentuais mínimos estabelecidos na época (10% União e 20% Estados e 
Municípios) para serem aplicados no financiamento da educação brasileira, afirmando que 
estes recursos deveriam ser utilizados de forma solidária entre os entes federados por meio 
da criação de um fundo que os contivessem, podendo ser utilizados na diminuição das 
desigualdades econômicas e culturais que levariam à formação desigual dos alunos.  

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), criado pela EC 14/96 era composto de parte dos recursos vinculados 
pela Constituição Federal de 1988 (15% do FPE, do FPM, do ICMS, do IPI-Exp e da 
Desoneração de Exportações - Lei Kandir) e que deveriam ser aplicados exclusivamente no 
ensino fundamental. Esse fundo era constituído em cada Estado e o seu objetivo era 
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redistribuir os recursos, retirando recursos de alguns municípios e remetendo a outros, como 
meio de uniformizar o valor aplicado por aluno dentro daquele Estado, no ensino fundamental. 
O valor-aluno, por sua vez, era divulgado pelo governo federal, que tinha o dever de 
suplementar os recursos caso algum Estado não atingisse esse valor mínimo anual por aluno 
estabelecido. Com relação à questão do valor-aluno/anual, estudiosos do assunto, como 
Davies (1998) e Monlevade e Ferreira (1997), criticaram os valores divulgados nos anos 
posteriores à promulgação da Lei 9.424/1996, que instituiu o Fundef. O artigo 6º estipulou 
que, exceto o primeiro de vigência do Fundo em que o valor mínimo anual por aluno deveria 
ser R$ 300,00, nos anos posteriores o valor anual seria fixado por ato do Presidente da 
República e não poderia ser inferior à previsão da receita total do fundo e a matrícula total dos 
alunos do Ensino Fundamental do ano anterior, acrescida da estimativa de matrícula. Todavia, 
Monlevade e Ferreira (1997), numa análise feita no ano de 1998, afirmam que, embora o 
Ministério da Fazenda tivesse projetado valores da arrecadação total do fundo e da matrícula 
de alunos que resultasse num valor mínimo correspondente a R$ 423,07, o governo federal 
divulgara o valor mínimo como sendo R$ 315,00, descumprindo o estabelecido na lei. 

Com relação à subvinculação de recursos, o Fundef estipulou o mínimo de 60% de 
recursos do fundo para serem gastos com o pagamento dos profissionais do magistério e, os 
40% restantes com as atividades relacionadas ao MDE. Além disso, o Fundef tinha como 
objetivo o estabelecimento de recursos mínimos para o ensino fundamental, garantindo aos 
Estados e Distrito Federal, que não apresentassem condições de cumprir o valor mínimo por 
aluno necessário para o estabelecimento de um padrão de qualidade, com recursos próprios, 
a complementação de recursos da União (art.5º). Entretanto, de acordo Rossinholi (2010), o 
baixo valor complementado pela União ao Fundef não levaram à redução das desigualdades 
regionais originadas pelas diferenças de arrecadação entre os estados, mas sim o baixo 
comprometimento financeiro da União com a educação básica.  

Para melhor retratar essa situação, vale destacar que a EC n.º14/96, também alterou o 
artigo 211 da CF/88, determinando a “atuação prioritária dos estados, no ensino fundamental 
e médio, e dos municípios, na educação infantil e no ensino fundamental, devendo a União 
agir complementarmente na educação básica” (BRASIL, 2007, art. 211). Essa alteração 
provocou um aligeiramento no processo de municipalização do Ensino Fundamental Regular 
(EFR), pois o critério para vinculação de recursos do Fundef era o número de alunos 
efetivamente matriculados no EFR. Entretanto, a municipalização induzida desencadeou 
algumas críticas, pois a maioria dos municípios brasileiros não possuíam condições 
adequadas, seja na parte física, administrativa ou na preparação docente para assumir um 
aumento tão rapidamente na quantidade de alunos. As críticas mais evidentes foram as 
relacionadas à preocupação excessiva da municipalização com o aumento de recursos 
financeiros e não com a melhor forma de oferecimento com o ensino fundamental. 

Para Pinto (2002), o Fundef pouco acrescentou à situação inicial do financiamento da 
educação. Com a desresponsabilização da União, pouco se podia fazer para a redução das 
desigualdades regionais. Conforme Rossinholi (2010), em 2005, a participação de cada ente 
federado nas contribuições existentes ocorria da seguinte maneira: 94,2% para a União, 
4,64% para os Estados e 1,14% para os municípios, sendo que as contribuições 
representavam 35,91% da receita tributária brasileira. Em outras palavras, a União teria 
capacidade financeira para melhor complementar os entes federados, de forma a promover, 
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ao invés da redistribuição de recursos entre os estados e seus municípios, fazer uma 
redistribuição nacional, que seria mais justa; mas, de acordo a análise realizada por Castro e 
Duarte (2007) sobre a relação de gastos em educação, no período de 1995-2005, houve na 
verdade uma redução de 32,93% dos recursos aplicados pela União no ensino fundamental, 
enquanto os gastos municipais aumentaram em 127,43%.  

Assim, embora a quase universalização do ensino fundamental fosse considerada um 
aspecto relevante do fundo, os aspectos negativos se sobressaíram mais, como: “o descaso 
originado em outros níveis de ensino, a desresponsabilização da União, baixos recursos 
existentes e incapacidade de redução das desigualdades regionais, a municipalização 
induzida e acelerada, além de problemas na gestão e controle do fundo [...]” (ROSSINHOLI, 
2010, p. 80). E, foram esses aspectos que contribuíram e influenciaram na elaboração do seu 
substitutivo o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (FUNDEB).  

A EC 53/2006 que criou o Fundeb incorporou algumas críticas com relação ao antigo 
Fundef e outras não. Incluiu o parágrafo 5º ao artigo 211 da CF/88, reafirmando que a 
prioridade é o ensino regular, agora de toda a educação básica. Altera o § 5º do artigo 212, 
substituindo a referência ao ensino fundamental pela educação básica no recebimento do 
salário-educação; também inclui neste mesmo artigo, o parágrafo 6º, que estabelece cotas 
estaduais e municipais proporcionais ao número de alunos na distribuição do salário-
educação. Também altera no artigo 60 das Disposições Transitórias, o período de duração do 
novo fundo de financiamento da educação para 14 anos, bem como, a composição do mesmo. 
Os impostos que já faziam parte do Fundef têm seu percentual alterado de 15% para 20%, 
gradativamente, no prazo de três anos (16,66%, no primeiro ano; 18,33%, no segundo; e, 
20% a partir do terceiro ano). Quanto à complementação da União, que a partir do quarto ano 
de vigência do Fundeb passou a ser o equivalente a 10% do valor total dos recursos do fundo, 
Rossinholi (2010) considera como ganho importante para a educação brasileira, pois se difere 
do texto proposto pelo Executivo inicialmente, onde os valores eram bem menores.  

Para o pagamento dos profissionais do magistério, o Fundeb mantém a vinculação do 
percentual de 60% dos recursos do fundo para este fim, alterando apenas a redação visto que 
na EC 14/96, fazia referência ao pagamento apenas dos professores do ensino fundamental 
em efetiva docência. Além disso, fora estipulado prazo para fixar em lei específica, o piso 
salarial nacional, além de reiterar a obrigação de planos de carreira e remuneração, com 
capacitação profissional através da formação continuada com vistas à melhoria da qualidade 
do ensino. Sobre essa suposta valorização, Davies (2008) afirma que é um equívoco achar 
que apenas aplicando o mínimo de 60% dos recursos do Fundeb para remuneração dos 
professores da educação básica resulta em sua valorização, pois o referido fundo não 
representa a totalidade dos recursos vinculados à educação, ficando de fora o salário-
educação, os 25% dos impostos municipais próprios (IPTU, ISS, ITBI) e do IR dos servidores 
municipais, etc.  

O panorama apresentado sobre os fundos de financiamento da educação permitiu 
concluir que estes trouxeram poucos recursos novos à educação brasileira, uma vez que 
apenas promoveu a redistribuição, entre governo estadual e prefeituras, de recursos 
provenientes de impostos antes já vinculados à manutenção e desenvolvimento da educação 
(MDE). Segundo Davies (2008), os únicos recursos novos foram os da complementação 
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federal, considerados pelo autor, insignificantes no Fundef (1% da receita nacional em 2006) 
e muito pouco no Fundeb (menos 5% da receita nacional em 2007 e 10% a partir de 2010). 
Entretanto, vale ressaltar, que o valor estimado para o Fundeb em 2010 era de cinco bilhões 
de reais, considerado inferior ao que a União retirava da educação através da Desvinculação 
de Receitas da União (DRU), mecanismo que permite ao governo federal usar livremente 20% 
de todos os tributos federais vinculados por lei a fundos ou despesas. Ou seja, na prática, a 
DRU permite que o governo aplique os recursos destinados a áreas como educação, saúde 
e previdência social em qualquer despesa considerada prioritária e na formação de superávit 
primário, possibilitando também o manejo de recursos para o pagamento de juros da dívida 
pública. A situação exposta deixa claro que a complementação da União aos Estados e 
municípios, no período citado, ficou neutralizada pelo valor que o governo federal retirava (e 
ainda retira) da educação com a DRU. E, finalmente, entre as fragilidades apresentadas com 
relação à política de Fundos, estão as poucas chances de um salto significativo na melhoria 
salarial dos professores, uma vez que alguns municípios perderam com os fundos. 

O Piso Salarial Nacional para os professores da Educação Básica e 
o seu financiamento 

Segundo Vieira (2010) a pergunta determinante que se buscou responder e reforçou a 
criação da Emenda Constitucional n.º 53/2006 que alterou os artigos 206 da CF/88 e o artigo 
60 das Disposições Transitórias da mesma Constituição, que remetem à Lei do Piso, foi: 
“como, atualmente, estados e municípios fixam vencimentos iniciais de carreiras?” (p.72-73). 
Conforme a autora, na maioria dos casos, os recursos financeiros eram repartidos 
desigualmente entre os servidores municipais, com professores recebendo até 100 vezes 
menos que outros servidores com o mesmo tempo de escolaridade. A autora ainda pontua 
que no período que antecedeu à aprovação da Lei do PSPN, a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE) elencou alguns aspectos a serem considerados na 
fixação do Piso salarial, evidenciando, principalmente a relevância das fontes de 
financiamento para a composição do Piso, o que exige da União não apenas a 
complementação que esta fará aos estados que não alcançarem os valores mínimos do custo-
aluno anual, mas que, sobretudo, faça aportes financeiros específicos para garanti-lo. 

Quanto ao processo de instituição do PSPN, Vieira (2013) afirma que este não 
transcorrera pacificamente no Congresso Nacional nem entre gestores, o que pode ser 
confirmado pelas inúmeras mudanças no texto do Projeto de Lei (PL) nº 619/2007 
encaminhado pelo Executivo antes da aprovação da Lei nº 11.738/2008; bem como, após a 
sanção da mesma, pela Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) impetrada por seis 
estados brasileiros. Embora as dificuldades citadas tenham tumultuado o processo, o PL que 
institui o PSPN foi unanimemente aprovado pelo parlamento brasileiro; unanimidade, que 
segundo a autora funcionou apenas no plano discursivo, pois no plano real, não se 
materializou devido aos percalços relacionados à política de aporte de recursos: eram poucas 
as “alternativas de aumento de arrecadação fora de uma negociação da dívida interna e de 
uma reforma tributária que taxe o capital, o fluxo financeiro e as fortunas para que o Estado 
amplie os investimentos em políticas públicas” (VIEIRA, 2013, p. 201).  

Vieira (2013) também afirma que na conjuntura houve a preocupação com a 
necessidade de adotar estratégias para prever mecanismos de financiamento para colocar o 
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Piso na agenda nacional, ou seja, durante o processo de discussão da implantação da Lei, os 
principais interessados já sabiam dos impasses que acabaram se apresentando, mesmo 
assim prosseguiram sem a alocação de recursos necessários para dar sustentação a esta 
política pública que tem grande potencial de valorização profissional e de incidência sobre a 
qualidade da educação. 

Também é importante destacar que a instituição do PSPN só foi possível no esteio do 
Fundeb, fundo que apesar de diferenciar-se do antigo Fundef, trouxe poucos recursos tanto 
para o financiamento da educação quanto para dar sustentação ao cumprimento do piso 
salarial docente. Vale lembrar, que o Fundeb, principal fonte de financiamento da educação, 
tem o seu mecanismo de subvinculação de recursos assim determinado: 60% no mínimo para 
pagamento dos/as professores/as e 40% para outras despesas com ensino, como construção 
e reformas de escolas, transporte escolar, material didático, entre outros. Isto é, não se destina 
exclusivamente para pagamento do magistério. Apesar disso, de acordo as pesquisas 
realizadas pela CNM em 2011, os dados do SIOPE/2009 revelaram que os municípios 
destinaram 73,3% dos recursos do Fundo com o pagamento dos docentes e utilizaram 29,1% 
dos investimentos municipais (FPM) com a manutenção e desenvolvimento da educação, 
demonstrando que estão acima do percentual mínimo determinado pela CF/88 que é de 25%. 

Conforme evidenciado, o Estado brasileiro é o promotor da política pública, neste caso 
da Lei 11.738/2008, mas em muitos momentos ficou notória a falta de comprometimento deste 
com a complexa situação que o salário docente encontra-se atualmente. Ou seja, por diversas 
vezes se esquivou do problema atribuindo maiores responsabilidades aos municípios, que 
são detentores de menos recursos quando comparados ao montante cumulado pela União.  

Desse modo, para que a Lei do Piso cumpra o objetivo maior a que se propõe que é a 
valorização docente através, principalmente, do recebimento de um salário condigno (quando 
equiparado ao de outras profissões com formação equivalente), será necessário o esforço 
conjunto de todos, União, Estados e Municípios, para alcança-lo, pois os desafios que estão 
postos à frente são grandes. 

O primeiro e grande desafio que se coloca à União (Estado brasileiro) é a urgência de 
uma reforma tributária no país. Uma reforma pautada nos princípios da equidade, 
progressividade e capacidade contributiva a caminho da justiça social e fiscal, priorizando a 
justa redistribuição de renda. Não se trata aqui da criação de novos impostos que venham 
sobrecarregar ainda mais as classes menos favorecidas, mas que o Brasil passe a arrecadar 
impostos diretos, como o Imposto Territorial Rural (ITR) que incide sobre a propriedade de 
terra, o que tem provocado todos os anos, perda de bilhões de reais que poderiam 
consubstanciar políticas públicas educacionais com qualidade, como o pagamento do PSPN, 
entre outros serviços públicos sociais. 

Outro importante desafio diz respeito à ampliação dos recursos que financiam o setor 
educacional no país, inclusive com a provisão de outras fontes de recursos, uma vez que o 
Fundeb, como se apresenta atualmente (insuficiente para dar sustentação ao PSPN), não 
poderá mais ser encarado como a “redenção” da educação básica (DAVIES, 2008). Para isso, 
os governos deverão eleger a educação pública como prioridade, aplicando-se mais que os 
percentuais mínimos determinados pela CF/88, no seu art. 212 (18% e 25% dos impostos, no 
caso da União, Distrito Federal, Estados e Municípios, respectivamente), bem como, trabalhar 
com afinco e em conjunto para o cumprimento da Meta 20 do Plano Nacional de Educação 
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(PNE 2014-2024), instituído pela Lei N.º 13.005 de 25 de junho de 2014 (BRASIL/2014), que 
trata do financiamento da educação brasileira; bem como para o cumprimento da Meta 17, 
que trata da melhoria do piso salarial nacional para o magistério público da educação básica, 
através da equiparação do seu rendimento médio ao dos demais profissionais com formação 
equivalente, até o final do sexto ano de vigência do plano. Entre as estratégias que irão 
assegurar o cumprimento dessa meta, está a estratégia 17.4, que propõe a ampliação da 
assistência financeira específica da União aos entes federados para implementar política de 
valorização docente, em particular o PSPN. 

Finalmente, importa salientar, que o investimento que um país faz na educação pública 
é medido calculando-se o volume de recursos financeiros aplicados neste setor social como 
percentual do PIB. Assim, tendo em vista os desafios apresentados, pode-se concluir que o 
cumprimento dos mesmos exigirá um esforço coletivo dos governos (União, Distrito Federal, 
Estados e Municípios), de modo a incrementar os recursos educacionais para o equivalente 
a 10% do PIB, provando que de fato a educação é prioridade em suas agendas.  

Considerações Finais 

O cenário apresentado ao longo desse estudo sobre o pouco investimento brasileiro na 
educação pública e na valorização docente pode ainda ser ratificado no levantamento 
realizado em 2014 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, onde 
o Brasil ocupa o penúltimo lugar no ranking dos 35 países pesquisados que mais investem 
em educação, sendo o seu investimento por aluno e no salário docente ao ano, três vezes 
menos que a média anual dos países da OCDE. E, obviamente, esse baixo investimento 
(5,6% do PIB) tem interferido diretamente na qualidade do ensino oferecido, bem como na 
desvalorização docente. Diante do exposto, é forçoso afirmar que o país não poderá mais 
postergar a ampliação de recursos financeiros necessários à melhoria da qualidade do ensino 
brasileiro e ao efetivo cumprimento de políticas educacionais voltadas para este fim, como o 
PNE 2014-2024 e a Lei do Piso Salarial Nacional dos educadores brasileiros que possui 
grande potencial de valorização docente, sendo necessário para isso o esforço conjunto de 
todos os entes federados para alcançar a elevação para 10% do percentual do Produto Interno 
Bruto a ser investido neste setor social. 

Referências 

AMARAL, Nelson Cardoso. Para compreender o Financiamento da Educação básica no 
Brasil. Brasília – DF: Liber Livro, 2012. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 
12/08/2014. 

BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº14, de 12 de setembro de 1996. 
Modifica os artigos 34, 208, 211 e 212 da Constituição Federal. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF: DOU, 1996a. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96 – Estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União. Brasília, DF: DOU, 1996b. 

178



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Eliara Cristina Nogueira da Silva Teixeira 

O Piso Salarial Nacional no Contexto do Financiamento da Educação no Brasil

 1

14

BRASIL. Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma prevista 
no art. 60, § 7º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências. 
Diário Oficial da União. Brasília, DF: DOU, 1996c. 

BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006. 
Dá nova redação aos arts. 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e ao art. 
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diário Oficial da União, Brasília, DF: 
DOU, 2006a. 

BRASIL. Decreto Nº 6.003 de 28 de dezembro de 2006. Regulamenta a arrecadação, a 
fiscalização e a cobrança da contribuição social do salário-educação, a que se referem o art. 
212, § 5o, da Constituição, e as Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e 9.766, de 18 
de dezembro de 1998, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF: DOU, 
2006b. Disponível em: <http://www.normaslegais.com.br/legislacao/decreto6003_2006.htm>. 
Acesso em 23/01/2016. 

BRASIL. Lei N.º 11.494, de 20 de junho de 2007.Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB. Brasília: 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/lei/l11494.htm. Acesso em: 12/08/2014. 

BRASIL. Congresso. Câmara Federal. Projeto de Lei nº 619, de 28 de março de 2007. 
Regulamenta o art. 60, inciso III, alínea “e”, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica. Brasília, DF, 2007a. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 05 fev. 2015. 

BRASIL. Lei Federal n.º 11.738/2008. Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 
60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial 
profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Brasília: 
2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/l 
ei/l11738.htm>. Acesso em 12/08/2014. 

BRASIL. Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - 
PNE e dá outras providências. Brasília, DF, DOU de 26.6.2014 - Edição extra. 

CASTRO, Jorge Abrahão de; DUARTE, Bruno de Carvalho. Descentralização da educação 
pública no Brasil: evolução dos gastos e matrículas. In: Reunião Anual da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED, 30. 2007 Anais... Caxambu: 
ANPED, 2007. 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. Educação. O piso salarial nacional do 
magistério público em debate. Informativo CNM, Brasília, DF, 2011. 

DAVIES, Nicholas. Política fiscal golpeia política educacional. Universidade e Sociedade 
(Brasília), São Paulo - SP, v. VIII, n.15, p. 60-64, 1998. 

DAVIES, Nicholas. FUNDEB: a Redenção da Educação Básica? Campinas, São Paulo: 
Autores Associados, 2008. 

179



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Eliara Cristina Nogueira da Silva Teixeira 

O Piso Salarial Nacional no Contexto do Financiamento da Educação no Brasil

 1

15

GERMANO, José Willington. Estado militar e educação no Brasil. 2. ed. São Paulo: Cortez, 
1994.  

MELCHIOR, J. C. A. O financiamento da educação no Brasil. São Paulo: EPU, 1987. 

MONLEVADE, João Antônio Cabral. Educação Pública no Brasil: Contos & Descontos. 
Ceilândia-DF: Idea Editora, 1997. 

MONLEVADE, João Antônio Cabral; FERREIRA, E. O Fundef e seus pecados capitais. 
Ceilândia-DF: Idea Editora, 1997. 

NAGLE, J. Educação e sociedade na primeira República. São Paulo: EPU, 1974. 

OLIVEIRA, Carlos. A municipalização do ensino brasileiro. In: OLIVEIRA, C., et. al (Org.) 
Municipalização do ensino no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 1999, p. 11-36. 

OLIVEIRA, Carlos. Gestão da educação: União, estado/Distrito Federal, município e escola. 
In: Política e gestão da educação: dois olhares. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.  

PINTO, José Marcelino Rezende. Financiamento da Educação no Brasil: um balanço do 
Governo FHC (1995 a 2002). Educação e Sociedade, Campinas, SP, v. 23, nº 80, set. 2002. 

ROSSINHOLI, Marisa. Política de financiamento da educação básica no Brasil: do 
FUNDEF ao FUNDEB. Brasília: Liber livro, 2010. 

VIEIRA, Juçara Maria Dutra. Piso Salarial nacional dos educadores: dois séculos de atraso. 
2ª ed. rev. – Brasília –DF: CNTE, LGE, 2010. 

VIEIRA, Juçara Maria Dutra. Piso salarial para os educadores brasileiros: quem toma 
partido? Campinas, SP: Autores Associados, 2013.  

 

180



ISSN: 2595-136X
 

 
Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

 

1

 
 

Artigo Completo  
 Eixo Temático:  Planos de Carreira e Remuneração de Professores  

Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 
Magistério Público Estadual do Acre: a configuração 
da carreira dos professores 

Marcos Edgar Bassi 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis/SC – Brasil 
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Resumo 
O objetivo do artigo é identificar, descrever e analisar as configurações assumidas pelo plano 
de cargos, carreira e remuneração do magistério público do estado do Acre em contexto de 
políticas públicas nacionais e locais de valorização do magistério em relação à sua 
remuneração. O estudo é de caráter documental, com levantamento e análise da legislação 
educacional promulgada a partir dos anos 1990. O cotejamento dos dados se sustenta em 
revisão da literatura. No plano estadual, o estudo foca as análises sobre a legislação que 
instituiu o plano até as últimas alterações em 2017. Contribui com as discussões em torno do 
quadro do magistério, a intensa relação e os conflitos entre as entidades de classe e o governo 
estadual. Destaca as conquistas, a movimentação, as mudanças na organização e a perda 
de valor da remuneração dos professores estaduais. 
Palavras-chave: Política educacional. Financiamento da educação. Valorização do 
magistério. Plano de carreira docente. Remuneração do professor. 

Degree, Career and Compensation Plan of the Public State 
Magistrate of Acre: the configuration of the career of teachers 
Abstract 
The purpose of this article is to identify, describe and analyze the configurations assumed by 
the position, career and remuneration plan of the public magistrate of the state of Acre in the 
context of national and local public policies of valorization of the magisterium in relation to its 
remuneration. The study is of a documentary nature, with survey and analysis of the 
educational legislation promulgated from the 1990s. Data collation is supported by a review of 
the literature. At the state level, the study focuses on the analysis of the legislation that 
instituted the plan until the last changes in 2017. It contributes to the discussions around the 
teaching profession, the intense relationship and the conflicts between the class entities and 
the state government. It highlights the achievements, the movement, the changes in the 
organization and the loss of value of the remuneration of the state teachers. 
Keywords: Educational politics. Financing of education. Valorization of teaching. Teaching 
career plan. Remuneration of the teacher. 
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Introdução 

No geral, as políticas de valorização do magistério público brasileiro, podem ser 
avaliadas como insuficientes para atender as demandas de reconhecimento profissional 
docente, assim como, podem ser consideradas tardias para garantir  a oferta de educação de 
qualidade para sua população, tendo em vista que a organização de sistemas de ensino, a 
universalização do ensino elementar e a erradicação do analfabetismo em países da Europa 
e mesmo da América Latina já haviam sido alcançadas a partir do final do século XIX 
(SAVIANI, 2000). 

Para Camargo e Jacomini (2011), o contexto posterior à segunda metade do século XX 
e do início do século XXI foi essencial para o processo de ampliação da educação brasileira, 
consequentemente, muitas das questões que envolvem as políticas e as práticas 
educacionais passaram a fazer parte dos debates e da agenda pública, entre elas, os planos 
de cargos, carreira e remuneração do magistério. 

De acordo com os autores, mesmo com o reconhecimento de sua importância pela 
sociedade, a educação e seus processos são resultado de muitas lutas sociais e interesses 
conflitantes. A legislação que regulamenta os planos não resulta de modo diferente. Sua 
materialização em lei passa, histórica e necessariamente, pelo empenho e fortalecimento das 
entidades sindicais e das instituições de pesquisa em educação. De forma mais precisa, 
Camargo e Jacomini (2011, p 131) afirmam que essa legislação deve ser entendida como a: 

[...] expressão da síntese dos projetos e interesses em disputa e da correlação de forças 
existentes em cada momento histórico, ou seja, a documentação legal, de forma 
específica, expressa os conflitos engendrados pelos interesses diferenciados entre 
quem trabalha na escola (em geral, o agente da ação docente) e os empresariais ou 
governamentais. 

Todavia, essa questão é tomada como premissa básica e não será desenvolvida nesse 
artigo.  

A perspectiva de valorização do magistério público de educação básica tem seu marco 
na Constituição Federal de 1988, porém, ainda apenas como um dos princípios educacionais 
inscritos no artigo 206: plano de carreira, piso salarial profissional e ingresso exclusivamente 
por concurso público. Da mesma forma ficou só no papel o Pacto pela Valorização do 
Magistério e Qualidade da Educação assinado pelo governo e trabalhadores da educação no 
início dos anos 1990 (BRASIL, 1994). 

A valorização do magistério começa a se materializar timidamente em planos, ações e 
legislação a partir da segunda metade dos anos 1990. Parte da legislação aprovada em âmbito 
federal destinou-se, com forte poder indutor e mandatário no que concerne a carreira e a 
remuneração, à configuração do magistério das unidades federativas estaduais e municipais, 
uma vez que são estas as responsáveis majoritárias pelo atendimento de educação básica e, 
por decorrência, por um quadro de professores correspondente a esse atendimento. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996b), em capítulo próprio sobre os 
profissionais da educação ratificou, detalhou e ampliou o princípio constitucional mencionado. 
A inauguração da política de fundos em 1996 com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) (BRASIL, 1996a), substituído 
em 2007 pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
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dos Profissionais da Educação (Fundeb) (BRASIL, 2006) determinou a aplicação de, ao menos, 
60% das receitas redistribuídas a estados e municípios por esses fundos à remuneração dos 
profissionais do magistério. A imediata legislação regulamentadora de ambos os fundos, 
seguida pela publicação de diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Educação, definiu 
prazos e condições, nem sempre cumpridos, para a remuneração e a implantação de carreiras 
do magistério. No bojo da legislação do Fundeb foi determinada a fixação em lei do piso salarial 
profissional nacional, concretizada em 2008 (BRASIL, 2008). Por fim, também os 2 (dois) planos 
nacionais de educação (PNE) instituídos nesse período (BRASIL, 2001; 2014) e o Plano de 
Metas Compromisso Todos Pela Educação (BRASIL, 2007) traziam fortes referências e 
objetivos para remuneração e carreira do magistério de educação básica pública. O PNE 2014-
2014, por exemplo, estabeleceu a meta de número 17, que determina a equiparação do 
rendimento médio dos profissionais do magistério com o de outros profissionais de escolaridade 
equivalente, e a de número 18, de existência de planos de carreira para os profissionais em 
todos os sistemas de ensino, tomando como referência o piso salarial profissional nacional. 
(CAMARGO, JACOMINI, 2011; GIL, NETO, MEDEIROS. 2012). 

Pode-se ver que foi farta a legislação em prol da valorização do magistério desde os 
anos 1990, porém, em contrapartida os recursos financeiros ou não têm sido suficientes para 
a sua concretização ou simplesmente são vetados os dispositivos que os assegurariam sob 
o argumento da austeridade fiscal. A esse respeito, convém, ao finalizar esse retrospecto, 
lembrar da Ação Direta de Inconstitucionalidade apresentada por cinco governadores que 
embora tenha sido negada pelo Supremo Tribunal Federal questionava a constitucionalidade 
de aspectos da lei do PSPN e a Emenda Constitucional nº 95 que instituiu um novo regime 
fiscal a partir de 2016. Ao estabelecer um teto para os gastos primários federais por 20 anos, 
com a possibilidade de serem adotadas medidas semelhantes por estados e municípios, 
tornará letra morta todo o esforço despendido desde a CF/88 na busca da valorização do 
magistério da educação básica. 

Sob esse contexto fortemente indutor, as unidades federativas, dentro de suas 
especificidades e arranjos políticos, também implementaram planos, ações e legislação locais 
que espelharam, mais ou menos, aquele movimento nacional. Na busca de investigar essa 
força indutora em âmbito local, o artigo se dedica a uma análise documental descritiva das 
configurações assumidas especificamente pelo magistério  estadual no Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração dos Profissionais do Ensino Público Estadual (PCCR) instituído no 
estado do Acre pela Lei nº 67, em 1999, e alterações legais posteriores (ACRE, 1999). 
Também reúne, organiza e examina dados estatísticos sobre a sua remuneração do 
magistério estadual.  

A documentação, a legislação local e os dados foram coletados em espaços físicos e 
ambientes virtuais junto à Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC), à Secretaria 
de Estado de Educação do Acre (SEE/AC), ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 
Acre (SINTEAC) e ao Sindicato dos Professores do Acre (SINPROACRE).  

Antes de prosseguir, convém esclarecer que o PCCR do magistério estadual do Acre 
alcança um número reduzido de professores. Na Tabela 1 pode-se constatar, com base em 
dados do Censo Escolar do período, que o número de professores concursados, cuja atuação 
profissional é regida pelo PCCR, não só decresceu entre 2013 e 2017, como permaneceu em 
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proporção bem menor que os professores com contratos temporários e em condições de 
trabalho precarizadas. 
Tabela 1 – Número de Professores, dependência administrativa detalhada (estadual) por Tipo 

Vínculo, 2013 a 2017 

 
Fonte: Os autores, com base em dados extraídos do Laboratório de Dados Educacionais. Disponível em: 

https://www.dadoseducacionais.c3sl.ufpr.br/#/. Acesso em: 20 set. 2018. 

Ao se somar aos temporários os contratos terceirizados e CLT fica ainda mais evidente 
a situação contrária ao que é requerido como princípio educacional de valorização do 
magistério. O presente estudo não se deterá na análise destes tipos de contrato, mas cuida 
de remeter a tratamento dado ao tema por outros autores (SEKI et al, 2017). 

No plano de disposição do artigo, a próxima seção dedica-se à descrição do percurso 
sobre a implantação e consolidação da carreira do magistério estadual acreano desde o final 
dos anos 1980, mas cuida de registrar o marco histórico nos anos 1960. As seções seguintes 
tratam das formas de contratação e de ingresso na carreira, da jornada de trabalho e das 
regras de movimentação e, por fim, dos vencimentos. A respeito deste último aspecto, em 
especial, convém salientar que os dados se circunscrevem às tabelas de vencimentos, na 
ausência de informações completas sobre a remuneração. 

O percurso do plano de cargos e carreira do magistério estadual  

No Acre, a legislação em torno do magistério estadual remonta aos anos 1960. Carvalho 
(2013) alude, sem precisar a data, ao Estatuto do Magistério Acreano instituído nessa década, 
o qual teria funcionado naquele contexto como uma espécie de plano de cargos e carreira, ou 
pelo menos, como uma espécie de base e ação pioneira para a organização do trabalho e da 
vida profissional dos professores no estado. 

Outro momento importante para o magistério acreano ocorre em 1987 com a 
promulgação da Lei Complementar (LC) nº 14, em,1987, que criou o Plano de Cargos, 
Salários, Benefícios e Vantagens do Magistério Acreano (ACRE, 1987), tendo servido de 
parâmetro inicial para a normatização e organização do magistério estadual até o PCCR de 
1999, objeto de análise deste estudo. O Quadro 1 reúne toda a legislação em torno do PCCR 
até 2017, desde o primeiro Plano de Cargos. Destacam-se várias alterações a partir dos anos 
2000 resultantes da reforma educacional implementada no estado, tendo a participação dos 
gestores estaduais e dos trabalhadores em educação como agentes históricos essenciais 
para a configuração dos processos de negociação e de definição do formato das políticas de 
valorização do magistério (ALMEIDA JÚNIOR, 2006; DAMASCENO, 2010; VERÇOSA, 2016).  
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Quadro 1 – Legislação do plano de cargos e carreira do magistério estadual do Acre 
Legislação Do que trata 
LC nº 14/1987 Cria o Plano de Cargos, Salários, Benefícios e Vantagens do Magistério Acreano
LC nº 39/1993 Estatuto dos servidores públicos 
LC nº 58/1998 Contratação temporária de pessoal

LC nº 67/1999 Cria o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Ensino 
Público Estadual (PCCR)

LC nº 81/1999 Altera o número de níveis do cargo de professor
LC nº 86/2000 Nova redação sobre vencimentos e promoção para última classe 
LC nº 87/2000 Versa sobre carga horária semanal de trabalho
LC nº 91/2001 Altera o número de níveis do cargo de professor
LC nº 99/2001 Versa sobre vantagens
LC nº 104/2002 Versa sobre a especialização e os percentuais
LC nº 110/2002 Altera o PCCR nas tabelas salariais
LC nº 111/2002 Incorporação de adicional à remuneração
LC nº 119/2003 Altera o PCCR nas tabelas salariais
LC nº 127/2003 Altera o PCCR nas tabelas salariais dos diretores
LC nº 143/2004 Altera o PCCR nas tabelas salariais
IN nº 06/2004 Regulamenta o adicional de difícil acesso e deslocamento
LC nº 144/2005 Nova estrutura dos vencimentos e tabelas salariais
LC nº 146/2005 Altera o PCCR nas tabelas salariais dos diretores
Lei nº 
1.632/2005 Tempo de serviço e exercício de atividades fora da sala de aula 
Lei nº 
1.704/2006 Pisos salariais dos servidores públicos 
LC nº 156/2006 Revoga parágrafos da LC 67/1999
LC nº 160/2006 Altera o PCCR nas tabelas salariais dos diretores
LC nº 174/2007 Altera o PCCR nas tabelas salariais
LC nº 185/2008 Nova estrutura dos vencimentos e tabelas salariais

LC nº 199/2009 Altera o PCCR nas tabelas salariais e Prêmio Anual de Valorização e 
Desenvolvimento Profissional – PVDP

LC nº 201/2009 Altera o PCCR nas tabelas salariais e PVDP
LC nº 204/2009 Altera o PCCR nas tabelas salariais e PVDP da equipe gestora 
Decreto 
5.592/2010 Regulamenta a PVDP 
LC nº 210/2010 Altera o PCCR nos vencimentos 
LC nº 266/2013 Altera o PCCR nas tabelas salariais e PVDP
LC nº 274/2013 Altera o PCCR nas tabelas salariais
LC nº 285/2014 Altera o PCCR nas tabelas salariais e PVDP
Lei nº 
2.965/2015 Plano Estadual de Educação - PEE/AC 
LC nº 330/2017 Altera o PCCR nas tabelas salariais e remuneração de diretores e coordenadores
Fonte: Os autores, com base em Acre (1987, 1993, 1998, 1999a, 1999b, 2000a, 2000b, 2001a, 2001b, 2002a, 2002b, 2002c, 
2003a, 2003b, 2004a, 2004b, 2005a, 2005b, 2005c, 2006a, 2006b, 2006c, 2007, 2008, 2009a, 2009b, 2009c, 2010, 2013a, 

2013b, 2014, 2015 e 2017). 
Salta aos olhos as intensas e seguidas modificações em aspectos da carreira e 

alterações anuais na remuneração, especialmente quanto às tabelas salariais do magistério 
público, representando os movimentos de ajuste e aperfeiçoamento do PCCR, decorrentes, 
de forma direta, do atendimento das reivindicações da categoria docente. Esse intenso 
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movimento local reflete também, como acima demarcado, o contexto de ações nacionais em 
prol da valorização do magistério.  

As muitas alterações a partir de 1999 coincidem com a administração do governo 
estadual do Acre pelo Partidos dos Trabalhadores – PT. Os dois mandatos do governo Jorge 
Viana (1999-2002 e 2003-2006) podem ser caracterizados como de produção mais 
significativa no que se refere às medidas de valorização do magistério público. Logo no 
primeiro ano do primeiro mandato, por exemplo, é sancionado o PCCR atualmente em 
vigência, seguido de várias alterações e reajustes nas tabelas salariais e de organização nos 
níveis da carreira docente. 

O governo Binho Marques (2007-2010), além de novos reajustes nas tabelas salariais, 
destacou-se pela criação do polêmico Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento 
Profissional (PVDP), que inaugurou a política de bonificação do magistério público na rede de 
ensino estadual (VERÇOSA; BASSI, 2018). 

A administração de Tião Viana (2011-2014 e 2015-2018) é marcada também por 
alterações nas tabelas salariais e pela suspensão da bonificação prevista no PVDP em 
atendimento ao pleito dos trabalhadores em educação por reajustes salariais.  

Perfil do magistério público estadual 

O PCCR rege as normas da carreira para todos os profissionais da rede estadual de 
ensino: professores, funcionários técnicos administrativo educacional e de apoio 
administrativo educacional. As funções do magistério, especificamente falando as de docência 
e de suporte pedagógico à docência, são previstas para o cargo de professor (Art. 2º, Incisos 
IV e V). São definidos três níveis para o cargo de professor: Nível 1, com formação de nível 
médio, na modalidade normal; Nível 2, com formação de nível superior, em curso de 
licenciatura, de graduação plena; Nível 3 - formação em nível de pós-graduação, mestrado, 
doutorado, na área de educação (Art. 6º). Embora previsto em âmbito estadual, a formação 
do professor de Nível 1 é compatível para a atuação na educação infantil e nos anos iniciais 
do ensino fundamental, etapa e segmento respectivos, de modo geral, atendidos pelas redes 
municipais, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996b). A 
rede estadual de ensino, apesar de recente processo de municipalização, ainda possui um 
número significativo de matrículas nos anos iniciais do ensino fundamental, o justifica a 
permanência do Nível 1 na carreira. 

  O Quadro 2 apresenta o perfil formativo e as mudanças ocorridas no período 
investigado. 
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Quadro 2 – Níveis dos cargos de professor na rede estadual de ensino do Acre  
LC nº 67/1999 LC nº 81/1999 LC nº 91/2001 

Nível Perfil de Formação Perfil de Formação Perfil de Formação 
I Formação em nível médio, na 

modalidade normal. 
Formação em nível médio, na 
modalidade normal.

Formação em nível médio, na 
modalidade normal. 

II Formação em área própria, de nível 
superior, em curso de licenciatura, 
de graduação plena, ou formação 
superior em área correspondente 
com complementação nos termos 
legais. 

Formação em área própria, de nível 
superior, em curso de licenciatura de 
graduação plena ou formação superior 
em área correspondente com 
suplementação nos termos legais. 

Formação em área própria, de 
nível superior, em curso de 
licenciatura de graduação plena ou 
formação superior em área 
correspondente com 
suplementação nos termos legais.

III Formação em nível de pós-
graduação, mestrado, doutorado, na 
área educacional, obtida em cursos 
com duração mínima de trezentas e 
sessenta horas. 

Formação de pós-graduação na área de 
educação, mestrado, doutorado e 
especialização, obtida em cursos com 
duração mínima de 360 (trezentos e 
sessenta) horas, desde que credenciados 
pela SEE para efeito de progressão.

- 

Fonte: (ACRE, 1999a; 1999b; 2001). Elaborado pelos autores 
A LC nº 91/2001 promoveu uma alteração importante ao manter os níveis I e II e 

extinguir a pós-graduação como um nível da carreira. Os professores com essa formação 
passaram a receber gratificações, calculadas em percentuais fixos incidentes  sobre o valor 
do vencimento. 

Posteriormente, a LC nº 143/2004 definiu dois cargos de carreira do magistério público 
estadual: PI para formação em nível médio, magistério, e PII para formação em nível superior, 
licenciatura plena. A LC incorporou normas anteriores e unificou em PI, o cargo PE1 (cargos 
de professores classificados com formação de nível médio em magistério em três anos) e o 
PE2 (com formação de nível médio em magistério em quatro anos). O PII  incorporou o PE5 
(com formação em licenciatura plena), o PE6 (com formação em licenciatura plena e 
especialização lato sensu), o PE7 (com  formação em licenciatura plena e mestrado)  e o PE8 
(com formação em licenciatura plena e doutorado). Os cargos dos professores que não se 
enquadravam no perfil formativo definido pela legislação passaram a compor carreiras em 
extinção. No contexto desta alteração, desde os anos 2000, o governo estadual, em parceria 
com a Universidade Federal do Acre – UFAC, vinha oferecendo um programa de formação 
em nível superior para os professores efetivos e temporários.  

Apesar da instituição da carreira com ingresso por concurso público, a legislação previa, 
já antes do atual plano em vigor (ACRE, 1998), a contratação temporária de profissionais pelo 
governo do estado do Acre. Assim, o mesmo exercício da docência na rede de ensino estadual 
é, desde então, exercido por professores com contratos precários (SOUZA et al., 2012), que 
não possuem os mesmos direitos trabalhistas dos efetivos. 

Jornada de Trabalho, progressão e promoção na carreira 

Originalmente, o PCCR definiu jornadas de trabalho de 25 e de 40 horas semanais, 
sendo 20% delas em horas atividades destinadas à “preparação e avaliação do trabalho 
didático, a colaboração com a administração da escola, a reuniões pedagógicas, a articulação 
com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica 
da escola” (ACRE, 1999, Art. 13) 

A partir da LC nº 143/2004, a contratação de professores efetivos passou a ser realizada 
somente no regime de 30 (trinta) horas semanais. Os antigos cargos com jornadas, por 
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exemplo, de 25 (vinte e cinco) e de 40 (quarenta) horas semanais permanecem, mas em 
quadro em extinção. Um regime de contratação suplementar ou de aulas complementares 
possibilita o acréscimo de 15 (quinze) horas semanais, sendo 12 (doze) de sala de aula e 3 
(três) de hora atividade. A LC implantou e antecipou a proporção de horas atividades dentro 
da jornada que viria a ser instituída posteriormente pelo PSPN, de um terço da jornada de 
trabalho de trabalho para a hora atividade.  

Sobre essa questão Camargo et al (2009), ao realizar a análise de planos de carreira e 
do piso salarial, identifica uma diversidade de jornadas de trabalho, o que na rede de ensino 
público estadual do Acre também se fazia presente. Entretanto, a partir das alterações no 
PCCR, em 2004, a jornada de trabalho padrão do professor efetivo ficou definida em trinta 
horas semanais, com um terço destinado à hora atividade.  

Quanto à trajetória funcional na carreira o PCCR estabeleceu os movimento de 
progressão e promoção. 

A progressão funcional dos professores corresponde à mudança vertical de nível devido 
a nova habilitação adquirida (ACRE, 1999, Art. 9º). Basta o professor  concursado abrir 
processo administrativo e comprovar a habilitação ou formação. Cabe ressaltar que no 
momento da instituição do PCCR, apenas aproximadamente 27% dos professores estaduais 
possuíam ensino superior e poderiam se enquadrar no nível mais elevado da carreira. A 
possibilidade de progressão na carreira funcionou como um indutor de formação em cursos 
superiores. Com efeito, cerca de 66% dos professores da rede estadual possuíam ensino 
superior em 2017. 

A promoção na carreira do magistério consiste em uma movimentação horizontal ao 
longo de uma sequência pré-definida de classes sucessivas identificadas por letras do 
alfabeto. Cada letra alcançada contempla o professor com um valor de vencimento superior 
ao da anterior. A promoção depende do atendimento articulado de critérios como: interstício 
de três anos, avaliação de desempenho com a necessidade de atingir setenta pontos e 
qualificação (ACRE, 1999, Art. 10). O Quadro 3 exemplifica esse movimento na carreira e as 
alterações ocorridas. 

Quadro 3 – Classe de promoção na carreira do magistério estadual 
LC nº 67/1999 LC nº144/2005 Lei nº 1.704/2006 LC nº 174/2007 

- Acesso  - - 

A  A A A 

B B B B 

C C C C 

D D D D 

E E E E 

F F F F 

- G G G 

- - H H 

- - - I 

- - - J 

Fonte: Os autores, com base em Acre (1999, 2005, 2006, 2007) 
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A extensão da trajetória da promoção passa por mudanças em menos de dez anos com 
a paulatina inclusão de mais classes ao final. A justificativa para tais alterações se sustentou 
na necessidade de adequação do percurso na carreira ao tempo de atividade profissional, 
pois, até então, os professores chegavam mais rapidamente ao topo da carreira, ficando 
estacionado ali até a aposentadoria, sem perspectiva de melhorias no vencimento e sob o 
risco de desmotivação. Ou seja, ao se considerar o interstício de 3 anos entre cada classe, o 
acréscimo de 4 classes ao final da carreira a partir de 2005, perfazendo um total de 10 classes 
(A a J), possibilitou aos professores a escalação de posições remuneratórias cada vez mais 
elevadas ao longo de uma amplitude de cerca de 30 anos de docência. Além disso, a Lei nº 
1.704/2006 suprimiu a classe de acesso, que funcionava como um injustificável estágio para 
todos os novos concursados.  

Aspectos do vencimento base e da remuneração dos professores 

A remuneração dos professores estaduais corresponde ao vencimento relativo à classe 
e ao nível de habilitação em que estiverem posicionados, acrescido das vantagens 
pecuniárias (ACRE, 1999, Art. 17). Essa definição é semelhante a utilizada por Camargo et al 
(2009). As vantagens pecuniárias compreendem um conjunto de adicionais, gratificações, 
abonos, prêmios fixos e variáveis. 

PCCREB assegura aos professores fazer jus à gratificação por exercício de função de 
direção ou vice- direção de unidades escolares, equivalente a gestor e coordenador de ensino; 
coordenação pedagógica; exercício de função em escola de difícil acesso ou provimento 
(zona rural), entre 5% a 15% do vencimento base; exercício de docência com alunos 
portadores de necessidades especiais, entre 5% a 15% do vencimento base e dependo da 
quantidade de alunos; adicional por curso de pós-graduação (especialização, mestrado e 
doutorado); adicional de regime de dedicação exclusiva para docentes com contratos de 40 
(quarenta) horas com bônus de 60% (sessenta por cento) (ACRE, 1999, Art. 18). Também 
estabelece que os profissionais do ensino público estadual façam jus ao recebimento das 
indenizações, em razão da realização de viagens relativa ao exercício de atividades 
relacionadas ao seu trabalho, assim sendo, devem receber a ajuda de custo, diárias e 
transporte (ACRE, 1999, Art. 18). 

O Quadro 4 ilustra os percentuais de gratificação incorporados à remuneração dos 
professores pela formação em pós-graduação. 
Quadro 4 – Percentuais da gratificação do magistério estadual com nível de formação de pós- 

graduação 
Pós – Graduação LC nº 67/1999 LC nº 104/2002  LC nº 110/2002  

Especialização 5% 5% 7,50% 

Mestrado 15% 15% 15% 

Doutorado 25% 20% 20% 

Fonte: Os autores, com base em ACRE (1999; 2002a; 2002b).  

A desvalorização dos percentuais de gratificação (stricto sensu) para doutorado 
simultânea à valorização da especialização (lato sensu) condiz com o estímulo remuneratório 
dado aos professores pelo seu esforço de formação. Com efeito, dados do Censo Escolar 
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entre 2009 e 2016 atestam que o percentual de professores da rede estadual de ensino, com 
formação em cursos de especialização, avançou de 33% para 41%. No último ano, apenas 
1,5% possuíam mestrado e 0,1%, doutorado. 

Essa forma de desvalorização/valorização de cursos de pós-graduação pode ser 
compreendido dentro da dinâmica de negociação do Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação do Acre (SINTEAC), e do Sindicato do Professores do Acre (SINPROACRE), com 
o governo estadual, como fundamental para melhoria da remuneração da maioria dos 
professores. Nessa perspectiva, Brito (2012) e Gouveia e Ferraz (2013) destacam a 
importância e os limites do sindicalismo docente nas negociações com os entes 
governamentais, assim como, o papel essencial na organização da categoria e conquista dos 
direitos.  

A quantidade de mestres e doutores extremamente baixa na rede de ensino estadual 
decorre da pouca oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu no estado, e mesmo para 
os existentes o processo seletivo é muito exigente. A Universidade Federal do Acre (UFAC) 
ainda se encontra em processo de consolidação na oferta de mestrados e doutorados. Por 
seu lado, a oferta de pós graduação lato sensu tem sido oferecida, principalmente pelas 
Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, em vários cursos em modalidades à distância 
e presencial. Nesse campo, a UFAC vinha oferecendo o Programa Escola de Gestores da 
Educação Básica, em parceria com o governo federal, quando da oportunidade, ofertou as 
especializações em gestão escolar e coordenação pedagógica. Além disso, o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) tem participado no oferecimento de 
especializações. Assim sendo, as maiores possibilidades de cursos de pós graduação para 
os professores no estado são as especializações. 

Os padrões de vencimento base dos professores da rede de ensino 
estadual 

A trajetória dos padrões de vencimento inicial e final dos professores enquadrados no 
nível PII, correspondente à formação em graduação e expressão na Tabela 1, permite 
constatar as alterações pelas quais passaram a carreira e a remuneração do magistério 
estadual sob o contexto nacional de vigência das políticas de fundos ao longo do período e 
do PSPN a partir de 2009, bem como sob os governos estaduais do período em âmbito local.   

Como foi mostrado no Quadro 5, os valores dos vencimentos foram reajustados por 
meio da publicação em leis de tabelas salariais em quase todos os anos, o que procurou repor 
a desvalorização, manter o poder de compra e, até mesmo, proporcionar ganho real. Nem 
todos os percentuais de reajuste estão expressos na legislação, cujos valores são resultantes 
das definições do governo estadual, dos cálculos produzidos pela equipe de governo, 
negociados com a categoria dos profissionais da educação.  

A tendência do período com relação ao vencimento inicial indica um crescimento real 
de 11%; ao passo que o vencimento final chega a 41%. O maior percentual de valorização do 
vencimento final se explica pela inclusão de novas classes ao final da carreira (de A até F 
para A até J) que aumentaram paulatinamente a sua amplitude da carreira entre 2005 e 2007. 
Esta que demarcava uma distância de 50% entre o menor (inicial) o maior (final) vencimento 
(1,5) passou a ser de 90% em 2007 (1,9) (ACRE, 1999, Art. 35). 
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Quadro 5 – Vencimento Inicial e Final Vigente em dezembro - PII - Habilitação Graduação - 
Jornada de 30 horas semanais - 1999 – 2018 (INPC/IBGE – Dez./2017) 

 
Fonte: Os autores, com base em Acre (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013 e 2017). 

Desse modo, entre o início e o final de carreira os professores podem quase duplicar seus 
vencimentos, sem contabilizar os incentivos e as gratificações, que incidem sobre o valor dos 
vencimentos.  

A análise por gestão de governo mostra que durante os mandatos de Jorge Viana, quando 
logo no primeiro ano é implantado, o plano de carreira, houve crescimento real substancial nos 
vencimentos. No primeiro mandato o crescimento foi de 37%. No segundo mandato, o vencimento 
inicial teve crescimento real de 9% enquanto o final, 23%, diferença decorrente da inclusão das 
novas classes. Considerando os oito anos dos dois mandatos, o crescimento do vencimento inicial 
foi de 33%; e de 50% o final. 

Vencimento 
Inicial

Vencimento 
Final

Dispersão

1999 2.158,70 3.238,06 1,5
2000 2.046,73 3.070,09 1,5
2001 2.602,34 3.903,51 1,5
2002 2.959,57 4.439,35 1,5

Variação 1999/2002 37% 37%

2003 2.624,77 3.937,15 1,5
2004 2.480,96 3.721,44 1,5
2005 2.742,81 4.388,50 1,6
2006 2.860,75 4.862,14 1,7

Variação 2003/2006 9% 23%

2007 2.879,39 5.470,85 1,9
2008 2.848,75 5.412,63 1,9
2009 2.718,54 5.196,17 1,9
2010 2.465,31 4.898,16 1,9

Variação 2007/2010 -14% -10%

2011 2.428,05 4.613,29 1,9
2012 2.291,58 4.354,00 1,9
2013 2.604,47 4.948,51 1,9
2014 2.449,34 4.653,74 1,9

Variação 2011/2014 1% 1%

2015 2.207,26 4.193,80 1,9
2016 2.055,39 3.905,24 1,9
2017 2.272,17 4.317,13 1,9
2018 2.402,68 4.565,10 1,9

Variação 2015/2018 9% 9%

Variação 99/18 11% 41%

FU
N

D
EB

Binho 
Marques

PS
PN

Tião Viana

Tião Viana

Política 
educacional 

vigente

Gestão de 
governo Ano/período

PII – 30 h/s
FU

N
D

EF

Jorge 
Viana

Jorge 
Viana
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No primeiro ano da gestão Binho Marques os vencimentos alcançaram os maiores valores 
do período. Nos anos seguintes, todavia, os reajustes havidos nas tabelas de salários sequer 
repõem a inflação. O vencimento inicial desvaloriza 14% e o final, 10%, queda atenuada pela 
inclusão da última classe ao final da carreira. O que pode esclarecer essa significativa 
desvalorização é a incorporação do PVDP em 2009 que criou a política meritocrática de 
premiação e bonificação dos profissionais do magistério de acordo com os resultados da 
aprendizagem. Os recursos destinados a tal política podem ter sido subtraídos dos reajustes 
salariais, contribuindo para a perda de valor dos vencimentos, já que não existe a incorporação 
dessa bonificação, que pode ser retirada da remuneração dos professores a qualquer momento, 
pois a legislação não obriga a administração estadual a pagar. 

 No governo Tião Viana, além dos vencimentos não terem recuperado a perda anterior, 
apenas 1% foi reposto no primeiro mandato e 9%, no segundo.  Embora tenha ocorrido uma 
movimentação ligeiramente positiva nos vencimentos entre 2012 e 2013, na sequência observa-
se um decréscimo acentuado. Essa situação contribuiu para que no final do último mandato desse 
governo, a rede estadual de ensino vivenciasse a maior greve de professores da história do Acre, 
os quais reivindicavam melhores condições de trabalho. Isso pode ser considerado como um 
indicador de descontentamento da categoria e diante da desvalorização que a carreira e a 
remuneração sofreram. 

Por fim, a formação em cursos de pós-graduação, como mencionado acima, pode resultar 
em vencimentos mais elevados. A Tabela 1 ilustra o padrão de vencimentos do professor P2-30 
horas, vigente em 2018, tendo o valor do vencimento de cada uma das classes do nível superior 
como referência. 

Ao entrar na carreira com nível superior, ao obter nova habilitação em cursos de pós-
graduação poderá requerer reenquadramento e alcançar níveis mais elevados de remuneração. 
Caso alcance a última classe no final da carreira, terá seu vencimento beneficiados pela dispersão 
1,9, ou seja, com valor 90% superior ao vencimento inicial, ao qual terá sido acrescido em algum 
momento da carreira 7,5% caso tenha se formado em cursos de especialização, 15% caso tenha 
concluído o mestrado ou 20% no caso do doutorado. Supondo que chegue à última classe com 
doutorado, o seu vencimento terá crescido 128%.  
Tabela 2 – Vencimentos Professor PII-30 horas, com pós-graduação - rede estadual de ensino 

público do Acre - 2017 
CLASSE SUPERIOR ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO 

J 4.565,10 4.907,48 5.249,86 5.478,12 

I 4.324,83 4.649,19 4.973,55 5.189,80 

H 4.084,56 4.390,90 4.697,25 4.901,47 

G 3.844,29 4.132,61 4.420,94 4.613,15 

F 3.604,02 3.874,33 4.144,63 4.324,83 

E 3.363,76 3.616,04 3.868,32 4.036,51 

D 3.123,49 3.357,75 3.592,01 3.748,19 

C 2.883,22 3.099,46 3.315,70 3.459,86 

B 2.642,95 2.841,17 3.039,39 3.171,54 

A 2.402,68 2.582,88 2.763,09 2.883,22 

Fonte: Os autores, com base em Acre (2017). 
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Dutra Jr (2000) menciona algumas formas de valorização da pós-graduação que devem 
ser incorporadas à remuneração do trabalhador, porém não tem um único modelo e/ou 
percentuais específicos para cada um. Percebe-se na rede estadual a valorização da 
especialização, o tipo de curso, de modo geral, mais acessível aos professores de nível 
superior.  

A carreira de magistério estadual do Acre possui alguns incentivos para os profissionais 
do magistério que permanecem na profissão e conseguem chegar na reta final da carreira no 
momento da aposentadoria, mas alcançaram a última classe. 

Em se tratando especificamente dos professores, a regra estabelece a promoção 
automática para a última classe da carreira as professoras que com vinte e três anos de efetivo 
exercício no cargo em atividade pedagógicas tenham alcançado a penúltima classe. O mesmo 
vale para os professores que com vinte e oito anos tenham alcançado a penúltima classe. 
Esse dispositivo acaba funcionando como uma espécie de compensação e benefício às 
professoras e aos professores que exerceram atividades apenas em sala de aula. 

Considerações Finais 

A análise do PCCR estadual do Acre desde a sua consolidação com a LC nº 67/1999 
até 2017 identificou alterações significativas em sua configuração. Tais alterações ocorreram 
em contexto nacional fortemente marcado por sucessivas políticas indutoras da valorização 
do magistério no seu aspecto remuneratório e em contexto local de gestões do governo 
estadual em princípio favorável a tais políticas. Foram processadas, pelo menos, trinta 
alterações no PCCR registradas pela legislação. Contribuiu nesse processo a intensa 
participação reivindicativa das associações sindicais estaduais. A relação entre o governo do 
estado e o sindicato esteve em constante tensionamento. 

Entre as muitas alterações na configuração do PCCR, o estudo exame identificou 
mudanças nos níveis da carreira e no perfil de formação dos professores que de três passou 
a duas: I – ensino médio (curso Normal), II – ensino superior (licenciatura). O nível de pós-
graduação da carreira então excluído foi substituído por percentuais de gratificação 
diferenciados acrescidos aos vencimentos de acordo com o tipo de formação alcançada pelos 
profissionais do magistério. A esse respeito, tem crescido o número de professores com 
especialização em cursos de pós-graduação, enquanto permanece pequeno o número de 
professores com mestrado e doutorado, diante das dificuldades de se obter essa formação. 

A movimentação na carreira é outro aspecto a se destacar como valorização. A 
introdução de classes no final deu maior amplitude à carreira e aumentou a dispersão entre o 
vencimento inicial e o final, que passou a ser de 90%. A formação em pós-graduação assegura 
gratificações percentuais que podem elevar ainda mais a remuneração, tornando-a mais 
atrativa, especialmente entre os profissionais em final de carreira. Todavia, com relação aos 
percentuais de reajuste do vencimento base diante da inflação, em poucas oportunidades a 
legislação deixa evidente os valores e o cálculo realizado para se chegar a tal procedimento. 
Observou-se significativa e paulatina perda de poder de compra dos vencimentos, após 
substancial valorização da remuneração nos primeiros anos de vigência do PCCR. Pode ter 
contribuído para essas perdas a introdução de política meritocrática e de bonificação do 
PVDP. Ao que parece, os recursos destinados à bonificação podem ser os mesmos que 
deixaram de ser destinados aos reajustes dos vencimentos. Pode-se supor, assim, que 
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vencimento base dos profissionais do magistério estadual perdeu valor com o surgimento do 
PVDP. Após manifestação contrária dos professores essa política encontra-se suspensa.  

Por fim, apesar de a análise ter evidenciado um processo de valorização do magistério 
estadual no quesito carreira e remuneração, constatou-se, contraditoriamente, que a maioria 
dos professores ativos na rede estadual de ensino possui contratos temporários, 
permanecendo fora dos benefícios do PCCR, em condições precárias de carreira e 
remuneração. Assim, parafraseando o princípio educacional na Constituição brasileira, 
somente se poderá falar em efetiva valorização do magistério na rede estadual do Acre com 
o ingresso na carreira por meio de concurso público de todos esses professores. 

Ao analisarmos o PCCR estadual do Acre percebemos a necessidade de produção de 
políticas nacional e localmente mais efetivas no que se refere à valorização do magistério 
público, bem como, a necessidade de desenvolver estudos que apresentem um panorama, o 
quanto mais próximo, da realidade de municípios e estados brasileiros. Portanto, essa é uma 
ação que não se esgota, pois os profissionais do magistério público ainda não conquistaram 
o que necessitam e merecem com respeito à sua valorização profissional. 
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Resumo 
O presente texto refere-se a estudo exploratório com foco nos planos de carreira de dois 
municípios paulistas – Campinas e Ribeirão Preto – com o objetivo de contribuir com o debate 
sobre possíveis descompassos entre a legislação do Plano de Carreira de ambos e injunções 
contidas na PEC 95, com possíveis desdobramentos nos estados e municípios relativos às 
suas legislações educacionais. O texto a seguir se baseia na metodologia de Análise de 
Discurso (FOUCAULT, 1998 e 1999), buscando identificar enunciados que indiciam os 
discursos que a eles subjazem como possibilidades de campos de significação e trabalhos 
correlatos (MARQUES, ANDRADE E AZEVEDO, 2017) voltados para o escrutínio de políticas 
públicas em Educação. Encontramos inconsistências que sugerem novos estudos das 
demandas normativas municipais na temática como o controle de despesas na Educação que 
tendem a aprofundar a crise por que passa o setor. 
Palavras-chave: Planos de carreira municipais; PEC 95; gastos públicos em educação. 

Career’s plans and laws restrictives public spending on education  
Abstract 
The present text refers to an exploratory study with focus on the career plans of two 
municipalities of São Paulo - Campinas and Ribeirão Preto - in order to contribute to the debate 
about possible mismatches between the legislation of the Career Plan of both and the 
injunctions contained in the PEC 95, with possible consequences in the states and 
municipalities related to their educational legislation. The following text is based on the 
discourse analysis methodology (FOUCAULT, 1998 and 1999), seeking to identify statements 
that indicate the discourses that underlie them as possibilities of fields of meaning and related 
works (MARQUES, ANDRADE AND AZEVEDO, 2017) facing to the scrutiny of public policies 
in Education. We find inconsistencies that suggest new studies of the municipal normative 
demands in the thematic as the control of expenses in Education that tend to deepen the crisis 
that passes the sector. 
Keywords: Municipal career plans; PEC 95; public spending on education. 
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Introdução 

O debate em torno da Emenda Constitucional que limita o teto de gastos do governo 
Federal, cuja publicação se deu no dia 16 de dezembro de 2016, no Diário Oficial da União1 
tem se acirrado na imprensa nacional e nos corredores de todas as instituições do país. 
Podemos afirmar, seguramente, que o tema é debate permanente nos espaços de ensino e 
pesquisa de nossas universidades públicas e particulares, na medida em que o impacto dessa 
norma federal tem se mostrado célere e vem desgastando acentuadamente as condições de 
trabalho nesse campo.  

O presente texto se insere nesse debate com o objetivo de perscrutar relações entre 
essa norma nacional e normas municipais com desdobramentos na educação básica. Nosso 
objetivo decorre das demandas recorrentes de diferentes setores municipais que vivenciam 
profundas clivagens políticas para construir suas legislações, sobretudo nesse campo que 
interessa a todos, uma vez que a temática aborda um direito que se espraia pelos mais 
recônditos espaços familiares e afeta a vida de nossos filhos e alunos. 

Nossa escolha por dois municípios de grande e médio porte – Campinas e Ribeirão 
Preto – se deveu ao fato de buscarmos dados disponíveis em sites oficiais e que dispõem de 
normativas sobre o Plano de Carreira, aprovados anteriormente à publicação da PEC 95 
(2007 e 2012) na busca de encontrar indícios de correlação entre as normativas municipais e 
a nacional. Trouxemos para o texto enunciados extraídos dos Planos de cada um dos 
municípios em tela para explorarmos os discursos que eles incitam, trazendo à discussão 
como esses textos de políticas públicas educacionais podem conter visões díspares sobre o 
objeto a que se destinam, a saber, o direito à educação e os aportes econômicos dele 
decorrentes. 

O texto está organizado em introdução, discussão em torno da valorização do magistério 
e seu correlato aporte de recursos necessários à realização da oferta educacional, 
apresentação de enunciados dos planos de carreira dos municípios de Campinas e Ribeirão 
Preto, discussão em torno dos discursos neles presentes e conclusões, seguidas das 
referências. Trata-se de texto de análise das relações entre políticas públicas municipais e 
nacional, com base nas questões afetas às demandas por manutenção e ampliação dos 
desembarques financeiros na educação pública de nosso país, frente às necessidades dos 
municípios. 

Planos de carreira e valorização do magistério 

 A valorização do magistério se consubstancia em um amplo debate gerador de 
incontáveis contradições oriundas, especialmente, das relações entre o que se tem previsto 
pelo ordenamento jurídico pátrio vigente acerca do tema e o que se extrai da realidade fática 
da carreira docente. Nas propostas do governo brasileiro para a formação de professores, por 
exemplo, percebe-se a incorporação dos discursos e a apropriação de certos conceitos que, 
na maioria das vezes, permanecem como retórica, distantes de representarem definições que 

                                                            
1  Disponível em: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/12/2016&jornal=1&pagina 

=2&totalArquivos=368>. Acesso em 14-09-18. 
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culminem em uma aplicabilidade prática capaz de proporcionar ações de valorização do 
professor. 

No que se refere às previsões legais e constitucionais, a Constituição Federal de 1988, 
preconiza a educação como um direito inalienável do cidadão, direito de todos e dever do 
Estado e da família. Em seu artigo 206, a Carta Constitucional abrange orientações no sentido 
de que o ensino brasileiro deve ter por princípio, a valorização dos profissionais da educação 
escolar garantindo-lhes planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 
de provas e títulos para os que exercerem suas funções nas redes públicas. Vejamos o Art. 
206, Inciso V do texto constitucional (BRASIL, 1988): 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos, aos das redes públicas;            

Atendendo à orientação constitucional acima explicitada, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação em vigência regulamenta a previsão sobre a valorização da carreira docente 
atrelando-se a outras previsões legais também destinadas a consolidar a valorização em 
menção como por exemplo, a Lei n. 9.424/1996 que criou o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) 
posteriormente transformado em Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico 
e Valorização do Magistério (FUNDEB), criado pela Lei n. 11.494/2007.  

Muito embora o aparato legal tenha se ocupado de abarcar o assunto e promover 
algumas medidas no sentido de sua efetivação (plano de carreira, piso salarial, padrões 
curriculares, etc.), o regime de descentralização que emerge do modelo federativo de 
organização nacional termina por exigir uma atuação colaborativa dos entes federados em 
torno do campo educacional (o que inclui as ações e políticas concernentes à carreira 
docente). Entretanto, esse regime de colaboração não se encontra ainda, suficientemente 
regulamentado pela legislação pátria, fato que torna ainda mais complexa a elaboração e 
aplicação de políticas que favoreçam a valorização e formação dos professores.  

Outras iniciativas foram constituídas recentemente com a finalidade de valorizar o 
campo profissional, ainda que em patamares incipientes, tais como a Lei do Piso Salarial 
(Brasil, 2008) e, mais recentemente, as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira 
e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Brasil/MEC/CNE, 
2009). Contudo, é na formação docente que encontramos hoje o foco central das 
políticas nacionais ocorridas no cenário da educação brasileira desde a década de 1990. 
O professor, tido como agente de mudança, emerge, pois, cada vez mais, como o 
responsável pela realização do ideário do século XXI. (SCHEIBE, 2010, p. 987).     

Ainda que haja previsões e supostos esforços no sentido da valorização de professores, 
o cenário com que mormente se depara, apresenta-se no contexto de uma profissão que 
merece e necessita ser efetivamente valorizada. Muito se tem debatido atualmente, no sentido 
de que a carreira docente tem enfrentado incontáveis desafios que se consubstanciam nas 
mais diversas esferas, como por exemplo, as dificuldades em se elevar o status 
socioeconômico da carreira, as longas jornadas, a escassez de estrutura e material, os 
conflitos comportamentais, a violência escolar, a falta de formação e capacitação 
complementar, dentre tantos obstáculos que, em diversas situações, impõem empecilhos 
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difíceis de serem transpostos em favor da busca por políticas de valorização que 
verdadeiramente se ocupem das peculiaridades da carreira docente. 

Observa-se, na atualidade, fortes exigências no sentido de que os professores 
apresentem desempenho satisfatório no exercício de suas funções, especialmente para que 
os resultados impostos pelo sistema de avaliação em larga escala, possam ser alcançados 
em nível máximo não apenas no que diz respeito à própria instituição escolar, mas também 
no que se refere aos exames prestados pelos estudantes para inserção no mercado de 
trabalho. A lógica que move a formação e atuação docente, nesta perspectiva, em grande 
parte dos casos revela uma grande engrenagem que se ocupa exclusivamente de garantir a 
perpetuação da acriticidade pessoal e profissional como forma de garantir a perpetuação do 
status quo vigente. 

Para que a lógica acima referida encontre espação para sua manutenção e ampliação, 
os mais diversos níveis governamentais, inerentes a cada um dos entes federados, cuidam 
de estabelecer mecanismos voltados para o exame e controle da carreira docente que 
propiciam a aceitação e legitimação de fatores que têm o claro efeito de manter a 
desvalorização dos professores permeada pelo abandono da carreira e todo o aparato exigido 
pela mesma em favor de uma educação que possa alcançar, ao menos minimamente, o 
preparo e amparo do cidadão para suas vivências em sociedade. 

De acordo com o portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira – INEP, O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações 
da educação básica e o mais importante levantamento estatístico educacional brasileiro nessa 
área. É coordenado pelo Inep e realizado em regime de colaboração entre as secretarias 
estaduais e municipais de educação e com a participação de todas as escolas públicas e 
privadas do país. 

Metodologia 

A Análise de Discurso, com base nos escritos de Michel Foucaut, especialmente em: “A 
Ordem do Discurso” (1998) sua aula inaugural no Collège de France, “As Palavras e as coisas” 
(2002) e “Arqueologia do Saber” (1997), bem como em diversos comentadores, dentre os 
quais, Brandão (1993), Fischer (1995, 2001), Orlandi (1987), Ferreira & Traversini (2013), nos 
possibilitam identificar e analisar discursos oficiais e legais, contidos nas normativas em 
âmbito nacional e municipal, em tela neste texto, a partir da demarcação de enunciados 
potentes para cumprir tal tarefa. Procuramos, nos textos legais enunciados sobre a carreira, 
salários, jornada e temas afins, os sistemas de dispersão, o que equivale a dizer quais as 
“regras de formação  [geradoras] das condições a que estão submetidos os elementos dessa 
repartição” que constituem discursos em torno dos compromissos assumidos pelo poder 
público frente às demandas orçamentarias da educação (Foucault, 1997, p.43).  

Barros (2015) nos convida a pensar sobre tais sistemas com base em Michel Foucault. 
Os sistemas de dispersão que buscamos elucidar constituem-se de legislações que 
organizam e estabelecem os parâmetros para a carreira docente, a evolução de salários e o 
aporte de recursos para tais políticas de financiamento da educação dos municípios de 
Campinas e Ribeirão Preto, ambos no Estado de São Paulo. Para compreender esses 
sistemas é preciso compreender como discursos em torno do financiamento da educação, da 
responsabilidade fiscal no uso de recursos públicos, no jogo político de consensos e 
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dissensos em tornos dos quais legislações municipais podem estar atrelados. Portanto, 
estender diante de nossos olhos a rede discursiva que se for a partir de enunciados contidos 
em legislações afetas ao tema em tela, é um esforço por elucidar as relações entre as 
demandas por planos de carreiras de profissionais da educação nas normativas dos dois 
municípios analisados, atravessadas pelas barreiras impostas pelo poder público e a ele 
impostas por determinações legais da esfera federal. 

Para efetivar tal esforço analítico, é preciso cruzar os enunciados das normas municipais 
em análise com o texto da PEC 95, de âmbito federal, na busca por estabelecer possíveis 
liames entre esses textos normativos e eventuais demandas por melhores aportes de recursos 
no campo educacional. Empreendemos e apresentamos abaixo o resultado dessa tessitura 
discursiva que nos permite visualizar que discursos emergem na temática estudada.  

Resultados e discussão 

Planos de Carreira em municípios de grande e médio porte 

Campinas, SP 

A legislação municipal afeta ao tema em tela neste texto foi sancionada no dia  28 de 
junho de 2007 e publicada no Diário Oficial de Campinas no dia 29 de junho de 2007, sob o 
número 12.987.  

Nessa normativa, destacamos alguns enunciados como os que se seguem, extraídos 
do Art. 1: 

III - reconhecimento e valorização dos integrantes do Quadro de Cargos do Magistério 
pelos serviços prestados, pelo conhecimento adquirido e pelo desempenho; 
IV - estímulo ao desenvolvimento profissional e à qualificação funcional; 
VII - criar as bases de uma política de recursos humanos capaz de conduzir de forma 
mais eficaz o desempenho, a qualidade, a produtividade e o comprometimento do 
integrante do Quadro do Magistério com os resultados do seu trabalho; 
(CAMPINAS, 2007, p.1) 

Nos enunciados acima, identificamos o discurso de valorização de servidores 
integrantes do Quadro de Cargos do Magistério baseado no “estímulo ao desenvolvimento 
profissional e à qualificação funcional” e uma política pública que cria bases para esses 
servidores se comprometam “com os resultados do seu trabalho” o que, em tese implica em 
atribuir ao servidor que de sua prática profissional decorre um resultado com o qual estará 
comprometido, o que pode significar, ao menos, dois aspectos opostos mas não excludentes: 
se os resultados forem ou não aqueles esperados pela rede municipal, o servidor, podemos 
dizer, o professor, estará com ele comprometido, sendo reconhecido nessa condição pelo 
poder púbico como aparece no Inciso III. Assim, reconhecimento, valorização e 
comprometimento formam um tripé semiótico que permite inferir que o professor, nessa rede 
municipal é responsável pelo resultado de seu trabalho, sendo que o atravessamento do 
discurso de valorização se faz pelas condições de produção discursiva estabelecida no 
encontro do binômio valorização-comprometimento. Daí decorre que, em tese, haverá 
valorização se houver comprometimento, o que implica em considerar a autovalorização uma 
vez que emerge do próprio esforço do docente ou outro servidor, vinculados ao poder público 
municipal. 
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Ao analisarmos a forma enunciativa do fragmento acima, da legislação municipal de 
Campinas, podemos inferir que os enunciados apenas apresentam o óbvio. Todos são 
responsáveis pelo que fazem, portanto, comprometidos com os resultados da ação que 
desenvolvem. No entanto, nos perguntamos se, em tempos de crises econômicas e drásticas 
reduções orçamentárias, em especial no campo da Educação, o que significará, de fato, esse 
comprometimento quando os resultados alcançados não forem considerados satisfatórios?  
Como seria o docente a ele comprometido? Por outro lado, o Art. 32 da referida Lei municipal, 
nos informa que: “A Progressão Vertical é a passagem de um nível para outro superior, 
mantido o grau, mediante apresentação de títulos, diplomas ou certificados vinculados à área 
de atuação ou de conhecimento relacionado ao cargo” (CAMPINAS, 2007, s/pag.). De onde 
podemos inferir que, o docente que apresentar certificação de cursos e títulos obtidos durante 
o exercício do magistério, fará jus à evolução na carreira com inevitável elevação de seus 
vencimentos, ainda que adstritos à disponibilidade orçamentária municipal prevista na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias que a cada ano o município deve estabelecer. Daí também podemos 
inferir que a evolução na carreira é um princípio normativo que se estabelece, vinculado ao 
orçamento, mas que passa a ser um direito do docente e outros servidores. Donde podemos 
levantar nova dúvida: há um limite, para além do orçamento municipal, ou seja, na conjuntura 
econômica e política nacional, com impactos nos orçamentos de todos os entes federados, 
para a evolução na carreira? Não seriam os dois princípios contraditórios? 

Ao analisar textos que se enquadram no debate aqui estabelecido, identificamos em 
Rossi e Dwech (2016), uma armadilha que o governo federal vem criando para o setor público 
ao contrair a economia, alertando para que, no enfrentamento de crises, essa política é 
sumariamente desastrosa. Dizem os autores que “do ponto de vista macroeconômico, a 
reforma fiscal é desastrosa ao impor à demanda pública um caráter contracionista por um 
longo período e por retirar do Estado os instrumentos fiscais capazes de enfrentar crises 
econômicas” (2016, p. 2). O que nos leva a consolidar nosso questionamento anterior, na 
medida em que, se gastos são comprimidos no âmbito do governo federal, pode-se esperar 
desdobramentos semelhantes nos outros níveis institucionais, como estados e municípios. 

Ribeirão Preto 

Ao buscarmos normativas relativas ao plano de carreira no município de Ribeirão Preto, 
nos deparamos com a publicação de Legislação de número 2524/2012 que dispõe sobre o 
plano de cargos carreira e remuneração: 

Artigo 3º - A valorização dos profissionais do magistério será assegurada por meio de:  
I - formação permanente e sistemática de todo o pessoal do Quadro do Magistério;  
II - condições dignas de trabalho para os profissionais do magistério; 
III - perspectiva de progressão nos planos de carreira; 
IV - exercício de todos os direitos e vantagens compatíveis com as atribuições do 
magistério; 
V - piso salarial profissional; 
VI - exercício do direito de livre negociação; 
VII - direito de greve. 
Parágrafo Único - O piso salarial profissional a que se refere o inciso V deste artigo será 
fixado anualmente, em negociação coletiva, em consonância com a lei salarial do 
Município de Ribeirão Preto e observará o contido na Legislação Federal.  
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Ao enunciar que a valorização se dá pela formação permanente e sistemática, a 
legislação traduz valorização por participação em cursos durante o efetivo exercício da 
carreira na Educação do município. O atravessamento da formação no discurso de 
valorização representa um interdiscurso que nos permite vislumbrar que, sem adesão aos 
cursos de formação, o profissional não será valorizado. Isto nos permite inferir também que, 
outro discurso atravessa a valorização: a autovalorização. O pressuposto contido na base 
legal estabelecida no município indica que o esforço pessoal do docente, tomado aqui como 
exemplo de destinatário da política municipal em Ribeirão Preto, é que o esforço pessoal de 
participação em cursos de formação continuada representa o passo que o dá na direção de 
sua própria valorização. Podemos identificar aí um deslizamento semântico no que se refere 
à injunção que o poder público estabelece no ordenamento jurídico do plano de carreira que 
configura um não-dito, a saber, o que, de início, é uma oferta permanente de cursos aos 
docentes de forma sistemática passa a significar valorização no contra-fluxo do sentido: em 
vez da valorização ser uma ação do poder público passa a ser vista como ação do próprio 
docente. 

Isto posto confrontamos essa dupla e oposta tradução de significados erigidos no âmbito 
do discurso da valorização do magistério em Ribeirão Preto com outro artigo da mesma lei, 
abaixo descrito:   

DA PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E CRITÉRIO DE MERECIMENTO  
Artigo 13 - A cada 02 (dois) anos de efetivo exercício na Rede Municipal de Ensino de 
Ribeirão Preto, o profissional do magistério será enquadrado automaticamente no nível 
imediatamente superior daquele em que se encontra.  

À valorização dada pela adesão aos cursos de formação continuada, anteriormente 
referida, acrescenta-se uma evolução automática no decurso do prazo de dois anos de efetivo 
exercício na rede municipal. Quando analisadas em conjunto, notamos que uma questão pode 
surgir dos fragmentos normativos. Trata-se de valorização na medida em que o docente adere 
aos cursos de formação sistemática oferecidos pela rede municipal ou da certeza de que se 
subirá de nível após o prazo estipulado no art. 13? Podemos considerar que, em primeiro 
caso, o acréscimo sugere que somente haverá elevação de nível de enquadramento do 
docente (ou qualquer outro servidor) se houver a participação em cursos de formação 
continuada no decurso de dois anos. Por outro lado, com ou sem essa participação, o docente 
fará jus à elevação de nível, pelo disposto no art. 13. Ainda cabe perguntar se,  ao participar 
de cursos ofertados por outras instituições que não a própria rede municipal de educação, 
poder-se-á considerar cumprido o disposto no art. 3? 

Desse jogo discursivo contido na lei podemos inferir algumas possibilidades de 
discursos diretos e transversos. O primeiro deles é aquele que considera valorização como 
participação em eventos formativos durante o percurso do exercício de função pública no 
município. O segundo trata-se da valorização como resultado do decurso de prazo, incitando 
o discurso de que a antiguidade na rede garante progressão na carreira. Uma espécie de 
fidelização sistêmica no campo educacional. Entretanto, o cruzamento dos discursos contidos 
apenas nos dois itens da lei, indica que os critérios de avanço na carreira são complexos e se 
articulam-se entre si, de tal modo que, em tese, se pode negar a evolução na carreira na 
ausência de algum dos itens contidos na lei, ainda outros estejam cumpridos. São ilações que 
aqui trazemos, com base nos discursos gerados no âmago dos enunciados apresentados que 
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nos possibilitam inquirir sobre os fundamentos do que se concebe por valorização na rede 
municipal de Ribeirão Preto. 

Decurso de prazo e formação continuada têm sido enunciados nos textos legais, como 
no presente documento legal de Ribeirão Preto que incidem sobre a trajetória profissional de 
docentes, por exemplo. Considerando que, juntos representam um seguir em frente enquanto 
se aguarda, significa também, que a ação dos sujeitos da educação é contida num rol de 
possibilidades permissíveis, ou seja, são escolhas-escolhidas que o sistema público municipal 
de educação estabelece para seus servidores, em especial aqueles que atuam na educação. 

Conclusões 

Considerando as análises e discussões apresentadas, levantamos algumas 
possibilidades de leitura dos desdobramentos que a PEC 95 poderá representar na educação 
dos municípios. 

A primeira refere-se à dimensão dos municípios analisados e a realidade da malha 
urbana brasileira e paulista. Campinas é uma cidade de 1.194.094 habitantes (BRASIL/IBGE, 
2017), o que nos leva a enquadra-la na classificação de grandes cidades. Esse fator 
representa muito no que se refere à capacidade da máquina pública absorver os impactos 
advindos de outras esferas da República, uma vez que dispões de base arrecadatória 
suficiente para enfrentar períodos de recessão e de retração dos investimentos. O mesmo 
pode-se dizer de Ribeirão Preto, município que conta com 694.534 habitantes (BRASIL/IBGE, 
2017) e que podemos considerar a classificação de médio porte. Essa, porém não é a 
realidade da maioria das cidades brasileiras e do Estado de São Paulo. No Brasil, 
aproximadamente, 89% dos municípios têm até 50.000 habitantes, sendo que nesse grupo, a 
maioria tem até 20.000 habitantes. No Estado de São Paulo a situação é semelhante: a 
maioria dos municípios paulistas é de até 50.000 habitantes (BRASIL/IBGE, 2017). Esses 
dados nos permitem inferir que a esmagadora maioria dos municípios não dispõe de 
infraestrutura econômica e de pessoal para atender a todas as demandas sociais, dentre elas 
as educacionais, sem ajuda externa, mais notadamente, dos recursos advindos do governo 
federal.  

A segunda questão, que nos parece notável, refere-se ao fato de que todos os 
municípios brasileiros tendem a adequar-se à nova realidade econômica pela qual 
atravessamos nesse momento de nossa história. Essa adequação, no entanto, estará, 
certamente, mais restrita na medida em que se considere a maior dependência do município 
frente às transferências de recursos da União. Não se trata de mera retórica, mas de 
considerar que se os municípios brasileiros, em sua grande maioria, já são dependentes da 
União, sua situação tornar-se-á crítica ao extremo em momentos de recessão da economia e 
de arrocho nas verbas oriundas de outros entes federados. 

A terceira questão que devemos trazer ao debate, refere-se às elevadas dificuldades 
políticas no que tange às disputas internas aos municípios nos momentos em que se demanda 
o estabelecimento de legislações com impactos financeiros relevantes. O processo de 
construção dessas políticas públicas no interior dos municípios, por vezes, se arrasta por 
anos. Haja vista a significativa dificuldade de cumprir a determinação de estabelecimentos 
dos Planos Municipais de Educação em todos os municípios brasileiros, o que nos parece, 

206



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Flávio Caetano da Silva; Nathália Suppino Ribeiro de Almeida

Planos de Carreira e Normativas Restritivas de Gastos Públicos em Educação

 1

9

ainda não se cumpriu totalmente. Teriam nossos legisladores e membros do poder executivo 
federal disposto sobre a mesa essas preocupações que ora trazemos ao debate? 

Enfim, muito ainda há que se aprofundar no que se refere às demandas sociais e 
captadas, sobretudo pelos municípios e, em particular, aquelas relativas à oferta educacional. 
Esperamos contribuir com os debates na esfera dos direitos sociais afim de perscrutarmos 
novos caminhos diante de novos e tão relevantes desafios que se nos apresentam nesse final 
de década. 
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Resumo 
Este trabalho trata da remuneração dos professores da rede municipal de três cidades polo 
no Estado do Pará: Capanema, Marabá e Paragominas, na perspectiva de verificar se o valor 
recebido como vencimento pelos professores no período de 2009 a 2017 é compatível com o 
que estabelece a Lei nº 11.738/2008 que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional – 
PSPN. Trata-se de uma pesquisa documental em que foram utilizadas as Legislações 
municipais que dispõem sobre os Planos de Cargos, Carreira e Remuneração e demais Leis 
que estabelecem reajustes nas tabelas de vencimentos. No município de Capanema verificou-
se que o PSPN começou a ser pago para o professor com formação em nível médio e 40 
horas, somente a partir de 2017. Nos municípios de Marabá e Paragominas a instituição do 
PSPN nacionalmente propiciou o achatamento dos vencimentos recebidos pelos professores, 
visto que até o ano 2009 os vencimentos praticados eram superiores ao valor estabelecido pela 
Lei nº 11.738/2008.  
Palavras-chave: Remuneração de professores. PSPN.  Valorização de professores. 

Remuneration of Teachers of the Municipality Networks of Capanema, 
Marabá and Paragominas - PA: what happened from the PSPN? 
Abstract 
This paper deals with the remuneration of teachers from the municipal network of three cities 
in the State of Pará: Capanema, Marabá and Paragominas, in order to verify if the amount 
received as salary by teachers in the period from 2009 to 2017 is compatible with what 
establishes the Law nº 11.738/2008, which established the National Professional Minimum 
Wage - PSPN. It is a documentary research in which the municipal legislations have been used 
that dispose on the Career and Remuneration Plan and other Laws that establish 
readjustments in the salary tables of said Plans. In the municipality of Capanema, it was 
verified that the PSPN began to be paid to the teacher with a medium level training and 40 
hours, only from 2017. In the municipalities of Marabá and Paragominas, the institution of the 
PSPN nationally propitiated the flattening of the salaries received by the teachers, since up to 
2009 the salaries practiced were higher than the amount established by Law nº 11.738/2008. 
Keywords: Remuneration of teachers. PSPN. Teacher appreciation. 
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Introdução 

Este trabalho trata da remuneração dos professores de três cidades polo no Estado do 
Pará: Capanema, Marabá e Paragominas e tem por objetivo verificar se o valor recebido como 
vencimento por esses professores no período de 2009 a 2017 são compatíveis com o que 
estabelece a Lei nº 11.738/2008 que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional – PSPN. 
As políticas de remuneração de professores da rede municipal desses municípios se 
expressam nas Leis que instituíram os Planos de Cargos, Carreira e Remuneração desses 
profissionais bem como nas que estabelecem reajustes nas tabelas de vencimentos, razão 
porque foram estes os principais documentos adotados para acesso às informações. Portanto, 
utilizou-se como metodologia de acesso às informações a pesquisa documental. O trabalho 
apresenta dois itens. No primeiro, situa-se a política de valorização e remuneração do 
magistério no Brasil; a segunda analisa a composição da remuneração do magistério público 
de Capanema, Marabá e Paragominas na perspectiva de verificar se o vencimento é 
compatível com o PSPN.  

Políticas de valorização e remuneração do magistério no Brasil 

As políticas de valorização do professor no Brasil têm sido fortemente influenciadas por 
eventos e ações relacionados à recomposição das taxas de lucros do capitalismo em função 
da crise desencadeada a partir da década de 19703. Assim, em novembro de 1989 ocorreu 
uma reunião na capital dos Estados Unidos da América convocada pelo Institute for 
International Economics (Instituto de Economia Internacional), com a presença de 
funcionários do governo norte-americano e dos organismos financeiros internacionais, como: 
Fundo Monetário Internacional – FMI, Banco Mundial e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, para fazer um balanço das reformas na América Latina. Esta reunião 
mais conhecida como “Consenso de Washington” influenciou as políticas brasileiras da 
década de 1990, culminando com a Reforma do Estado brasileiro capitaneada por Bresser 
Pereira, em 1995.  A partir de então foram criadas políticas fragmentadas que preconizam a 
mínima intervenção do Estado no provimento de políticas sociais, adotando-se medidas de 
cunho neoliberal tais como: diminuição dos impostos, a livre circulação de capitais 
internacionais, a abertura da economia para a entrada de multinacionais, a proposição de 
implementação de políticas para aumentar a produtividade e sugestão de redução dos preços 
e dos salários como forma essencial para melhorar a economia local e global (GENTILI, 1996). 
Nessa perspectiva, de acordo com Gentili (1996), a educação deixa de ser vista como direito, 
passando a ser integrada no campo do mercado. Neste contexto, no que tange à remuneração 
dos professores, como vislumbrar a valorização docente se considerarmos que “a valorização 
da docência está na dependência da valorização da educação básica como um todo” (GATTI, 
2013, p. 156), cuja viabilidade o neoliberalismo tende a minimizar? Contudo, não podemos 
desconsiderar que as condições objetivas implicam em movimentos contraditórios e 
conflituosos e, portanto, ao mesmo tempo em que se observam iniciativas que atingem os 
direitos dos profissionais da educação, há o movimento de resistência que propicia a 
afirmação ou a permanência desses direitos. Assim, a partir da década de 1990, o debate 
sobre a valorização do magistério em âmbito nacional, a exemplo daquele decorrente da 

                                                            
3  Cf. Harvey (2003) Peroni (2003; 2008); Mézáros (2006). 
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elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos, diagnosticava que embora se 
estivesse elevando o número de professores habilitados para o ensino, verificavam-se 
problemas relacionados à qualidade de seu desempenho em decorrência da má “formação 
inicial e da escassez de formação continuada dos educadores, quanto da precariedade das 
práticas de seleção, de admissão e de lotação e, fundamentalmente, da política salarial e de 
carreira” (PDE, 1993, p. 24, grifos nossos). Na perspectiva de Leher (2010) a análise da 
valorização do professor não pode abstrair-se de fatores de contexto, como por exemplo: o 
nível de formação e a esfera administrativa de atuação, sobretudo considerando as exigências 
de formação mínima, as regras de acesso aos cargos e modalidades de educação. Esses 
fatores também podem implicar na diferenciação de remuneração dos professores. 

A respeito do salário médio dos professores de primeiro grau, o PDE afirmava que não 
se atingia US$ 200 mensais, com grandes variações entre regiões e sistemas de ensino. 
Sobre esse assunto, relatava que “esses padrões de remuneração tornam pouco atraente a 
carreira, pois são, em geral, inferiores aos de outros segmentos profissionais que apresentam 
média de escolaridade inferior à dos professores” (PDE, 1993, p. 24, 25).  Nesta perspectiva 
as metas globais do PDE/1993 que deveriam ser alcançadas nos próximos dez anos, ou em 
períodos intermediários, deveria atender ao “aumento progressivo da remuneração do 
magistério público, através de plano de carreira que assegurasse seu compromisso com a 
produtividade do sistema, ganhos reais de salários e a recuperação de sua dignidade 
profissional e do reconhecimento público de sua função social (PDE, 1993, p. 43).  Segundo 
Paz (2014), a publicação do Plano Decenal de Educação para Todos levou à criação do Fórum 
Permanente de Valorização do Magistério e à assinatura do Pacto pela Valorização do 
Magistério e Qualidade da Educação em outubro de 1994, porém o Governo Federal alegou 
que a instituição e a normatização do Piso Salarial estava sendo adiada devido os obstáculos 
orçamentários. Essas ações culminaram na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº 9394/1996, que contem dispositivos sobre os profissionais da educação, referentes à 
formação e à carreira do magistério.  

A LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, retomando o texto constitucional, 
dispõe no artigo 67 que os sistemas de ensino devem assegurar Estatutos e Planos de 
Carreira para o magistério público e define, em seis incisos desse artigo, diretrizes que esses 
planos devem concretizar.  

Art. 67. 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: 
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 
remunerado para esse fim; 
III - piso salarial profissional; 
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 
desempenho; 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 
trabalho; 
VI - condições adequadas de trabalho. 
[...] (BRASIL, 1996, grifos nossos). 
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Antes da LDB/1996, foi aprovada a E.C. nº 14, de 12 de setembro de 1996, que instituiu 
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério – Fundef, de natureza contábil, “com o objetivo de assegurar a universalização de 
seu atendimento e a remuneração condigna do magistério” (BRASIL, 1996). Entretanto, como 
o próprio nome informa, o Fundef foi criado com o intuito de valorizar apenas os professores 
que atuavam no Ensino Fundamental.  

Com a Lei nº 9.424/1996, que regulamentou o Fundef, os Arts. 9º e 10 afirmam que 
Estados, Distrito Federal e Municípios deveriam dispor de novo plano de carreira e 
remuneração do magistério, de acordo com diretrizes emanadas do Conselho Nacional de 
Educação, como segue no Art. 10, incisos: “I - efetivo cumprimento do disposto no art. 212 da 
Constituição Federal; II - apresentação de Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, 
de acordo com as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Educação, no prazo referido 
no artigo anterior; [...]” (BRASIL, 1996). 

Em substituição ao Fundef foi criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, Lei nº 11.494/2007, 
que no capítulo V, da Utilização dos Recursos, o Art. 22. expõe a quantia de recursos destinados 
aos profissionais do magistério e conceitua remuneração, dentre outras coisas. 

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos 
serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da 
educação básica em efetivo exercício na rede pública. 
Parágrafo único.  Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se: 
I - Remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da 
educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, 
integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou 
Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes; 
[...] (BRASIL, 2007) 

Posteriormente ao Fundeb e por intermédio deste, em 2008, foi aprovado o Piso Salarial 
Profissional do Magistério Público, Lei nº 11.738/2008, considerando o valor de pagamento 
inicial de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para os profissionais com 
formação em nível médio, na modalidade Normal. Assim sendo, a elaboração dos Planos de 
Carreira e Remuneração do Magistério Público passou a ter que considerar, além das regras 
constitucionais, da LDB nº 9394/1996, também o Piso Salarial Profissional do Magistério 
Público. O Art. 2º da Lei nº 11.738/2008 considera que o PSPN é “o valor abaixo do qual a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial 
das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 
(quarenta) horas semanais” (BRASIL, 2008).  

 Desta forma, a política de remuneração se apresenta com um alto grau de importância para 
a valorização docente, visto que implica em melhoria de suas condições de vida.  A remuneração 
é composta pelo vencimento e vantagens pecuniárias, como por exemplo, as gratificações e 
adicionais (DUTRA Jr et al, 2000). As gratificações são recebidas pelos professores enquanto 
realizam determinado serviço, não sendo parte do vencimento de forma automática a não ser 
que isso esteja expresso em lei. Os adicionais podem ser por tempo de serviço, dedicação 
exclusiva e titulação, sendo que “os adicionais, em sua maioria, como o de tempo de serviço 
e o de titulação, têm caráter permanente e, por isso, são incorporáveis” (DUTRA JR et 
al.,2000, p. 114). Um dos principais componentes e de maior significância de acordo com 

212



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Soraya de Nazaré Camargo Vargas; Dalva Valente Guimarães Gutierres

Remuneração de Professores das Redes Municipais de Capanema, Marabá e Paragominas – PA

 1

5

Monlevade, (2000) e Morduchowicz (2003) é o vencimento base, pois é a parte do salário que incide 
na aposentadoria do servidor.  

Cada Estado ou Município é autônomo para definir os salários ou remuneração de seus 
funcionários mesmo tendo como base as instruções emanadas do governo federal, como por 
exemplo, “a política de Fundos, a qualificação profissional mínima, o PSPN entre outras” que, 
consequentemente, resultará na diversidade da remuneração docente (CAMARGO; 
GOUVEIA; GIL; MINHOTO, 2009, p. 360), pela condição de entes federados que assumem a 
partir da Constituição Federal de 1988.  Não obstante, pela lei, esses entes devem cumprir o 
pagamento de vencimento compatível com o PSPN.  

Em síntese, para que o professor possa desfrutar de uma vida digna deve ter boa 
remuneração levando-se em conta também “questões referentes às qualificações, à experiência, 
ao nível de responsabilidade, à estrutura dos sistemas educativos, etc” (MORDUCHOWICZ, 2003, 
p. 50). E uma das questões mais candentes no debate nacional dos últimos anos tem sido a 
composição de uma remuneração cujo vencimento seja compatível com o PSPN instituído 
nacionalmente por meio da Lei nº 11.738/2008. A materialização ou não dessa política na 
composição da remuneração de professores das redes municipais de educação de três municípios 
paraenses será aprofundada no item a seguir. 

A composição da remuneração do magistério público de Capanema, 
Marabá e Paragominas: vencimento compatível com o PSPN? 

Os municípios paraenses de Capanema, Marabá e Paragominas pertencem às regiões 
de integração4 do Rio Caeté, Carajás e Rio Capim, com cerca de 80% das suas populações 
residindo na zona urbana (PARÁ, 2010). De acordo como o IBGE (2010), os municípios 
apresentam as seguintes características populacionais, geográficas e de Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH:  

Tabela 1 – Capanema, Marabá, Paragominas: População, área, IDH e densidade demográfica 

 
Fonte: IBGE. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/ 

As informações da tabela 1 mostram que entre os três municípios, Capanema é o menor 
em população com 63.639 (hab.), menor em área territorial (613,57 hab/km²) e 
consequentemente com a maior densidade demográfica, com 103,72 (hab/km²). O município 
de Paragominas é o de maior área territorial (19.341,86 km²) e, portanto, de menor densidade 
demográfica (5,06 hab/km²) com população de 97.819 habitantes. Marabá conta com 233.669 

                                                            
4  O Estado do Pará foi dividido em 12 regiões de integração por meio do Decreto nº 1.066, de 19 de junho de 

2008 com “o objetivo de definir regiões que possam representar espaços com semelhanças de ocupação, de 
nível social e de dinamismo econômico” (PARÁ, 2008). Essas regiões são: Metropolitana, Guamá, Rio Caeté, 
Araguaia, Carajás, Tocantins, Baixo Amazonas, Lago de Tucuruí, Rio Capim, Xingu, Marajó e Tapajós. Cada 
região de integração apresenta uma cidade polo, de maior concentração populacional, acessibilidade, 
complementaridade e interdependência econômica. As doze cidades polos paraenses são, respectivamente: 
Belém, Castanhal, Capanema, Redenção, Marabá, Barcarena, Santarém, Tucuruí, Paragominas, Altamira, 
Breves e Itaituba (PARÁ, 2010). 

Capanema 63.639 613,57 0.655 15º 103,72
Marabá 233.669 15.128,37 0.668 6º 15,45

Paragominas 97.819 19.341,86 0.645 19º 5,06

Município IDH Ranking do IDH no Estado Densidade Demográfica (hab/km²)População (hab.) Área territorial (km²)
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habitantes 15,45 hab/km². A respeito do IDH, dentre os 144 municípios do Estado do Pará, o 
município de Capanema encontra-se em 15º lugar, Marabá em 6º e Paragominas em 19º 
lugar.  

Em relação à economia, o PIB e o PIB per capita de cada município constantes na tabela 
2 apontam o seguinte: 

Tabela 2 – Capanema, Marabá, Paragominas: PIB e PIB per capita 

 
Fonte: IBGE (2010). Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/ 

O PIB do município de Marabá é o 4º maior do Estado do Pará, com 
R$3.458.625.000,00, seguido de Paragominas (11º) e por fim, de Capanema (16º). O PIB per 
capita de Paragominas e de Marabá apresentam valores absolutos bastante significativos, 
acima de 14 mil reais. Não obstante, embora sendo cidades polos, portanto as mais 
desenvolvidas de suas regiões de integração, apresentam características bastante díspares 
em termos populacionais, econômicos e de abrangência geográfica. 

Capanema 

As políticas de remuneração para o professor da rede municipal de Capanema se 
efetivam por intermédio da Lei nº 5.796/1999, que dispõe sobre o Plano de Carreira e 
Remuneração dos servidores do Magistério público de Capanema.  O Art. 3º, inciso II e IV da 
referida lei estabelecem como princípios, a remuneração condigna e condições adequadas 
de trabalho, respectivamente. No que concerne à remuneração considera, como disposto no 
Art. 5º, o Vencimento-Base acrescido das vantagens específicas do cargo.  

A remuneração é composta pelo vencimento para cada cargo (CAP-GOM-PEB I – 
professor com formação em Ensino médio, CAP-GOM-PEB II – professor com formação em 
Nível superior com licenciatura plena e CAP-GOM-PEB III – professor com formação em nível 
superior com formação específica) acrescido dos adicionais e gratificações, quais sejam: 
adicional por tempo de serviço (5%); adicional de férias; gratificação pelo exercício da 
docência em classes especiais de alunos portadores de necessidades educativas especiais 
(50%); gratificação por regime de tempo integral (80%); gratificação pela titulação em nível 
superior ou pós-graduação (30%); gratificação de Magistério para o professor em regência de 
classe (20%).  

O vencimento-base, no PCCR/1999 de Capanema está disposto conforme a estrutura 
salarial da carreira, em dois sentidos. No sentido vertical, caracterizado por três níveis salariais 
de acordo com a formação (CAP-GOM-PEB I, CAP-GOM-PEB II e CAP-GOM-PEB III); a 
diferença percentual no vencimento para a passagem da referência inicial do PEB I para a 
referência inicial do PEB II é de 30%; o percentual entre a referência inicial do PEB I e a referência 
inicial do PEB III é de 40% (Art. 19, inciso II); no sentido horizontal, caracterizado por 8 
referências que são identificadas por algarismos arábicos de “1 a 8” que apresentam variação 
de 5% entre cada referência.  

Município PIB (R$ 1.000) Ranking do PIB no Estado PIB per capita

Capanema 601.464,00 16º 9.452,82
Marabá 3.458.625,00 4º 14.814,51

Paragominas 1.427.239,00 11º 14.595,23
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A jornada de trabalho do professor do município de Capanema é de 125 horas (Art. 30). De 
acordo com o PCCR/1999, anexo V, o professor CAP-GOM-PEB I recebe R$160,00, o 
professor CAP-GOM-PEB II recebe R$208,00 e o CAP-GOM-PEB III recebe R$224,00 
(CAPANEMA, 1999) em valores correspondentes à primeira referência de cada nível. Ao 
considerar a jornada de trabalho de 40 horas semanais, fazendo jus à Lei do Piso Salarial 
Profissional Nacional – PSPN, verifica-se que o professor nível CAP-GOM-PEB I tem como 
vencimento inicial, o valor de R$256,00, o CAP-GOM-PEB II, recebe R$332,80 e o CAP-GOM-
PEB III recebe R$358,40. 

Cabe ressaltar que esses valores instituídos pela Lei nº 5.796/1999 sofreram várias 
alterações mediante reajustes na tabela de vencimentos por intermédio das seguintes Leis: 
Lei nº 6.279/2009; Lei nº 6.303/2011; Lei nº 6.315/2012; Lei nº 6.331/2013; Lei nº 6.341/2014; 
Lei nº 6.366/2016; Lei nº 6.376/2017.  

Com o intuito de verificar a evolução dos vencimentos recebidos pelos professores da 
rede municipal de Capanema na 1ª referência de cada cargo, a tabela 3, abaixo, aponta as 
possíveis mudanças com a instituição do PSPN pela Lei nº 11.738/2008. 

Tabela 3 – Capanema: Vencimento dos professores com jornada de 40 horas, por formação, 
em relação ao PSPN de 2009 a 2017 

 
Fonte: Lei nº 5.796/1999; Leis dos reajustes salariais; PSPN (https://www.jusbrasil.com.br/home). 

As informações da tabela 3 permitem inferir que a Lei do PSPN não foi cumprida em 
Capanema. Mesmo com a atualização dos vencimentos, o professor com formação em nível 
médio - CAP-GOM-PEB I recebe cerca de 20% abaixo do Piso até o ano de 2016, alcançando 
o PSPN apenas em 2017. Entretanto, os cargos com nível superior – o CAP-GOM-PEB II 
(licenciatura plena) e o CAP-GOM-PEB III (ensino Superior com formação específica) – 
recebem o vencimento acima do Piso, exceto no ano 2011, em que o CAP-GOM-PEB II 
recebeu 4,50% abaixo do Piso.  

Em conformidade com a tabela 3 é possível verificar o posicionamento da estrutura de 
vencimento em relação ao PSPN em Capanema, como mostra o gráfico 1, a seguir.  

  

Ano de reajuste Cargos Vencimentos PSPN Variação - PSPN (% )

CAP-GOM-PEB I 744,00 – 21,68
CAP-GOM-PEB II 967,20 1,81
CAP-GOM-PEB III 1.041,60 9,64
CAP-GOM-PEB I 872,00 – 26,54
CAP-GOM-PEB II 1.133,60 – 4,50
CAP-GOM-PEB III 1.220,80 2,84
CAP-GOM-PEB I 1.160,80 – 20,00
CAP-GOM-PEB II 1.509,04 4
CAP-GOM-PEB III 1.625,12 12
CAP-GOM-PEB I 1.253,60 – 20,00
CAP-GOM-PEB II 1.629,68 4
CAP-GOM-PEB III 1.755,04 12,05
CAP-GOM-PEB I 1.357,60 – 20,00
CAP-GOM-PEB II 1.764,88 4
CAP-GOM-PEB III 1.900,64 12
CAP-GOM-PEB I 1.708,51 – 20.00
CAP-GOM-PEB II 2.221,07 4
CAP-GOM-PEB III 2.391,92 12
CAP-GOM-PEB I 2.298,80 0.00
CAP-GOM-PEB II 2.988,44 30
CAP-GOM-PEB III 3.218,32 40

2014 1.697,00

2016 2.135,64

2017 2.298,80

2011 1.187,08

2012 1.451,00

2013 1.567,00

950,002009

215



ISSN: 2595-136X
 

 

 
 

 
 
 

Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

Soraya de Nazaré Camargo Vargas; Dalva Valente Guimarães Gutierres

Remuneração de Professores das Redes Municipais de Capanema, Marabá e Paragominas – PA

 1

8

Gráfico 1 – Capanema: Vencimento dos professores com 40 horas semanais em relação ao 
PSPN, por formação acadêmica, de 2009 a 2017 

 
Fonte: Legislação municipal e PSPN. 

Como pode ser verificado no gráfico 1, em 2009, antes da Lei do Piso entrar em vigor o 
professor com formação em nível médio/magistério (CAP-GOM-PEB I) recebia vencimentos 
abaixo do valor estipulado pelo PSPN. O professor com formação em nível superior com 
licenciatura plena (CAP-GOM-PEB II) também recebia valores abaixo do Piso. No entanto, o 
professor com formação específica, ou seja, o professor com bacharelado (CAP-GOM-PEB 
III) sempre recebeu acima do Piso.  

Marabá 

Durante a vigência do PSPN o município de Marabá dispõe de três Planos de carreira. 
O primeiro em 2003, o segundo em 2011 e o terceiro em 2017.  O primeiro, do ano de 2003 
– Lei nº 17.097/2003 definia que “a remuneração corresponde ao vencimento em relação ao 
nível e à classe em que o professor se encontra, acrescido das vantagens pecuniárias 
pertinentes” (art. 17). Segundo o PCCR/2003 o vencimento, de acordo com o Art. 18, é a 
retribuição pelo exercício do cargo de professor concernente às suas atribuições, qualificação 
e habilitação. Para tanto, o § único do Art. 18 declara que “considera-se vencimento básico 
da carreira o fixado para a classe inicial, no nível mínimo de habilitação, nível médio 
modalidade normal” (MARABÁ, 2003, p. 7).  

O vencimento-base, encontra-se disposto em dois sentidos: vertical e horizontal. O 
primeiro, caracterizado por 3 níveis salariais dispostos de acordo com a formação (Nível EI, 
com formação em nível médio/magistério; Nível I superior e Nível II com especialização),com 
8 classes (A a H) cada; e o segundo, caracterizado pelas referências que são identificadas por 
algarismo arábicos de “1 a 15”. O cálculo do vencimento tem como base a jornada de 20 
(vinte) horas semanais, respeitando o nível de habilitação do professor (Art. 20). Os 
professores com 40 horas de jornada recebiam R$ 675,00; R$ 1.012,50 e R$ 1.147,50 
conforme o respectivo nível (EI, I e II).  

Além do vencimento, a Lei nº 17.097/2003 definia que o professor tinha direito às 
seguintes vantagens: adicional por tempo de serviço (3,5%) no interstício de 2 anos; adicional 
por trabalho em regime de dedicação exclusiva (50%); adicional de titularidade (mestrado – 
15% e doutorado – 20%); gratificação pelo exercício da docência em classes especiais de 
alunos portadores de necessidades educativas especiais (50%); gratificação pelo exercício 
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de docência em escolas da zona rural (até 20%); gratificação pelo exercício de docência no 
Sistema Modular de Ensino (30%).  

O PCCR/2003 previa que o professor que recebesse adicional por titularidade e que 
possuísse acumulação de cargo permitida por lei, poderia usar a titulação em ambos os 
cargos (§2º do Art.31). Em 2009 houve um reajuste salarial por meio da Lei nº 17.395/2009, 
que contemplou apenas com 2 níveis de professores (com formação em nível 
médio/magistério e superior), com vencimentos para 40 horas de jornada que ficou em R$ 
1.056,00 e R$ 1.584,00, respectivamente.  

Em 2011 foi instituído outro PCCR por intermédio da Lei municipal nº 17.474/2011 que 
passou a contar com cinco níveis de professores: com formação em nível médio/magistério; 
superior; com especialização; com mestrado e com doutorado. A jornada de trabalho prevista 
era de 20 horas semanais. Considerando a jornada de 40 horas semanais previstas pela Lei 
nº 11.738/2008, os professores de Marabá, conforme o nível de formação, passaram a 
receber R$ 1.187,98; R$ 1.781,96; R$ 2.019,56; R$ 3.563,92 e R$ 4.454,90 respectivamente. 
Além do vencimento foram previstas as seguintes vantagens: adicional por tempo de serviço 
(5,25%) no interstício de 3 anos; adicional por trabalho em regime de dedicação exclusiva 
(50%); adicional de titularidade (especialização - 15%, mestrado – 20% e doutorado – 30%); 
gratificação pelo exercício da docência em classes especiais de alunos portadores de 
necessidades educativas especiais (50%); gratificação pelo exercício de docência em escolas 
da zona rural (até 20%); gratificação pelo exercício de docência no Sistema Modular de Ensino 
(30%), pelo exercício de regência de sala de aula (15%).  Em 2012, a Lei nº 17.547/2012 
alterou os vencimentos dos professores tornando-os equivalentes ao Piso Salarial Profissional 
Nacional.  

Em 2017 foi instituído novo PCCR por meio da Lei nº 17.782/2017, que promoveu 
algumas alterações na carreira definida anteriormente. Por meio desta nova lei, os 
vencimentos continuam a ser alterados em conformidade com o PSPN, como mostram as 
informações da tabela 4, a seguir: 
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Tabela 4 – Marabá: O Vencimento dos professores com jornada de 40 horas, por formação, em 
relação ao PSPN e os anos de reajustes salariais, de 2009 a 2017 

 
Fonte: Lei nº 17.097/2003; Lei nº 17.359/2009; Lei nº 17.474/2011. PSPN (https://www.jusbrasil.com.br/home),  

A tabela 4 permite verificar que mesmo antes da Lei do Piso entrar em vigor, os 
professores do município de Marabá já recebiam acima do valor estipulado pela Lei nº 
11.738/2008 como piso salarial. Entretanto, em 2009, se comparar o valor do vencimento com 
o valor do Piso (R$950,00), o município pagava ao professor com formação em nível médio 
11,16% acima deste valor e a partir de 2011, com o novo PCCR e a efetivação do Piso, o 
município passou a pagar apenas 0,07% acima do Piso. O professor com formação em nível 
superior também passou a receber cerca de 16% a menos que em 2009. 

Para dar maior visibilidade ao vencimento na composição da remuneração do professor 
do município de Marabá, o gráfico 2 mostra a diferença dos vencimentos conforme o nível de 
formação em relação ao PSPN definido pela Lei nº 11.738/2008. 

Ano Nível vencimento PSPN Variação - PSPN (% )

Médio 1.056,00 11,16
Superior 1.584,00 66,74
Médio 1.187,98 0,07

Superior 1.781,96 50,11
Especialização 2.019,56 70,13

Mestrado 3.563,92 200,23
Doutorado 4.454,90 275,3

Médio 1.451,94 0,06
Superior 2.177,91 50,1

Especialização 2.722,39 87,62
Mestrado 4.355,82 200,2
Doutorado 5.444,78 275,24

Médio 1.568,09 0,07
Superior 2.352,12 50,1

Especialização 2.665,74 70,12
Mestrado 4.704,24 200,21
Doutorado 5.880,29 275,26

Médio 1.698,24 0,07
Superior 2.547,35 50,11

Especialização 2.887,00 70,12
Mestrado 4.717,74 200,21
Doutorado 6.368,35 275,26

Médio 1.919,18 0,07
Superior 2.878,76 50,11

Especialização 3.262,60 70,12
Mestrado 5.331,52 200,21
Doutorado 7.196,87 275,26

Médio 2.137,20 0,07
Superior 3.205,79 50,11

Especialização 3.633,23 70,12
Mestrado 5.937,18 200,21
Doutorado 8.014,43 275,26

Médio 2.300,48 0,07
Superior 3.450,71 50,11

Especialização 3.910,81 70,12
Mestrado 6.390,78 200,21
Doutorado 8.626,73 275,26

2013 1.567,00

2014 1.697,00

2015 1.917,78

2016 2.135,64

2017 2.298,80

950,00

2011 1.187,08

2012 1.451,00

2009
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Gráfico 2 – Marabá: Vencimento dos professores com 40 horas semanais em relação ao PSPN, 
por formação acadêmica, de 2009 a 2017 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

O gráfico 2 mostra que em 2009, os professores – Nível E I, com formação em nível 
médio recebiam vencimento maior que nos demais anos. Assim, também acorreu com os 
professores Nível I – com formação em nível superior. A respeito do Nível II, o professor com 
especialização, em 2012, em relação aos demais anos recebeu o vencimento maior. Vale 
destacar que a partir de 2011 os vencimentos de cada nível acompanham apenas o PSPN, 
apresentando certa linearidade, de modo que no decorrer do período pesquisado apresentam 
os mesmos percentuais de acréscimo. O vencimento dos professores com mestrado e 
doutorado é superior ao PSPN em mais de 100%, no entanto, o quantitativo desses 
professores na rede, como nas demais redes municipais é muito incipiente, quase inexistente.  

Paragominas 

No município de Paragominas, a carreira do professor da Rede municipal é regida pelo 
PCCR, Lei nº 342/2002, que contempla 03 cargos de professor (com formação em nível 
médio/magistério; superior e com especialização). O vencimento básico, segundo o Art. 42 
desta lei, é considerado o fixado para a classe inicial, no nível especial 1, para a jornada de 
trabalho de 20 horas semanais. O vencimento-base conforme a estrutura salarial da carreira, 
está disposto em dois sentidos: vertical e horizontal. O primeiro é caracterizado por 3 níveis 
salariais, de acordo com a formação, sendo que cada nível dispõe de 6 classes; e o segundo, é 
caracterizado pelas referências identificadas por algarismos arábicos de “1 a 6”.   

Considerando 40 horas de jornada, os professores recebiam R$ 580,00; R$ 957,00 e R$ 
1.015,00 conforme formação em nível médio/magistério; superior e com especialização 
respectivamente. 

Para além do vencimento, de acordo com a Lei nº 342/2002, o professor tem direito a: 
adicional por tempo de serviço (5%) no interstício de 5 anos; adicional por regime de dedicação 
exclusiva (30%); gratificação pelo exercício da docência em classes especiais de alunos 
portadores de necessidades educativas especiais (50%); pelo exercício de docência com alunos 
portadores de necessidades especiais em turmas regulares (10%) gratificação pelo exercício 
de docência em escolas da zona rural (15%). A tabela de vencimentos foi alterada diversas 
vezes no período estudado, por meio das seguintes Leis: Lei nº 702/2009, Lei nº 751/2011, Lei 
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nº 800/2012 e Lei nº 831/2013. A partir de 2014 os vencimentos evoluíram conforme a Lei do 
PSPN, como mostra a tabela 5, a seguir: 
Tabela 5 – Paragominas: Vencimento dos professores com jornada de 40 horas, por formação, 

em relação ao PSPN e os anos de reajustes salariais, de 2009 a 2017 

 
Fonte: Lei nº 342/2002. Leis de reajustes salariais. PSPN (https://www.jusbrasil.com.br/home), 

A tabela 5 mostra que em 2009 ainda constavam na Lei nº 702/2009 os três cargos de 
professor: o de nível médio/magistério, nível superior e com especialização e que os 
vencimentos dos professores do município de Paragominas para este ano eram maiores se 
comparados aos demais anos de reajustes, sendo que o professor com formação em nível 
médio recebia 26% acima do valor do Piso, em 2011 passou a receber 13,39%, em 2012 
recebeu 5,29% e a partir de 2013 recebeu cerca de 4,5%. As leis que alteraram os 
vencimentos a partir de 2011 concederam percentuais menores que em 2009, de modo a irem 
se igualando ao PSPN. Vale lembrar que o ajuste nos vencimentos por meio do Piso só 
começou em 2014. Em 2011, com a Lei nº 751/2011, os cargos passaram a ser considerados 
até o Nível I, ou seja, professor com nível superior. Para melhor visualização do exposto na 
tabela 5 a respeito dos vencimentos recebidos pelos professores da Rede municipal de 
Paragominas, o gráfico 3, a seguir, mostra como estes vencimentos se comportaram em 
relação ao PSPN, no período pesquisado. 

  

Ano Nível Vencimento PSPN Variação - PSPN (% )

Médio 1.197,00 26
Superior 2.016,00 112,21

Especialização 2.139,48 125,21
Médio 1.346,00 13,39

Superior 2.220,00 87,01
Médio 1.527,71 5,29

Superior 2.519,70 73,65
Médio 1.637,70 4,51

Superior 2.701,12 72,37
Médio 1.773,63 4,52

Superior 2.925,31 72,38
Médio 2.004,38 4,52

Superior 3.305,89 72,38
Médio 2.232,08 4,52

Superior 3.681,44 72,38
Médio 2.402,61 4,52

Superior 3.962,70 72,38

2016 2.135,64

2017 2.298,80

2011 1187,08

2009 950,00

2012 1.451,00

2013 1.567,00

2014 1.697,00

2015 1.917,78
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Gráfico 3 – Paragominas: Vencimento dos professores com 40 horas semanais em relação ao 
PSPN, por formação acadêmica, no período de 2009 a 2017 

 
 Fonte: Legislação municipal. 

O gráfico 3 mostra como os percentuais dos vencimentos vem diminuindo em relação 
ao PSPN, haja vista que em 2009 o professor com formação em nível médio recebia 26% 
acima do Piso e passa para 13,39% em 2011 e 5,29% em 2012. Da mesma forma ocorreu com 
o professor com formação em nível superior que recebia 112,21% a mais, em 2009 e, passou 
para 87,01% em 2011, 73,65% em 2012 e 72,38% nos demais anos.  

Como pode ser verificado, o conjunto de leis municipais analisados corresponde às 
medidas neoliberais anunciadas como “forma de melhorar a economia global e local”. Assim 
sendo, estão calcadas na redução dos “gastos” refletidas nas políticas remuneratórias para o 
pessoal docente praticadas nos municípios estudados, de modo a não permitir que o professor 
obtenha uma remuneração satisfatória. 

Conclusão 

As políticas brasileiras da década de 1990 criadas no contexto neoliberal com 
proposição de redução dos salários como forma essencial para melhorar a economia se 
refletem na baixa remuneração dos professores e, consequentemente, na não valorização 
docente prevista nos PCCRs dos municípios. 

Em relação à compatibilidade do vencimento com o Piso Salarial Profissional Nacional 
para o professor com formação em nível médio, como indica o Art. 2º da Lei nº 11.738/2008, 
verifica-se que, em Capanema, as mudanças nos valores recebidos como vencimento base 
não conseguiram cumprir o que estabelece a referida Lei que instituiu o PSPN. A Lei que 
deveria ser cumprida de forma integral até o ano de 2010, foi cumprida apenas em 2017 neste 
município. Constatou-se ainda que o professor que não possui licenciatura plena, mas apenas 
formação em ensino superior com formação pedagógica complementar, vem recebendo 
vencimento acima do PSPN e bem mais que o professor licenciado por todo o período, o que 
constitui uma situação que no mínimo causa estranheza, visto que pela própria formação 
específica deste último, ele deveria receber mais incentivo para fazer jus a sua 
profissionalização. Desta forma, infere-se que mesmo com a Lei do Piso, nem todos os 
professores do município de Capanema vem sendo beneficiados. 
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Nos municípios de Marabá e Paragominas, os gráficos 2 e 3, respectivamente, permitem 
verificar que os vencimentos praticados no ano 2009 eram maiores que em 2011. Cabe destacar 
que o cumprimento da Lei do Piso implicou no achatamento dos vencimentos recebidos pelos 
professores, de modo a receberem, no decorrer do período estudado, apenas o valor 
estabelecido pela Lei do Piso – Lei nº 11.738/2008. 

 Em suma, pode-se inferir que as possíveis estratégias empregadas pelos entes 
federados para procrastinar o cumprimento de leis brasileiras com vistas à valorização do 
professor, tais como a Lei do PSPN ou ainda a adaptá-las a interesses locais, refletem a 
fragilidade do controle social na garantia de direitos. 
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Resumo Completo  
 Eixo Temático:  Planos de Carreira e Remuneração de Professores  

A Disputa do Fundo Público no Município de Curitiba/PR 
pela Ótica Da Lei N. 101/2000 e a Emenda Constitucional 
N. 95: implicações na remuneração docente 

Marcus Quintanilha da Silva1 
Danieli D’Aguiar Cruzetta2 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba/PR – Brasil 

Resumo  
Esse artigo se objetiva a analisar os efeitos das políticas de austeridade fiscal da atual gestão 
municipal de Curitiba-PR comparando o ano de 2016 até junho de 2018. Em um contexto de 
disputa política pelo fundo público e situando a remuneração docente no certame, a análise 
utilizou as informações de relatórios de gestão fiscal, relacionando com os preceitos da lei de 
responsabilidade fiscal e fazendo uma analogia dos efeitos das políticas com base na Emenda 
Constitucional n. 95. Os resultados evidenciam que: a) na gestão anterior, município tinha a 
dívida pública e a proporção despesa com pessoal x receita corrente líquida sob controle, não 
justificando tais políticas pelos preceitos da LRF; b) os efeitos das políticas se aproximam da 
proposta da EC. N. 95, congelando os investimentos em remuneração dos servidores e 
beneficiando a financeirização da riqueza. 
Palavras chave: Fundo público. Emenda constitucional n. 95. Lei de responsabilidade fiscal.  
Remuneração docente. Políticas educacionais. 

The Dispute of Public Fund in the Municipality of Curitiba/PR by the 
Optics of Law N. 101/2000 and the Constitutional Amendment N. 95: 
implications in the teacher remuneration 
Abstract 
This article aims to analyse the effects of the fiscal austerity policies of the current municipal 
administration of Curitiba-PR comparing the year 2016 until june in 2018. In a context of public 
fund policy dispute and with the enhancement of teachers remuneration in the dispute, the 
analysis used the information fiscal management reports, relating to the provisions of the fiscal 
responsibility law and making an analogy of the effects of policies based of constitutional 
amendment n. 95. The results show that: a) on previous management, municipality had public 
debt and personal expenditure people x net current revenue under control, not justifying such 
policies by the precepts of the LRF; b) the effects of the policies approach to the proposal EC. 
n. 95, freezing the investments in remuneration of the servers and benefiting the 
financialization of the wealth. 
Keywords: Public fund. Constitutional Amendment n. 95. Fiscal responsibility law. Teachers ' 
remuneration. Educational policies. 

                                                            
1  Mestre em Educação – Universidade Federal do Paraná. 
2  Mestra em Educação – Universidade Federal do Paraná. 

226



ISSN: 2595-136X
 

 
Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

 

1

 
 

Resumo Completo  
 Eixo Temático:  Planos de Carreira e Remuneração de Professores  

A Implementação do Piso Salarial Profissional Nacional 
em Minas Gerais: entre o dito, o feito e o escrito1 

Rosimar de Fátima Oliveira 
Josielli Teixeira de Paula Costa 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte/MG – Brasil 

Clayton Lucio Coelho 
Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), Belo Horizonte/MG – Brasil 

 
Resumo 
Este artigo aborda o processo de implementação do Piso Salarial Profissional Nacional no 
Estado de Minas Gerais por meio de dois movimentos. O primeiro, de extinção dos direitos 
dos trabalhadores da Rede Estadual de Minas Gerais e, o segundo movimento, de ampliação 
desses direitos, no âmbito normativo, mas com restrições fiscais e recursos políticos limitados. 
O texto utiliza as evidências do processo legislativo e da organização dos trabalhadores, por 
meio da atividade sindical, para abordar a disputa, ainda em curso, que enseja a 
implementação do piso nacional em Minas Gerais. 

                                                            
1  Esse título tem inspiração o livro de Gracindo (1994), “O dito, o feito e o escrito: educação e partidos políticos 

no Brasil”, embora o conteúdo seja de natureza diversa. 
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 Eixo Temático:  Planos de Carreira e Remuneração de Professores  

A Valorização dos Professores da Rede Estadual do 
Piauí (2006 a 2013)1: dinâmica da remuneração e 
vencimento base no contexto das lutas do magistério 

Marina Gleika Felipe Soares 
Universidade Federal do Piauí (UFPI), Teresina/PI – Brasil 

Lucine Rodrigues Vasconcelos Borges de Almeida 
Secretaria Estadual de Educação do Piauí (SECUC), Teresina/PI – Brasil 

Lucineide Maria dos Santos Soares 
Universidade de São Paulo (USP), São Paulo/SP – Brasil 

Introdução 

Esse artigo discute a valorização dos docentes da educação básica da Rede Estadual 
do Piauí proposta por meio de instrumentos jurídico-legais induzidos pela União e pelo Estado 
do Piauí, a saber: o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que foi instituído por meio da Emenda 
Constitucional n. 53/2006, regulamentado pela Lei n. 11.494/2007, e a Lei n. 11.738/2008, 
que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) (BRASIL, 2008) e as Diretrizes 
Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar 
Pública Básica, através da Resolução nº 2, de 28 de maio de 2009 e algumas legislações 
locais.  

Metodologia 

Para estudar a dinâmica da remuneração dos professores da rede estadual de 
educação do Piauí, optou-se pela pesquisa documental sobre a Reestruturação da Carreira 
Docente Estadual do Piauí: 1996 – 2012 em diferentes governos estaduais e as tabelas de 
pagamentos dos professores. Neste sentido, procedeu-se o estudo do Vencimentos Inicial e 
Final, Salário Mínimo, Salário Mínimo Necessário por ano e por governo, com apresentação 
de suas relações para docentes com distintas formações (1996-2014) – Jornadas de 40 horas 
– Valores corrigidos dez/2014. As tabelas de pagamento continham informações de 
contracheques, referentes ao mês de outubro, de cada ano, sendo utilizados apenas as 
informações relativas aos professores ativos das folhas. Com isso, fundamentamos a análise 
da remuneração, ao longo dos anos, na rede pública estadual de ensino do Piauí, a partir da 
incorporação das gratificações ao vencimento.  
 

                                                            
1  Artigo resultado das produções acadêmicas desenvolvidas por meio de dissertações vinculadas à pesquisa 

nacional Remuneração de Professores de Escolas Públicas de Educação Básica no Contexto do Fundeb e do 
PSPN, realizada no Estado do Piauí. 
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Resultados e Discussões 

O Quadro 1, a seguir, apresenta de forma sucinta os principais reflexos da 
reestruturação da carreira docente da Rede Estadual de Ensino do Piauí, de 1996 até 2012, 
cujos reflexos ainda repercutem nos dias atuais dos professores.   

Quadro 1 – Resumo da Reestruturação da Carreira Docente Estadual do Piauí: 1996 - 2012 
Períodos A reestruturação da carreira docente estadual do Piauí 

1996 – 2001 

- Período de congelamento dos vencimentos. 
- A única forma de fazer crescer a remuneração era através do acesso (mudança de classe 
por titulação) ou pela mudança de nível ou pelo adicional por tempo de serviço.   (Governo 
do PMDB: 1995 – 1999 e de 1999 – 2001). 

2002 – 2004 - O vencimento do segundo turno passou a valer um pouco mais de 50% do valor atribuído 
pelo 1º turno.  (Governo do PFL: 2001 - 2003). 

2005 – 2006 
- Decisão judicial obriga o governador a equiparar o vencimento do 2º turno com o 1º.  - 
Após acordo, o governo faz o parcelamento em 3 vezes (duas parcelas em 2005 e a última 
em 2006.  (Governo do PT: 2003 – 2007). 

2007 

- Valor da progressão foi congelado em 2003 e incorporado ao vencimento. A partir dessa 
incorporação, os vencimentos dos professores passam a se diferenciar daqueles publicados 
nas tabelas salariais.  
- Muda a nomenclatura das classes.  (Governo do PT). 

2010 - Reduz o número de níveis da carreira do magistério da educação básica na rede estadual 
do Piauí, de 8 passa para 4 níveis.  (Governo do PT). 

2012 

- Fim da regência para os ingressantes na carreira, a partir 2012. Para aqueles já efetivados 
na Rede, o valor foi incorporado ao vencimento. A incorporação foi mais uma estratégia 
usada pelo do governo estadual para cumprir a lei do Piso sem onerar a folha de pagamento 
do Estado. (Governo do PSB). 

Fonte: Compilação elaborada pelos autores, a partir da legislação específica publicada no período (1996 – 2012). 

Muitas das decisões tomadas pelos governadores que assumiram a gestão do Estado 
do Piauí, nos últimos vinte anos, afetaram diretamente o pessoal do magistério público da 
educação básica. Isto porque, na sua maioria, resultaram em perdas significativas para esses 
profissionais.  Uma dessas estratégias consistiu em congelar gratificações, e, logo em 
seguida, a sua incorporação ao vencimento básico. Inicialmente apenas foi incorporado a 
progressão - fato que veio ocorrer em 2006 - depois a regência (em 2012). O Governo se 
utilizou desse mecanismo para conceder reajuste salarial para os profissionais do magistério, 
ou seja, a incorporação teve efeito de reajuste para o Governo. Os efeitos dessa política 
refletiram de forma negativa para a composição salarial dos professores, considerando que 
os acréscimos na remuneração advinham somente de incorporação dessas gratificações ao 
vencimento-base dos docentes. 

A Dinâmica da Remuneração a partir do vencimento base na Rede Pública estadual de 
Ensino do Piauí de 1996 a 2014. Constam numa séria histórica (1996 a 2014), os vencimentos 
inicial e final, referentes aos professores com Ensino Médio e os professores com 
Licenciatura, bem como o salário mínimo. Para efeito de comparação, todos os valores foram 
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calculados para jornadas de 40 horas e corrigidos para dezembro de 2014 pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.  

Verifica-se que os menores valores de vencimentos (iniciais e finais corrigidos), 
recebidos pelos docentes, ocorreu em 2000, no governo Francisco de Assis Moraes Souza (o 
Mão Santa) Ensino Médio R$ 528,47 (inicial e final) e Licenciatura R$ 627,19 (inicial e final). 
Esses valores marcam o último ano do congelamento, que teve início em 1995. Após o período de 
congelamento salarial, inicia-se a luta da categoria pela implantação dos reajustes salariais 
na jornada de 40h, a fim de equiparação do vencimento com o salário mínimo nacional, no 
entanto estes foram concedidos apenas no primeiro turno, que coincide com o governo de 
Hugo Napoleão do Rego Neto, do PFL. 

No Governo de José Wellington Barroso de Araújo Dias, reeleito em 2006, evidencia-se 
as modificações na composição da carreira dos professores da Educação Básica da Rede 
Pública Estadual de Ensino do Piauí, advindas com a Lei nº 5.589, de 26 de julho de 2006, e 
com o novo Plano de cargos, carreira e vencimento dos Trabalhadores em Educação, 
instituído por meio da Lei Complementar nº 71, de 26 de julho de 2006. Mesmo com um novo 
Plano de Carreira, foi constatado, tomando por base as duas Classes analisadas, que esse 
período se assemelha ao analisado anteriormente, permanecendo em crescimento o 
vencimento, no entanto representando perdas salariais com o adicional por tempo de serviço 
passando a ser pago em valor nominal em 2007 e a progressão funcional sendo incorporada 
ao vencimento em 2007. Dessa forma, no Estado do Piauí, já se percebe uma aproximação 
da remuneração e do vencimento antes de 2008, ano da aprovação da Lei do PSPN. 

Os maiores valores corrigidos de vencimentos iniciais se encontram no Governo de 
Wilson Martins em 2014, com valores de vencimentos finais de docentes com formação de 
nível médio e licenciatura com R$ 2181,75 e R$ 2648,16. No entanto, devido a alterações 
novamente na carreira com a incorporação da gratificação de regência ao vencimento, que 
era uma gratificação correspondente ao professor em efetivo exercício ou em cargos em 
comissões e funções gratificadas, quando exercidas em órgãos da Secretaria de Educação. 
Ao longo dos anos, o que se pode observar é a incorporação das gratificações ao vencimento, 
conforme o Quadro 2: 

Quadro 2 - Percentuais dos itens que compõem a Carreira Docente no Piauí 
  Itens da Carreira  

Governo Ano Adicional Progressão Regência Situação 
Alberto Silva 1988 de 5% até 

75% de 5% até 35% 40% - 

Mão Santa 1995 a 2001 21% 16% 18% Congelado 

Wellington 
Dias 

2003 20% 14% 17% Desvincula 
2004 19% 13% 16% - 
2005 17% 12% 14% - 
2006 15% 11% 13% incorpora progressão 
2007 0% 0% 17%  adicional retirado da carreira 
2008 0% 0% 17% - 
2009 0% 0% 17% - 

Wilson 
Martins 

2010 0% 0% 16% - 
2011 0% 0% 15% - 

2012 a 2014 0% 0% 0% incorpora regência 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Com a desvinculação dos itens três itens de gratificação, a partir de 2003, através da lei 
nº 33/2003, os percentuais correspondentes a cada gratificação foram congelados, e em 2006, 
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através da Lei Complementar nº 71/2006 e da Lei nº 5.589/2006, foram determinadas, 
respectivamente, a incorporação da Progressão ao vencimento e a retirada definitiva do 
Adicional da composição da carreira, pois ele passa a ser pago em valor nominal. Assim, 
conforme a Lei nº 5.589/2006, a regência deveria adquirir reajustes de 17% em julho de 2006, 
17% em dezembro de 2006 e 66% em maio de 2007, não cumulativos, no entanto tais 
reajustes não se efetivaram. Contudo, em 2008, a regência é reajustada em junho e em 
dezembro, de modo que, em 2012, a regência é incorporada ao vencimento. 

Com a lei do PSPN/2008, o governo, no sentido de garantir os reajustes restritos ao que 
determina o PSPN, causou uma quebra considerável da linearidade nos reajustes para os 
docentes. Os reajustes, então, eram concedidos, a partir de 2008, de forma arbitrária aos 
cargos da carreira docente. Porém, em 2012, após uma longa greve de quase 90 dias, esses 
profissionais do magistério conseguiram galgar algumas de suas reivindicações, como o 
reajuste de 22,23% no vencimento e a linearidade do reajuste. Contudo, o governo incorpora 
a regência ao vencimento, sendo esse o motivo pelo qual o Piauí paga como vencimento 
inicial acima do PSPN. 

Considerações Finais 

Este artigo é resultado das produções acadêmicas desenvolvidas por meio de 
dissertações vinculadas à pesquisa nacional Remuneração de Professores de Escolas 
Públicas de Educação Básica no Contexto do Fundeb e do PSPN, realizada na rede Estadual 
de educação do Estado do Piauí. Aprofundando a análise da dinâmica da Remuneração 
docente, observa-se que quando a Lei do PSPN é aprovada, seu impacto na carreira dos 
professores da rede estadual de ensino do Piauí forçou uma reestruturação antecipada da 
carreira (Lei Complementar 71/2006) que não contemplou uma estrutura que propicie a efetiva 
valorização dos professores da educação básica, tanto no que se refere ao tempo de serviço, 
como na qualificação profissional e da própria remuneração, que foi reduzida a condição de 
vencimento ao longo desses anos. Pode-se concluir que, o impacto direto do valor do piso no 
vencimento aconteceu na proporção, a relação vencimento e remuneração, de 1,0 se 
igualando em 2014. 
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Rosana Maria Gemaque Rolim 
Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém/PA - Brasil 

Introdução 

O texto apresenta uma síntese dos resultados da pesquisa intitulada “Remuneração de 
Professores de Escolas Públicas de Educação Básica no Contexto do Fundeb e do PSPN”, 
especificamente no que concerne aos casos das redes estadual de ensino do Estado do Pará 
e municipal de ensino de Belém. O objetivo foi analisar impactos da implantação de políticas 
de financiamento da educação nacional relativas ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB) e ao Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) na estrutura da remuneração dos 
professores de escolas públicas de educação básica1.  

Metodologia 

A pesquisa de cunho quantitativo foi desenvolvida com base na incidência das variáveis 
de interesse (Vencimentos; Remuneração Folha de Pagamento e Remuneração RAIS) e das 
variáveis explicativas (PSPN, gasto-aluno-Fundeb, gasto-aluno total, número de matrículas; 
número de professores; salário mínimo). As etapas de desenvolvimento do estudo foram 
assim constituídas: (1) definição das referências teóricas sobre avaliação de política e de 
impactos; (2) elaboração dos instrumentos de coleta dos dados – roteiros orientadores para 
coleta de informações sobre as remunerações; (3) coleta e análise dos dados a partir de um 
plano que contemplou as variáveis de interesses e as explicativas.  

O estudo abarcou várias dimensões que possibilitaram a reconstrução da política 
educacional da educação básica local, a partir de informações sobre: matrículas; escolas; 
quantitativo e tipo de vínculo dos professores; Plano de Carreira e Remuneração; orçamento 
da educação; tabelas salariais de vencimentos; Folhas de Pagamento; e valores de 
remunerações declarados na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), referentes ao 
período de 2006 a 2014. 

  

                                                            
1  O estudo foi desenvolvido por meio do Grupo de Pesquisa em Financiamento da Educaçao-GEFIN, vinculado 

ao PPGED do ICED/UFPA (Edital nº. 001/2008 CAPES - Observatório da Educação ICED- Portaria No - 
049/2009-ICED).  
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Resultados 

O primeiro ponto a destacar diz respeito a heterogeneidade, em consequência, a 
complexidade do objeto de estudo “remuneração de professores da educação básica”. Isso 
decorre da diversidade de possibilidades de posições ocupadas pelos professores no decorrer 
da carreira, das políticas educacionais locais, especificamente relativas às remunerações, 
reveladas na sua composição, que, por sua vez, produziram diferentes médias de 
remunerações.   

As variáveis selecionadas para discutir a remuneração dos professores, quando 
cotejadas entre as redes de ensino estadual do Pará e a municipal de Belém, revelam 
resultados que ora se aproximam e ora se afastam. Por exemplo, os dois governos perdem 
receitas na distribuição dos recursos do Fundeb, no entanto, apresentaram resultados 
diferentes no período analisado: houve redução das perdas de receita do Fundeb na rede 
estadual e ampliação na rede municipal de Belém. As matrículas da educação básica foram 
reduzidas nas duas redes, mas em diferentes proporções. Na rede estadual, a redução foi 
maior e correspondeu a 18,5% e, na rede municipal de Belém, a 4,2%. Deste modo, a redução 
das perdas de receitas do Fundef pode ter decorrido dos valores de ponderações das 
matrículas sob a responsabilidade da rede estadual que são superiores (ensino médio, ensino 
médio profissionalizante), em detrimento dos valores das matrículas que estão sob a 
responsabilidade das redes municipais. Houve redução do número de escolas na rede 
estadual (78,0%) e aumento na rede municipal de ensino de Belém (39,6%).  

No entanto, houve melhorias em relação aos professores nas duas situações, tanto em 
termos de ampliação do quantitativo quanto na qualificação em nível superior, mas em 
diferentes proporções. O crescimento do número de professores na rede municipal de ensino 
de Belém (25,5%) foi superior ao da rede estadual (17,4%), assim como em relação ao 
quantitativo de professores com formação em nível superior com licenciatura, que foi de 
94,7%, contra 11,6%, na rede estadual de ensino. Cerca de 80% dos vínculos de professores 
são do tipo estatutário nas duas redes de ensino.  

Quanto ao PCCR apenas a rede estadual de ensino reformulou a Carreira que 
representou avanços em uma direção e retrocessos em outra. Houve alterações na 
remuneração decorrentes de: reorganização da carreira; normatização da progressão vertical 
em caso de restrição orçamentária e financeira do Estado; inclusão da gratificação a título de 
periculosidade; ampliação do percentual de gratificação para atuação em educação especial, 
de 20 para 50%; ampliação do tempo de interstício de 2 para 3 anos; exclusão da gratificação 
de permanência para o professor que completar 25 anos de efetivo exercício do magistério. 
Na rede municipal de ensino de Belém continua em vigor o Estatuto do Magistério de 1991. 
Todavia, ao longo dos anos houve alterações relativas à normatização da jornada de trabalho, 
da progressão horizontal por merecimento, do reordenamento na categoria funcional dos 
especialistas, e da gratificação por aperfeiçoamento que modificaram a composição da 
remuneração. 

Em relação ao valor aluno-ano Fundeb, a rede municipal de Belém destacou-se com 
uma evolução da ordem de 338,3%, em detrimento da rede estadual cujo acréscimo 
correspondeu a 193%. Porém, em termos de gasto-aluno/MDE, o aumento na rede estadual 
(132,0%) foi superior ao da rede municipal de Belém (91,1%). Deste modo, a ampliação do 
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valor-aluno Fundeb decorreu do aumento de receita e também da redução do número de 
matrículas. 

Quanto aos valores dos vencimentos dos professores nas duas redes de ensino, 
constatou-se que os percentuais de evolução foram próximos. Na rede municipal de Belém o 
aumento foi de 45,5% e, na rede estadual, de 54,7% (nível médio) e 46,8% (nível superior). 
Nesta última rede houve pequena diferenciação entre os vencimentos no início e final de 
carreira, introduzida pelo PCCR de 2010. Todavia na rede municipal de Belém isso não 
ocorreu. Os valores de vencimentos são os mesmos no início e final da carreira.  

Quanto às tipologias de professores que produziram remunerações médias, a rede 
municipal revelou-se mais heterogênea que a rede estadual, visto ter apresentado 15 
tipologias e consequentemente 15 tipos de remunerações, contra 9 tipos identificados na rede 
estadual de ensino. O caso do professor ou da remuneração típica da rede municipal, em 
2014, foi o Estatutário, graduação, 30hs < 5anos de serviço, que congregou 36,7% do total 
de professores por tipologia. A remuneração média desse tipo correspondeu a R$ 4.233. 
Enquanto que na rede estadual o professor típico, em 2014, foi o Estatutário, graduação, 
40hs >=5<10 anos de serviço que representou 35,1% do total de professores por tipologia. 
A remuneração média desse tipo foi de R$ 10.559. Em 2014, o valor médio das remunerações 
médias na rede municipal foi de R$ 4. 973 e cresceu 25,5%, de 2006/2014, e, na rede 
estadual, foi de R$9.920 e cresceu 103,93%, no mesmo período. 

Em termos de associação entre as remunerações média e as variáveis explicativas - 
salário mínimo, PSPN, Gasto-aluno Fundos e nº de professores - foram constadas 
associações positivas e fortes tanto na rede municipal de Belém quanto na rede estadual.  

Por fim, avalia-se que as políticas de financiamento da educação nacional, 
especificamente o Fundeb e PSPN possibilitaram algumas alterações na 
estrutura/composição da remuneração dos professores das redes estadual e municipal de 
ensino, visto que houve deslocamento de gratificações para o vencimento (rede estadual), 
assim como acréscimos do vencimento por meio de abono (rede municipal de Belém) para 
que os mesmos fossem equipados ao valor do PSPN. Nesse deslocamento que, num primeiro 
olhar parece positivo, visto que as gratificações e adicionais incidem sobre os vencimentos 
com rebatimento na remuneração, ocorreram perdas e ganhos na remuneração dos 
professores, o que dependeu da jornada de trabalho dos mesmos.  

Quanto ao PSPN também é possível afirmar que se trata de uma política que, em função 
dessa heterogeneidade em termos de remunerações, pode impactar positiva ou 
negativamente na remuneração dos professores, a depender do tipo de professor e da 
composição de sua remuneração. Como o valor do Piso foi nivelado “por baixo” algumas redes 
de ensino que pagavam valores próximos ou até mesmo acima vem adotando estratégias de 
congelamento do vencimento ou de incorporação de componentes que já faziam parte da 
remuneração. Nos dois casos analisados o impacto do Piso foi mobilizar governo e categoria 
em torno do pagamento do valor mínimo.   

Conclui-se que, em se tratando de remuneração dos professores da educação básica, 
a homogeneidade está longe de existir tanto entre redes de ensino quanto na mesma rede. 
Assim sendo, políticas nacionais homogeneizantes para contextos e situações desiguais e 
heterogêneas produzirão impactos positivos e negativos. 
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Considera-se que, apesar dos avanços no processo de desvelamento da remuneração 
dos professores, estudos ainda precisam ser realizados na perspectiva de continuar 
aprofundando e avançando nas discussões sobre o objeto remuneração da educação básica.  
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Resumo 
Esse trabalho busca apresentar e problematizar a repercussão da EC 95 sobre as políticas e 
ações de valorização dos profissionais do magistério, em curso nos últimos anos, 
contextualizando ao debate a rede municipal de ensino de São Paulo. Por meio de análise 
documental, verificou-se que o legal ainda está longe do real, haja vista as constantes 
reiterações nos documentos oficiais acerca da necessidade de se valorizar o magistério e 
estruturar a carreira de seus profissionais – frente a um movimento onde uma nova lei ratifica 
sua antecessora perpetuando o ciclo de não realização das demandas postas anteriormente. 
No âmbito da SME/SP, as medidas que têm sido implantadas nos últimos anos continuam 
não estimulando seus docentes a cursarem pós-graduação, sobretudo stricto sensu, e 
atribuem maior valor a cursos promovidos pela SME/SP, com vistas a recrudescer a regulação 
sobre o trabalho e a formação docente em detrimento dos títulos e da formação oriundos da 
Universidade. 
Palavras-chave: Plano de carreira docente. Valorização do magistério. Rede municipal de 
ensino de São Paulo. Emenda Constitucional 95. 

The vicissitudes of the career plan of the municipal teaching of São 
Paulo in front of Constitutional Amendment nº 95/2016 
Abstract 
This study seeks to present and problematize the repercussion of the EC 95 on the policies 
and actions of valorization of teaching professionals in course in recent years, contextualizing 
the municipal teaching network of São Paulo. Through documentary analysis, we verified that 
the legal is still far from the real, given the constant reiterations in official documents about the 
need to value the teaching profession and structure the career of its professionals – in front of 
a movement where a new law ratifies its predecessor perpetuating the cycle of non-fulfillment 
of the demands made previously. In the scope of the SME/SP, the measures that have been 
implemented in recent years continue not to stimulate their teachers to attend postgraduate 
courses, especially stricto sensu, and attribute higher value to courses promoted by SME / SP, 
aiming to increase the regulation of work and teacher training to the detriment of university 
degrees and training. 
Keywords: Teacher’s career plan. Valuation of teaching. Municipal teaching network of São 
Paulo. Constitutional Amendment 95. 
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Introdução 

O texto expõe uma contextualização dos principais documentos normativos de âmbito 
nacional que dispõem sobre a carreira e remuneração docentes, a partir de 1964 e até os dias 
atuais. Pretende-se contribuir com pesquisas que tenham como objeto essa temática em 
redes públicas de ensino, possibilitando uma compreensão do contexto nacional e histórico 
em que essas redes estão inseridas.  

Metodologia   

A investigação, de cunho qualitativo, envolveu a análise dos principais documentos 
normativos, de âmbito nacional, sobre a carreira e remuneração docentes entre 1964 e 2018. 
O início do recorte temporal deve-se ao contexto em que foram estabelecidos os planos de 
carreira em vigência mais antigos entre as redes estaduais e municipais (nas capitais) do 
Brasil: a carreira do magistério do Rio Grande do Sul (1974) e de Porto Alegre (1985), 
respectivamente (TREIN; GIL, 2015). Ambos foram aprovados em meio à ditadura civil-militar 
(1964-1985) e elaborados em consonância com a legislação nacional da época.  

O estudo orientou-se por elementos da análise documental. Por meio desta 
metodologia, reconhece-se a incompletude e imprecisão do documento, tornando-se 
essencial saber compor com outras fontes documentais (CELLARD, 2012). Dada essa 
necessidade, a análise dos documentos articula-se com produções acadêmicas, buscando 
contextualizar situações relacionadas à elaboração, tramitação ou até mesmo repercussão 
das regulamentações pesquisadas.  

Resultados e Discussões  

As informações apresentadas são organizadas em ordem cronológica, divididas em 
períodos governamentais1.  
Ditadura civil-militar (1964-1985)  

Na Constituição de 1967, legitimadora deste período autoritário, o art. 168, ao tratar dos 
princípios e normas da legislação do ensino, estabelece que o provimento dos cargos iniciais 
e finais das carreiras do magistério dar-se-ia mediante prova de habilitação (inciso V). 

                                                            
1  Ao longo dos governos presidenciais de Fernando Collor (1990-1992) e de Michel Temer (2016-atual) não 

foram sancionadas regulamentações que tratem diretamente da carreira e remuneração docentes – motivo 
pelo qual tais períodos são desconsiderados. 
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Destacamos também a possibilidade de acúmulo de cargos aos professores (art. 97) e a 
proibição da greve nos serviços públicos e atividades essenciais (art. 157).  

Na Lei n° 5.692/71, de diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2° graus, o art. 54 
condicionava o recebimento de auxílio financeiro da União pelos sistemas estaduais de ensino 
à organização de estatutos para o magistério. Estes deveriam considerar as disposições do 
Decreto nº 71.244/72, entre elas: paridade entre a remuneração dos professores atuantes em 
diferentes graus escolares, bem como com a de outros cargos que exigissem o mesmo nível 
de formação; avanços resultantes de maior titulação; avanços por tempo de serviço e por 
atividades em locais inóspitos ou de difícil acesso.  
Governo José Sarney (1985-1990)  

A Constituição de 1988, formulada no processo de redemocratização, contempla, entre 
os princípios do ensino (art. 206, na redação original), a valorização dos profissionais do 
ensino com garantia, na forma da lei, de plano de carreira para o magistério público, com piso 
salarial profissional. Vale pontuar que o conceito de piso não é explicitado pela redação, sendo 
vinculado aos planos de carreira, no plural, deixando margem para que a legislação sobre o 
mesmo pudesse ser de iniciativa dos governos subnacionais (VIEIRA, 2013). Quanto às 
regulamentações que dizem respeito aos funcionários públicos, de forma geral, destacamos: 
a garantia de estabilidade após dois anos de serviço aos servidores nomeados através de 
concurso público (art. 41), o direito à greve e à associação profissional e sindical (artigos 8º, 
9º e 37).   
Governo Itamar Franco (1992-1995)  

No início de 1993, respeitando o compromisso firmado na Conferência Mundial de 
Educação para Todos (1990, Jomtien), visando a universalização do ensino fundamental e 
erradicação do analfabetismo, diferentes instâncias são convocadas a elaborar um Plano 
Decenal de Educação (MONLEVADE, 2000). Tal elaboração envolveu ampla mobilização, 
resultando na elaboração de quatro documentos de planejamento educacional da época: 
Compromisso Nacional de Educação para Todos (1993), Plano Decenal de Educação para 
Todos (1993), Acordo Nacional de Educação para Todos (1994) e Pacto pela Valorização do 
Magistério e Qualidade da Educação (1994).  

Os documentos são balizados por uma concepção de valorização dos profissionais do 
magistério que perpassa diferentes dimensões: aperfeiçoamento do sistema de formação e 
capacitação; melhoria das condições de trabalho; recuperação da dignidade profissional; 
remuneração justa, estabelecendo-se um Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) e 
carreiras atraentes, que promovessem uma efetiva profissionalização. Sobre o PSPN, a ser 
implantado até outubro de 1995, o Acordo e o Pacto apontavam para um valor mínimo de 
R$300,00, entendido como a remuneração total no início da carreira, excluídas as vantagens 
pessoais, paga ao professor com habilitação mínima de 2º grau, para um regime de 40 h 
semanais; pelo menos 25% da jornada semanal de trabalho seria destinada ao trabalho 
extraclasse.   
Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2003)  

Destoando de várias propostas decorrentes da Educação para Todos, neste governo foi 
aprovado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), por meio da Emenda Constitucional nº 14/96, regulamentado pela Lei nº 
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9.424/96. Dos recursos do Fundo, ao menos 60% deveriam ser aplicados na remuneração dos 
profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental público.  

Em 1996 é aprovada nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 
9.394), trazendo a “valorização do profissional da educação escolar” como um dos princípios 
do ensino (art. 3º, inciso VII). Em seu art. 67, determina que os sistemas de ensino assegurem, 
entre outros, nos termos dos estatutos e planos de carreira do magistério: piso salarial 
profissional (sem incluir o termo “nacional”); progressão funcional baseada na titulação ou 
habilitação e na avaliação do desempenho; período reservado a atividades extraclasse 
incluído na carga de trabalho.  

Em 1997 é aprovada a Resolução nº 3 da Câmara de Educação Básica do Conselho 
Nacional de Educação (CNE/CEB), a qual fixa “Diretrizes para os Novos Planos de Carreira e 
de Remuneração para o Magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. 
Destaca-se a destinação de um percentual de 20% a 25% do total da jornada docente às 
horas atividade, bem como a vinculação da remuneração dos docentes do ensino fundamental 
a uma proposta de salário médio, usando como referência o custo médio aluno-ano de cada 
sistema estadual ou municipal.  

Em 2001, a Lei nº 10.172 aprova o Plano Nacional de Educação 2001-2011. Quanto à 
carreira e remuneração docentes, este PNE propõe objetivos como garantir planos de carreira 
para o magistério e novos níveis de remuneração em todos os sistemas de ensino, com piso 
salarial próprio, assegurando a promoção por mérito.  
Governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011)  

Em 2006, é criado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação Básica (Fundeb), por meio da Emenda Constitucional 
nº 53, regulamentado pela Lei nº 11.494/07. Em comparação ao Fundef, amplia o alcance para 
toda a educação básica, estabelecendo a vinculação de no mínimo 60% de cada fundo ao 
pagamento dos profissionais do magistério em efetivo exercício nesse nível de ensino.  

Estipula-se também a data limite de 31 de agosto de 2007 para o estabelecimento, em 
lei, do PSPN.  

Em julho de 2008 a Lei nº 11.738 institui e regulamenta o PSPN, definido como o valor 
mínimo do vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para a 
jornada de, no máximo, 40 horas semanais. É estabelecido o limite máximo de dois terços da 
carga horária de trabalho docente para o desempenho das atividades de interação com os 
educandos, bem como o prazo de até 31 de dezembro de 2009 para que todos os governos 
adequassem seus planos de carreira e remuneração do magistério a fim de garantir o piso.  

Em 2009, a Resolução nº 2 do CNE/CEB fixa novas diretrizes nacionais para os planos 
de carreira e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pública. Entre 
essas destacam-se: vencimentos diferenciados de acordo com os níveis de habilitação dos 
profissionais, vedada qualquer diferenciação em relação à etapa ou modalidade de atuação 
do professor; revisão anual das remunerações; promoção de adequada relação numérica de 
alunos em sala de aula.  
Governo Dilma Rousseff (2011-2016)  

Em 2012, o Parecer nº 18 do CNE/CEB trata, de forma mais aprofundada, da 
composição da jornada de trabalho prevista na lei do PSPN. Destaca que, independente da 
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forma como a escola organiza a duração de sua hora-aula, a aplicabilidade da lei está na 
jornada de trabalho do professor, devendo um terço da mesma ser reservada a atividades 
extraclasse, cujo caráter é especificado pelo Parecer.  

Através da Lei nº 13.005/14, é aprovado o PNE 2014-2024. As metas 17 e 18 referem-
se à carreira e remuneração docentes, com as metas de equiparação do rendimento médio 
dos profissionais do magistério público da educação básica com profissionais com 
escolaridade equivalente, bem como a existência de planos de carreira para os profissionais 
da educação básica e superior pública.  

Conclusões  

Entre as regulamentações que tratam da carreira e remuneração docentes vigentes até 
os dias atuais, podemos destacar a exigência da instituição de planos de carreira que 
contemplem, entre outros: o ingresso por concurso; a progressão funcional, com respectivos 
aumentos salariais; um piso salarial e remuneração condigna, incluindo equiparação salarial 
com outras ocupações que exijam o mesmo nível de formação; uma jornada de trabalho que 
contemple atividades extraclasse; condições para aperfeiçoamento profissional; condições 
adequadas de trabalho. No que diz respeito à remuneração, a lei do PSPN fixa um valor 
mínimo nacional de vencimento.  

Chama a atenção, entretanto, que muitas dessas regulamentações já constam na 
legislação promulgada em meio à ditadura civil-militar, mas seguem constituindo-se como 
objetivos não alcançados em sua totalidade, como é o caso da exigência de que os sistemas 
de ensino elaborem planos de carreira para os profissionais do magistério e a meta de se 
alcançar a paridade salarial dos professores com os outros profissionais com o mesmo nível 
de formação. Faz-se preciso refletir, portanto, sobre a aplicabilidade e alcance do que é 
preceituado pelos documentos analisados ao longo dessa investigação no contexto cotidiano 
dos profissionais da educação.  
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241



ISSN: 2595-136X
 

 
Anais – VI Encontro Anual da FINEDUCA (2018) 

 

1

 
 

Resumo Expandido  
 Eixo Temático:  Planos de Carreira e Remuneração de Professores  

Carreira e Remuneração dos Professores do Sistema de 
Organização Modular do Ensino Médio – SOME no Pará 

José Mateus Rocha da Costa Ferreira 
Marilene da Silva Feijão Pereira 

Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/PA), Belém/PA - Brasil 

Introdução 

O Sistema de Organização Modular de Ensino-SOME é a forma que o governo do 
Estado do Pará1 encontrou para ofertar o ensino médio em localidades distantes da zona 
urbana de seus municípios, desde a década de 1980 (PARÁ, 2014). O SOME permite o 
acesso da população de 462 localidades (comunidades ribeirinhas, quilombolas e áreas 
indígenas) à conclusão o ensino médio sem deslocar-se de seu domicílio no campo, cujos 
locais não há possibilidade de implantar escola pública estadual de ensino médio. Para 
viabilizar o ensino médio nessas localidades, a Secretaria Estadual de Educação – SEDUC 
pleiteia a colaboração dos municípios para moradia e transporte dos professores, e quando 
as parcerias não se concretizam, têm-se como consequências as condições de trabalho muito 
diferenciadas desses professores. 

 O estudo buscou a compreensão do processo histórico2 da Carreira e da Remuneração 
dos professores que atuam no SOME do Pará e quais as justificativas para a diferenciação 
remuneratória desses professores. Utilizou-se como metodologia a pesquisa documental, 
cujas fontes não se basearam apenas de “documentos impressos, mas, sobretudo de outros 
tipos de documentos, como por exemplo, jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais” 
(SEVERINO, 2007, p.122-123). As fontes documentais utilizadas foram a Lei n. 5.351, de 
21/11/1986 (Estatuto do Magistério do Pará), Lei n. 5.810, de 24/01/1994 (Regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos do Pará), Lei n. 7.442, de 02/07/2010 (Plano de Cargo, Carreira 
e Remuneração dos Profissionais da Educação do Pará), Lei n. 7.806, de 29/04/2014 (Dispõe 
sobre a regulamentação e o funcionamento do SOME) e contracheques de professores.  

A Carreira e a Remuneração dos Profissionais da Educação do SOME 

A ideia de carreira profissional é historicamente recente e data do século XIX a partir da 
sociedade industrial capitalista liberal, como afirma Chalant (1995): 

[...] a sociedade industrial capitalista liberal está, com efeito, fundada sobre as ideias de 
igualdade, liberdade de êxito individual e progresso econômico e social. Dentro deste 
quadro, fazer carreira torna-se possível, em teoria, para todo mundo, porém, na prática, 

                                                            
1  O Pará possui área territorial de 1.247.955,381Km², equivalente a 32,4% da Região Norte e 14,6% do espaço 

brasileiro, com população estimada de 8.272.724 habitantes em 144 municípios (IBGE, 2016). Em 2016 o 
estado atendeu cerca de 602.283 alunos nas 873 escolas com SOME nos municípios paraenses (INEP, 2016). 

2  A pesquisa tenta “dar conta da totalidade, do específico, do singular e do particular. Isto implica dizer que as 
categorias totalidade, contradição, mediação (...) não são apriorísticas, mas construídas historicamente” 
(FRIGOTTO, 1991, p.73). 
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como sabemos, é muitas vezes diferente. A ideologia individual de êxito, a despeito de 
seus limites, está no centro da ordem social moderna (p. 69). 

Portanto, a carreira surge no contexto em que se necessitava de formação especializada 
voltada para o manuseio das tecnologias operantes na produção em escala típicas dos 
modelos toyalista/fordista (ANTUNES, 2002). Do mesmo modo, a carreira dos professores 
vem passando por diferentes fases que, no entendimento de Tardif (2013) inclui a fase da 
vocação, do ofício e da profissionalização, conforme o momento histórico e as condições 
sociais e culturais de cada lugar. 

A carreira e a remuneração dos professores que atuam no SOME é a mesma contida 
no Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública do Pará, 
Lei n. 7.442/2010. De acordo com essa legislação, o Cargo de Professor é constituído por 4 
Classes: 

Quadro 01: PARÁ: Estrutura do Cargo de Professor da Educação Básica – 2010  

 
Fonte: Lei n. 7.442/2010. 

O cargo de Professor, Classe I exige a Licenciatura Plena, já as Classes II, III e IV 
correspondem à exigência de Pós-graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado 
respectivamente). Para atuar no SOME o professor deverá ter no mínimo formação de ensino 
superior, pertencendo a uma das classes constantes no plano. O ingresso para o cargo de 
Professor na carreira do magistério Público deverá ser obrigatoriamente na Classe I, Nível A, 
mediante aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos. Os professores 
com Pós-Graduação stricto e lato sensu só poderão progredir para outras classes após o 
estágio probatório de 3 anos.  

A movimentação na carreira ocorre de duas formas: por titulação, denominada vertical 
e por tempo, avaliação de desempenho e participação em programas de desenvolvimento 
profissional, denominada horizontal. A respeito da progressão vertical, o PCCR/2010 
determina: 

Art. 15 [...] 
I A progressão funcional vertical para a Classe II ocorrerá mediante a obtenção do título 
de pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 
(trezentos e sessenta) horas, na área da educação; 

Cargo Classe Formação/Titulação

I
Formação de nível superior em curso de licenciatura, de
graduação plena. 

II

Formação de nível superior em curso de licenciatura, de
graduação plena, acrescida de pós-graduação obtida em
curso de especialização em Educação com duração mínima de
360 hs.

III Formação de nível superior em curso de licenciatura, de
graduação plena, acrescida de mestrado na área da educação.

IV
Formação de nível superior em curso de licenciatura, de
graduação plena, acrescida de doutorado na área da
educação. 
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II A progressão para a Classe III ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-
graduação stricto sensu, Mestrado, na área da educação; 
III A progressão para a Classe IV ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-
graduação stricto sensu, Doutorado, na área da Educação;  
Parágrafo único: Será mantido o mesmo nível em que estiver situado o servidor, por 
ocasião de sua progressão para outra Classe, conforme tratada neste artigo (PARÁ, 
2010, p.6).   

A diferença remuneratória entre as classes de acordo com a comprovação de 
escolaridade obtida é de 1,5% calculado sobre o vencimento do professor e totaliza 4,5% no 
final da carreira. Entretanto para a progressão horizontal, os Artigos: 6º, 9º, 10, 11 e 14 da Lei 
n. 7.442/2010 explanam: 

Art. 6º As classes de que trata o art. 5º desdobram-se em doze Níveis, definidos de “A” 
a “L”, cuja evolução funcional dar-se-á mediante critérios de avaliação de desempenho 
e participação em programas de desenvolvimento profissional. 
[...] 
Art. 9º O desenvolvimento na carreira ocorrerá mediante: 
I – o atendimento das condições estabelecidas no plano de qualificação profissional; 
II – aprovação na avaliação de desempenho funcional. 
Art. 10. A avaliação de desempenho do profissional do magistério e do sistema de 
ensino, que leve em conta entre outros fatores, a objetividade, que é a escolha de 
requisitos que possibilitem a análise de indicadores qualitativos e quantitativos, a 
transparência, que assegura que o resultado da avaliação possa ser analisado pelo 
avaliado e pelos avaliadores, com vistas à superação das dificuldades detectadas para 
o desempenho profissional ou do sistema, a ser realizada com base no princípio da 
amplitude. 
Art. 11. Os procedimentos para execução da avaliação de desempenho funcional serão 
objeto de regulamentação por parte do Poder Executivo, por lei específica assegurando-
se ao servidor a recorribilidade das decisões. 
[...] 
Art. 14 A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, 
ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos. 
§1º. A primeira progressão na carreira dar-se-á de forma automática mediante a 
aprovação no estágio probatório[...] (Pará 2010, p.4-6). 

A evolução na carreira de um Nível para outro no sentido horizontal dá direito ao 
percentual de 0,5% sobre o vencimento professor e ocorre a cada interstício de três (3) anos 
de forma alternada: ora automática (por tempo), ora por avaliação de desempenho, 
considerando doze níveis na evolução horizontal (A a L). Ao priorizar a meritocracia e a 
competitividade típicas do mundo empresarial (LAVAL, 2004), o PCCR do Pará parece mais 
um instrumento de exclusão para os professores que atuam no SOME ao invés de instrumento 
de sua valorização, tendo em vista que atuam em localidades distantes. 

A jornada de trabalho é regida pela Lei n. 8.030/2014 que estabelece jornadas parciais 
de 20 ou 30 horas semanais, e, integral de 40 horas3, sendo destinados, 25% para hora 
atividade (Art. 3º), percentual que devia ter sido elevado em no mínimo 1/3 até julho de 2018 
a fim de atender ao que recomenda a Lei nº 11.738, de 16 de Julho de 2008 (Lei do PSPN). 

                                                            
3 É permitido ao professor a extrapolação da jornada de trabalho para atender exclusivamente à regência de classe, 
mas que não podem ultrapassar o limite de 44 horas semanais, as aulas suplementares (PARÁ, Lei nº 8.030/2014). 
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O professor do SOME assume jornada integral de 40 horas acrescida de 12 aulas 
suplementares4.  

Além do vencimento, a composição da remuneração do professor da educação básica 
prevê gratificações de titularidade (30% para Doutor; 20% para Mestre; e 10% para 
Especialista) e de regência de classe (10% para professor em classe regular). Em relação ao 
professor que atua no SOME, o Art. 30 da Lei n. 7.442/2010 definia a gratificação no valor 
correspondente a 100% sobre o vencimento base e a gratificação de escolaridade. A 
modificação desse artigo ocorreu pela Lei n. 7.643/2012, ao sancionar que: 

Art. 30. O professor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular 
de Ensino – SOME, fará jus a gratificação no valor correspondente a 180% (cento e 
oitenta por cento) sobre o vencimento-base, repercutindo sobre a parcela salarial 
referente a férias e ao décimo terceiro salário (PARÁ, 2012, p. 1).  

Desse modo, o percentual de gratificação não alterou a remuneração dos professores, 
os quais mantearam o seu impacto, se comparados ao professor regular. A remuneração dos 
professores da rede estadual de ensino é complementada pelo Regime Jurídico Único do 
Estado do Pará Lei nº 5.810/1994, que asseguram a gratificação de 80% de escolaridade para 
todos os professores que possuem formação de nível superior, além da gratificação de 5% 
automática a cada três anos por tempo de serviço.  

Conclusão 

O PCCR da rede estadual de ensino do Pará, ao estabelecer a gratificação de 180% 
aos professores do SOME, proporcionou vantagem remunerativa acima dos professores que 
atuam no ensino regular. Contudo, isso não pode, isoladamente, ser considerado com política 
de valorização, uma vez que, esses recursos são consumidos em despesas de deslocamento, 
alimentação e até hospedagem em alguns casos, pois os professores lecionam em trânsito e 
nem sempre a prefeitura local dá apoio ao SOME. Os espaços que são ministrados as aulas 
pertencem às prefeituras e/ou centro comunitários, e em muitos casos são locais 
improvisados, suprindo a falta de escolas públicas com infraestrutura mínimas, sem água 
potável, sanitários sépticos e até a falta de energia elétrica.  

Esses professores ao tirarem licenças (prêmio, aprimoramento, maternidade, 
aperfeiçoamento e saúde) não fazem jus à gratificação, tendo em vista que elas se justificam 
pelo seu deslocamento as localidades. O mesmo se aplica aos que se aposentam. 
Concluímos que a gratificação do SOME não valoriza o professor diante de tudo que foi 
exposto inerente ao fato de terem que se deslocar constantemente e residirem fora de seu 
ambiente familiar.  
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Comparação entre a Remuneração Média dos 
Professores Temporários e Efetivos em uma Rede 
Pública Estadual de Educação Básica 

Thiago Alves 
Rogério Lopes Craveiro 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba/PR – Brasil 

Resumo 
Este estudo analisa a remuneração média dos professores temporários da rede pública 
estadual de educação básica no Estado do Acre, a partir dos microdados da Relação Anual 
de Informações Sociais (RAIS) no ano de 2016, comparando-os com a remuneração média 
dos professores do quadro efetivo. Os resultados mostraram que 46,1% do quadro de 
professores tinham contratos temporários. A remuneração média desses profissionais era de 
R$ 2.599,36,75. Quando comparado esse valor com a remuneração média dos professores 
com contratos efetivos que era de R$ 3.730,66, verificamos uma diferença de 30,32% a menos 
na remuneração dos professores temporários, o que evidencia uma situação de perda salarial, 
perda do poder de compra, desvalorização da carreira via componente remuneratório e 
desprestigio social do professor com rebaixamento da posição social. 
Palavras-chave: Remuneração Docente; Professores temporários; Valorização Docente; 
Política educacional; Educação Básica. 

Comparison Between the Average Remuneration of Temporary and 
Effective Teachers in a State Public Network of Basic Education 
Abstract 
This study analyzes the average remuneration of temporary teachers in the state public basic 
education network in the State of Acre, based on the microdata of the Annual Social 
Information Ratio (RAIS) in 2016, comparing them with the average remuneration of the 
teachers in the framework effective. The results showed that 46.1% of the teachers had 
temporary contracts. The average remuneration of these professionals was R $ 2,599.36,75. 
When comparing this value with the average remuneration of teachers with effective contracts 
that was R $ 3,730.66, we verified a difference of 30.32% less in the remuneration of temporary 
teachers, which shows a situation of wage loss, loss of power of purchase, devaluation of 
career through remuneratory component and social discredit of the teacher with downgrading 
of social position. 
Keywords: Teacher Remuneration; Temporary Teachers; Teacher Appreciation; Educational 
Politics; Basic Education. 
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Katia Aparecida dos Santos Imbó 
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Resumo 
Neste artigo a composição da remuneração docente é estudada com base nos planos de 
carreira. Analisa-se a movimentação na carreira e respectiva diferenciação no vencimento 
base e as vantagens pecuniárias permanentes e transitórias que compõem a remuneração 
dos professores. Trata-se de estudo bibliográfico e documental com análise dos planos de 
carreira de 12 estados brasileiros, em vigor no ano de 2014. Verificou-se que os planos de 
carreira preveem diferença no vencimento base por formação, tempo de serviço, formação 
continuada e avaliação de desempenho e que o conjunto de vantagens pecuniárias é bastante 
diversificado. A partir dos dados analisados, buscou-se indicar aspectos que devem ser 
considerados na composição da remuneração tendo em vista à valorização do professor. Com 
destaque para a importância de o vencimento base ser o principal componente da 
remuneração.       
Palavras-chave: Composição da remuneração de professores; Redes estaduais de ensino; 
Carreira docente; Valorização do professor.   

Composition of the Remuneration of Teachers of State Education 
Networks  
Abstract 
In this article the composition of the teaching remuneration is studied based on the career 
plans. It analyzes the movement in the career and the respective differentiation in the basic 
salary and the permanent and transitory pecuniary advantages that compose the remuneration 
of teachers. It is a bibliographic and documentary study with analysis of the career plans of 12 
Brazilian states, in force in the year 2014. It was verified that the career plans foresee 
difference in the basic salary by level of formation, length of service, continuing education and 
performance evaluation and that the set of pecuniary advantages is quite diversified. From the 
analyzed data, it was intended to indicate aspects that must be considered in the composition 
of the remuneration, in view of the appreciation of the teacher, emphasing the importance of 
basic salary as the main component of the remuneration. 
Keywords: Composition of teachers' remuneration; State education networks; Teaching 
career; Teacher appreciation. 

                                                            
1  Pesquisa financiada pela Capes – Edital Observatório da Educação de 2013. 
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Fundação Escola Bosque Prof. Eidorfe Moreira de 
Belém-PA: qual o panorama atual da carreira e 
remuneração de seus docentes? 

Danielle Cristina de Brito Mendes 
Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém/PA - Brasil 

Resumo 
O trabalho objetiva analisar preliminarmente o panorama atual da carreira e remuneração dos 
docentes da FUNBOSQUE de Belém-PA, por meio da análise do arcabouço legal que as 
regulamentam. A metodologia utilizada foi qualitativa, a discussão dividida em três partes: 
breve histórico e processo de constituição da FUNBOSQUE; e análise da carreira e 
remuneração de seus professores. Concluímos preliminarmente que, ainda que leis federais, 
estaduais e municipais determinem a instituição de piso salarial e PCCR, os professores da 
FUNBOSQUE ainda não fazem jus a estes direitos, sendo necessária a adequação do 
município de Belém para garanti-los.  
Palavras-chave: Política de Valorização do Magistério; Carreira Docente; Valorização 
Docente. 

Introdução 

O presente artigo objetiva analisar o panorama atual da carreira e remuneração dos 
docentes da FUNBOSQUE de Belém-PA, por meio da análise do arcabouço legal que as 
regulamentam. Essa discussão é parte integrante de nossa tese de doutorado, que está sendo 
desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 
do Pará. 

A FUNBOSQUE surgiu a partir de reivindicações da comunidade da ilha de Caratateua, 
representada, no início dos anos de 1990, pelo Conselho de Representantes da Ilha de 
Caratateua (CONSILHA), que defendeu e lutou pela ideia de uma escola voltada para a 
educação ambiental na Ilha, usando como argumentos a ocupação desordenada do território 
da ilha que ocorria nesta época e as possíveis consequências socioambientais desta 
ocupação, bem como a possibilidade do acesso à educação para a comunidade, que, naquele 
período, apresentava um índice muito alto de alunos fora da escola.  

Segundo Reis (2009), esta ideia foi encampada por José Mariano Klautau Araújo, 
sociólogo, professor da Universidade Federal do Pará, morador da ilha e um dos idealizadores 
do projeto da escola, juntamente com o CONSILHA. A FUNBOSQUE foi instituída pela Lei n° 
7.747, de 02 de janeiro de 1995, foi concebida para ser referência, na América Latina, de 
instituição promotora de educação ambiental, capaz de mudar as concepções de meio 
ambiente e educação no município de Belém (BELÉM, 1995). 

Em 1997, a FUNBOSQUE passa por um processo de mudanças, instituído pelo prefeito 
Edmilson de Brito Rodrigues (Partido dos Trabalhadores - PT) e a sede da Fundação passa 
a agregar algumas escolas anexas, dentre elas cinco unidades pedagógicas, localizadas nas 
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ilhas do arquipélago do Guajará (Jutuba, Paquetá e Cotijuba) e que permanecem até hoje sob 
sua responsabilidade. Com isso, a FUNBOSQUE passou a ter a seguinte organização: 

 
A FUNBOSQUE atende atualmente 2.100 alunos, sendo 1.400 alunos matriculados na 

sede em Caratateua e 700 alunos matriculados nas unidades pedagógicas das ilhas (Jutuba, 
Paquetá e Cotijuba). 

Metodologia 

A metodologia utilizada foi qualitativa, a discussão dividida em três partes: breve 
histórico e processo de constituição da FUNBOSQUE; e análise da carreira e remuneração 
de seus professores. Utilizamos como fontes de dados, leis, estatutos e decretos, que 
regulamentam a carreira dos professores, e contracheque dos professores para análise dos 
dados de remuneração. 

Resultados e Discussão 

No início de suas atividades, a FUNBOSQUE tinha os seguintes critérios para ocupação 
do cargo de professor, em acordo com o que estabelecia a Lei Delegada nº 3, de 28 de 
dezembro de 1995, em seu artigo 2º: 

[...] os cargos do magistério do Centro de Referência em Educação Ambiental - Escola 
Bosque Professor Eidorfe Moreira poderão ser preenchidos, a critérios da Presidência, 
pelos aprovados nos concursos públicos realizados pela Prefeitura Municipal de Belém, 
no ano de 1995. 

Com isso, a prerrogativa de selecionar os professores que trabalhariam na 
FUNBOSQUE, seria da presidência da instituição, e os selecionados, seriam do quadro de 
professores concursados da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), escolhidos, 
segundo Reis (2009), com base em alguns requisitos principais, tais como: 

[...] que o futuro professor da instituição tivesse elaboração teórica própria, que lhe 
possibilitasse escrever textos acadêmicos; que produzisse material didático e projeto 
próprio, a fim de dinamizar o processo de ensino-aprendizagem do aluno, fazendo, 
assim, o diferencial do professor desta instituição (p. 52). 

A dinâmica de escolha dos professores, dentre aqueles que compunham o quadro de 
professores concursados da SEMEC, só começou a mudar com a realização do primeiro 
concurso público para professores da FUNBOSQUE, que aconteceu no ano de 2008, na 
gestão do prefeito Duciomar Gomes da Costa (Partido Trabalhista Brasileiro – PTB) que 
ofertou 104 vagas de professor em regime de trabalho de 180 horas mensais com 
remuneração inicial de R$ 2.464,072. O segundo concurso público para professores da 
FUNBOSQUE foi realizado em 2012, ao final da segunda gestão de Duciomar Costa e ofertou 
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21 vagas de professor, em regime de trabalho de 240 horas mensais com remuneração inicial 
de R$ 4.179,843.  

Como um dos idealizadores deste projeto de escola, Demo (1996) argumentava que 
este profissional deveria ganhar “sensivelmente mais que a média municipal, para se poderem 
atrair os melhores e privilegiar o mérito acadêmico” (p. 23). Assim, foi pensado um atrativo a 
ser incorporado na remuneração dos professores que trabalhariam na FUNBOSQUE, uma 
gratificação de 80% calculada em cima do vencimento-base, chamada de “gratificação Escola 
Bosque”, que diferenciaria a remuneração final destes professores em relação aos demais 
trabalhadores docentes da rede municipal de ensino de Belém. Na Tabela 01, abaixo 
ilustrada, estão organizados os dados com valores nominais das remunerações dos 
professores da SEMEC e da FUNBOSQUE nos anos de 2004 e 2016, em que podemos 
perceber o impacto significativo que a gratificação Escola Bosque tem sobre a diferença na 
remuneração destes profissionais. 

 
Pela análise dos dados de remuneração apresentados na Tabela 01 podemos perceber 

que a gratificação Escola Bosque representa uma diferença de 32% a mais na remuneração 
dos professores da FUNBOSQUE em relação aos professores que atuam nas escolas 
vinculadas à SEMEC.  

Para melhor compreensão acerca da remuneração dos professores da FUNBOSQUE, 
na Tabela 02, abaixo ilustrada, estão organizados os dados referentes aos elementos que a 
compõem no período correspondente à série histórica de 2012 a 2016: 

 
Pela análise dos dados da Tabela 02, podemos afirmar que a remuneração do professor 

da FUNBOSQUE apresentou crescimento no período analisado. Porém, o vencimento-base 
sempre esteve abaixo do valor estipulado como PSPN para professores da Educação Básica.  
Aliado a isso, observamos pelos dados da Tabela 02 que um novo elemento passou a compor 
a remuneração do professor em 2016, o Abono Complementar, criado para garantir o repasse 
reajuste do salário mínimo à remuneração do professor. Contudo, como este benefício foi 
concedido na forma de abono, não compondo o vencimento-base do professor, não incide 
sobre as demais gratificações, o que acarretou em perda de 3,6% na remuneração final do 
professor em 2016.  
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O Abono Complementar foi definido por meio do Decreto nº 85.655 de 02 de maio de 
2016, que determinou em seu artigo 4º que suspendeu a possibilidade de ajustes de 
percentual, valor, índice ou quantidade, que altere o valor de vantagens e gratificações de 
qualquer natureza. No que se refere à carreira dos professores da FUNBOSQUE, ainda não 
há legislação específica que a regulamente, com isso estes profissionais são enquadrados na 
mesma carreira dos profissionais da SEMEC.  

De acordo com a Lei nº 7.528, de 05 de agosto de 1991, que regulamenta o Estatuto do 
Magistério de Belém, há dois tipos de progressão na carreira, a vertical e a horizontal, da qual 
os professores da FUNBOSQUE fazem jus.  

A Lei nº 7.673 de 21 de dezembro de 1993 determina que a progressão vertical se 
constitui na passagem do professor efetivo de uma para outra categoria funcional de 
professor, devido a uma nova qualificação, não é automática, devendo o funcionário requerê-
la à SEMEC com os documentos comprobatórios da qualificação. A progressão vertical incide 
em percentuais de gratificação a ser incluídos na remuneração do professor, na ordem de: 

I. 35% para possuidores de diploma de doutorado; II. 30% para possuidores de diploma 
de mestrado; III. 25% para possuidores de curso de especialização com carga horária 
igual ou superior a 360 horas; IV. 40% para possuidores de diploma de graduação para 
os ocupantes de cargo de nível médio; V.7,5% para possuidores de curso de 
aperfeiçoamento com carga horária igual ou superior a 180 horas. 

A progressão funcional horizontal se dará por antiguidade ou por merecimento. De 
acordo com o Artigo 2º da Lei nº 7.673/1993, esta progressão: “far-se-á pela elevação 
automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo 
exercício no Município de Belém”. Prevê 5% por triênio de exercício até o máximo de 12, 
conforme o quadro a seguir: 

 
Conclusões 

Avaliamos que, apesar da remuneração dos professores da FUNBOSQUE ter um 
diferencial significativo em relação a dos demais professores da rede municipal de ensino de 
Belém, proporcionada em grande parte pela gratificação Escola Bosque de 80%, os 
elementos que compõem a remuneração dos docentes da FUNBOSQUE indicam que não se 
garante valorização de fato. Isto porque, os professores da FUNBOSQUE vêm sofrendo com 
o desrespeito e descumprimento por parte da Prefeitura de Belém do pagamento do valor do 
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PSPN. Outro fator que colabora para a desvalorização da remuneração dos professores da 
FUNBOSQUE é o fato do elemento diferenciador de sua remuneração, a gratificação de 80%, 
ser um elemento transitório, que pode ser facilmente retirado, haja vista ser uma gratificação. 

Em relação à carreira dos professores da FUNBOSQUE, analisamos que a partir dos 
anos de 1990, década em que a Fundação foi inaugurada, novas legislações foram 
formuladas e promulgadas com determinações, diretrizes e prazos para que Estados e 
municípios elaborassem ou adequassem os planos de carreira, cargos e salários dos 
profissionais do magistério. Porém, em que pesem tais legislações, a FUNBOSQUE ainda 
não formulou um PCCR que regulamente a carreira de seus professores, sendo estes 
enquadrados na mesma carreira dos professores da rede municipal de ensino de Belém, 
também sem PCCR. Concluímos que, ainda que leis federais, estaduais e municipais 
determinem a instituição de piso salarial e PCCR, os professores da FUNBOSQUE ainda não 
fazem jus a estes direitos, sendo necessária a adequação do município de Belém para garanti-
los. Consideramos ainda que esta análise preliminar dos dados coletados, apontam a 
necessidade de aprofundamento da pesquisa para que tenhamos um panorama mais amplo 
da situação em tela. 
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Introdução   

O modelo atual do curso de Pedagogia foi delineado a partir da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDBEN nº 9.394/96) e das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Curso de Graduação em Pedagogia (DCNP) através da Resolução CNE/CP nº 1/2006. 
Legalmente ficou definido o papel do pedagogo como o profissional que tem a docência como 
base de sua formação estando apto para atuar tanto na Educação Infantil e Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais, quanto na gestão dos processos educativos escolares e não 
escolares e na produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo 
educacional.   

Em 2015, outro eixo de referência legal foi aprovado (Resolução CNE/CP nº 2/2015) 
que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior - 
cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 
licenciatura - e para a formação continuada. Essa normativa eleva definitivamente a formação 
de professores (curso de Pedagogia) para a Educação Superior.  

O Conselho Estadual de Educação é um órgão normativo, deliberativo e consultivo do 
sistema educacional público e privado paulista.  

Cabe, assim, ao CEE, através de seus pronunciamentos e de atos, definir sua vocação 
como órgão técnico e também atuante no estabelecimento de políticas públicas. 
Nesse sentido, ele fixa - por meio de Pareceres, Indicações e Deliberações - posições 
que expressam as diretrizes fundamentais de uma política educacional para o Estado, 
levando em conta não apenas a realidade educacional presente, como também as 
perspectivas de sua melhoria a médio e longo prazos. (SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO/CEE, 2017, grifos nosso)  

Considerando-se o curso de Pedagogia enquanto princípio de um profissionalismo 
docente licenciado pelo Estado e a historicidade do processo de profissionalização da 
categoria, percebe-se a dificuldade da profissão professor em se estabelecer social e 
cientificamente, a qual é dependente de políticas públicas que oscilam de acordo com 
interesses políticos e ideológicos de pequenos grupos da sociedade brasileira em paralelo 
com orientações de organismos internacionais.  

Diante do exposto, a presente pesquisa, em andamento, tem como questão fundante 
refletir sobre as decorrências dos meios legais do CEE/SP nos cursos de Pedagogia do 
Estado de São Paulo (políticas curriculares) e, como foco de análise, a formação do Pedagogo 
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em Universidades públicas estaduais para atuar como docente no contexto escolar com base 
na análise das matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia e deliberações do CEE/SP.  

Deste modo, a investigação se insere no campo da formação de professores para a 
educação básica o qual tem como objetivo geral compreender o processo de reestruturação 
curricular dos cursos de Pedagogia públicos estaduais de São Paulo à luz dos documentos 
oficiais do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo (CEE/SP). Deste modo, 
os objetivos específicos se configuram em: identificar as relações dos documentos do CEE/SP 
com as “Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Pedagogia” 
(Resolução CNE/CB nº 1/2006) bem como às “Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
formação inicial em nível superior - cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica 
para graduados e cursos de segunda licenciatura - e para a formação continuada” (Resolução 
CNE/CP nº 2/2015); analisar como os cursos de Pedagogia se configuram a partir das 
normativas legais do CEE/SP (Deliberações: 111/2012, 126/2014 e 154/2017 e suas 
respectivas Indicações:); realizar o mapeamento da estrutura curricular (núcleos, carga 
horária, distribuição das disciplinas) dos cursos de Pedagogia públicos estaduais de São 
Paulo; debater acerca das implicações dessas reestruturações curriculares para a identidade 
dos cursos de Pedagogia. 

Para pensarmos a formação profissional docente se faz necessário a contextualização 
da construção legal do curso de Pedagogia e as tendências pedagógicas dominantes, as 
quais desembocam em discussões relacionadas à profissionalidade docente e seu percurso 
profissional cuja indefinição histórica do próprio curso, o qual responde pendularmente às 
demandas de cada período e seus contextos, reverbera em sua organização curricular bem 
como na formação profissional docente.   

Outro aspecto relacionado à imprecisão do curso de Pedagogia se dá pelo vasto 
espectro de formação e do campo de atuação do profissional pedagogo, o qual tem como 
consequência, contraditoriamente, um esvaziamento dos conhecimentos relativos à formação 
profissional docente dado à variedade de disciplinas  que aparecem nas matrizes curriculares 
dos cursos de Pedagogia (nem sempre voltadas aos conhecimentos necessários à atividade 
docente) e seus objetivos em formar o pedagogo porém tendo a docência como base da 
formação inicial.  

A busca incansável pela identidade do pedagogo e, mais especificamente da 
profissionalidade docente, é oriunda dos diferentes sentidos historicamente atribuídos à 
Pedagogia os quais foram apropriados de diferentes maneiras, “[...] em diferentes espaços 
históricos, com diferentes intencionalidades, produzindo um mosaico de dimensões 
interpretativas sobre as práticas pedagógicas e tornando mais complexa sua epistemologia” 
(FRANCO et al, 2007, p. 69. 

Ao concebermos o trabalho docente enquanto categoria profissional também 
entendemos que a Pedagogia deve ser considerada como campo do conhecimento e um 
espaço dialético para a compreensão e a operacionalização das articulações entre a teoria e 
a prática educativa.  

[...] os saberes pedagógicos têm a ver com um sujeito que gradativamente assume uma 
posição política diante do compromisso de ser professor, engajando-se criticamente em 
suas circunstâncias, cercando e acercando-se de sua realidade existencial, 
transformando-a na direção de suas intencionalidades. Assim esse sujeito fará uso do 
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necessário conhecimento didático, metodológico, cultural, servindo-se do aparato 
teórico-prático para construir em ação seus saberes disciplinares, didáticos, 
metodológicos. A capacidade de articular o aparato teórico-prático, a capacidade de 
mobilizá-lo na condição presente, a capacidade de organizar novos saberes a partir da 
prática, essas capacidades em conjunto, estruturam aquilo que chamamos saberes 
pedagógicos. (FRANCO et al, 2007, p. 82)  

Portanto, articular teoria educacional com prática educativa carregada de 
intencionalidade sob a ótica da dialética se faz necessário para que a identidade profissional 
se consolide, de fato.  

Sendo assim, a pesquisa pretende analisar os embates dos cursos de Pedagogia 
(públicos estaduais) do Estado de São Paulo relacionados às deliberações do CEE/SP, de 
acordo com os dados de suas respectivas matrizes curriculares e como é compreendido e 
organizado o currículo para os conhecimentos relativos à formação profissional docente e 
adequações às normativas legais.  

Percurso Metodológico 

O trabalho está em construção, sendo o percurso metodológico desenvolvido por meio 
de uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória, que se caracteriza por possibilitar maior 
aproximação do sujeito pesquisador com seu objeto de pesquisa. A fundamentação teórica 
inicial está pautada pelos seguintes autores: Bardin (2016); Bogdan e Biklen (1994); 
Brzezinski (2002); Franco et al. (2007); Nóvoa (2017; 2009); Pimenta et al (2017); Poupart et 
al (2010); Saviani (2013; 2012). 

O percurso inicial de investigação consiste no delineamento do objeto de pesquisa 
(análise documental); nos estudos dos referenciais teóricos e metodológicos; em um 
levantamento bibliográfico para suporte da análise dos dados (corpus); revisão da literatura 
relacionada à formação profissional docente e políticas curriculares do curso de Pedagogia 
(em bases de dados); e, por fim, análise dos documentos do Conselho Estadual de Educação 
(CEE/SP).  

Para análise dos dados, empregaremos a Análise de Conteúdo (Bardin, 2016) na qual 
o objeto de estudo é a mensagem, independente do suporte de comunicação que a sustenta, 
assim ela pode ser verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, documental. Contudo, é preciso 
considerar que toda mensagem está vinculada ao seu contexto de produção e expressam as 
representações sociais que os sujeitos fazem de determinado assunto ou profissão.   

Sendo a educação um tema complexo, esta pesquisa não se limita à mensuração e 
apresentação dos dados coletados, posto que se propõe a analisá-los à luz das políticas, 
legislações e referenciais teóricos relativos à formação profissional docente no contexto da 
atualidade.   

Discussão Inicial e Apontamentos  

A investigação está em andamento e, de acordo com o plano de trabalho, realizamos 
um delineamento do objeto de pesquisa (para a análise documental), bem como o 
mapeamento das produções científicas (do qual emergiram alguns assuntos debatidos de 
modo geral nos artigos lidos). Dentre eles:   
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 Discussão a respeito da tendência mundial de renovação da organização 
curricular de formação de professores associada à sociedade do conhecimento 
sob a perspectiva ideológica do modelo econômico neoliberal a qual o sistema 
de gestão do currículo propõe ações que estimulem o treinamento pedagógico 
dos professores (prepará-los ao invés de formá-los), instrumentalizando a 
profissão docente;  

 Crítica ao discurso dominante de organismos internacionais (agenda política e 
educacional) com uma visão predominantemente utilitarista do conhecimento na 
qual as políticas curriculares coadunam com uma proposta de currículo mínimo 
de formação;  

 Os países em desenvolvimento trazem um cenário das políticas oficiais 
educacionais (e suas insuficiências) com ênfase na privatização do Ensino 
Superior – e suas consequências. 

Considerando que a Deliberação nº 154/2017 do CEE/SP regula apenas as instituições 
de ensino superior estaduais e municipais (não as federais e as privadas), é possível 
questionar se sua intenção não explícita, ao impor alterações que descaracterizam projetos 
de formação de professores, não seria contribuir para desqualificar o trabalho que tem sido 
realizado pelos cursos de Pedagogia e de licenciaturas das instituições públicas. Inferimos 
sobre a configuração de um ataque ideológico das deliberações do CEE/SP o qual diz respeito 
ao esvaziamento da formação crítica e científica, à dicotomia entre teoria e prática de ensino; 
à dissociação entre pesquisa e ensino, entre outras determinações.  

Tendo em vista que o órgão promotor da política do conhecimento oficial é o CEE/SP, 
nos questionamos sobre as formulações curriculares dos cursos de Pedagogia públicos 
estaduais (quem ou o quê define a pauta em educação?).   

Diante do exposto, a realidade de uma formação profissional docente deficitária aponta 
para a urgência e relevância de estudos que se proponham a investigar, ampla e 
profundamente, as políticas curriculares para os cursos de Pedagogia visando verificar como 
esses estão sendo organizados e qual o tratamento dado aos conhecimentos pertinentes à 
formação do professor.  
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 Eixo Temático:  Planos de Carreira e Remuneração de Professores  

Investimentos do Fundeb na Remuneração dos 
Professores das Redes Públicas de Ensino Estadual do 
RN e Municipal de Natal (2007-2015) 

Magna França 
Amilka Dayane Dias Melo Lima 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal/RN – Brasil 
 
Nas décadas de 1990 e 2000, a política de Fundos, especificamente o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) dá ênfase à valorização profissional, investindo recursos na melhoria da 
remuneração dos professores.   

Considerou-se, nesse estudo, o entendimento sobre vencimento e remuneração, sendo 
o primeiro, o valor estabelecido em tabela salarial, de acordo nível de formação acadêmica 
(progressão/promoção), tempo de serviço ou outro mecanismo de movimentação da carreira 
(avaliação de desempenho). A remuneração é o vencimento e algumas gratificações fixas e 
variáveis especificados no contracheque e detalhados na folha de pagamento. Em relação ao 
salário, esse termo é semelhante ao vencimento, mas designado aos servidores contratados 
sob o regime celetista. O Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) aprovado pela Lei federal 
n. 11.738/2008, incide sobre o vencimento e que esse nunca deva ser inferior ao valor 
determinado. 

Neste artigo, apresenta-se um estudo sobre o investimento dos recursos do Fundeb 
(20% da arrecadação de impostos) aplicados na Valorização (remuneração) dos professores 
da educação básica, consoante com o total de docentes das redes de ensino, municipal de 
Natal e estadual do RN, no período 2007-2015. Utilizou-se de folhas de pagamento cedidas 
pelos órgãos governamentais e do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Educação (SIOPE) do FNDE/MEC. 

Nos recursos do Fundeb demonstrados nas tabelas a seguir, é considerado o que 
determina a legislação do Fundo, ou seja, do total de arrecadação pelos entes federados 
(estados e municípios) deve ser aplicado, o mínimo de 60% na valorização dos profissionais 
da educação (remuneração) e o restante de 40%, na manutenção do ensino. 

Investimentos do Fundeb na remuneração dos docentes da rede 
estadual do RN (2007-2015) 

Na rede pública estadual de ensino do RN, o valor mínimo definido conforme a Lei n. 
11.738/2008 somente foi creditado no vencimento dos professores a partir de 2011. Nos dois 
anos anteriores, ou seja, em 2009 e 2010 havia o pagamento de gratificações adicionais na 
remuneração (abono) enquanto estratégia por parte do governo do RN para se chegar ao 
valor determinado por Lei. Entretanto, é válido destacar que essa estratégia utilizada pelo 
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governo local era prevista na própria legislação, quando no § 2º do artigo 3º estabelece: “até 
31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda 
vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título”.   

Tabela 1- Recursos do Fundeb arrecadados e aplicados com a manutenção da educação básica e 
remuneração dos profissionais do magistério no Estado do RN, no período 2007 a 2015 

Período Receita 
(Fundeb) 

Aplicação 
MDE (%) Aplicação 

Remuneração (%) Saldo (R$) 

2007 311.765.042 27.653.559 8,87 277.595.593 89,04 6.515.889 
2008 433.659.147 62.967.308 14,52 370.648.473 85,47 43.366 
2009 472.127.027 66.900.400 14,17 405.179.414 85,82 47.213 
2010 539.985.816 117.068.925 21,68 415.249.092 76,9 7.667.799 
2011 631.330.642 124.182.737 19,67 504.243.784 79,87 2.904.121 
2012 688.495.828 71.328.168 10,36 617.098.811 89,63 68.850 
2013 717.918.760 95.339.611 13,28 597.810.951 83,27 24.768.197 
2014 805.327.043 155.428119 19,3 672.689.679 83,53 -22.790.755 
2015 878.534.385 131.516.597 -14,97 743.503.650 84,63 3.514.138 
Média 608.793.743 94.709.492 - 511.557.716 - - 

Fonte: SIOPE/FNDE (2005-2015). Dados atualizados pelo INPC/12/2015. 

Nos gastos efetivados em remuneração visto na tabela 1, observa-se que se tem 
dispensado a maior parte dos valores arrecadados nesse setor, o que significa que a média 
de 85% são destinados ao pagamento da remuneração. 

Apesar do crescimento dos valores gastos com remuneração vê-se que há uma queda 
no valor aplicado no ano de 2013 em relação ao ano anterior, voltando a crescer nos anos de 
2014 e 2015. Quando se analisa os percentuais desses gastos, identifica-se que o ano de 
2010 foi o de menor percentual aplicado (76,9%), já no ano de 2012 foi aplicado o maior 
percentual de recursos (89,63%). Contudo, em todos os anos, os gastos com remuneração 
são, predominantemente, maiores do que os gastos com manutenção. Em relação ao ano de 
2014, chama-se a atenção o valor de R$ 22.790.755 gasto a mais que o total arrecadado, 
uma vez que a receita foi de R$ 805.327.043 e o estado gastou R$ 828.117.798, valor 
identificado com a soma da despesa em manutenção e remuneração. 

Com relação à tabela 2, os valores são concernentes à carga horária de 30 horas, 
definido no Plano de Cargos, Salário e Remuneração (PCCR). Portanto o professor recebe 
seu vencimento proporcionalmente o que determina a Lei do Piso. 

Tabela 2 - Funções docentes e valores das despesas em cada folha de pagamento da rede 
pública estadual de ensino do RN no período 2009 a 2015 

VALORES MONETÁRIOS 

Mês/ Ano Funções 
docentes 

Códigos de 
remuneração ( 
Vantagens e 
Descontos) 

Valor total (R$) Crescimento 
anual 

Crescimento 
médio anual 

Out/2009 17.295 101.446 14.865.339,50 - 

10,5% 

Out/2010 17.351 104.728 16.713.803,21 12,4% 
Out/2011 16.939 101.313 19.188.864,32 14,8% 
Out/2012 17.053 114.310 26.855.273,44 40,0% 
Out/2013 16.671 120.570 27.551.297,58 2,6% 
Out/2014 14.804 99.364 26.865.707,88 -2,5% 
Out/2015 14.038 92.941 29.931.475,28 11,4% 

Fonte: Observatório do PNE (2007-2014) 
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Os dados da tabela 2 apresentam o número de funções docentes na rede pública 
estadual de ensino do RN, no período de 2009 a 2015, apresentou uma redução gradual ao 
longo dos anos. Destaca-se que a redução de funções docentes se apresenta consoante aos 
dados analisados em todas as etapas da educação básica. Por outro lado, essa redução no 
número de professores com vínculo efetivo com a rede pode, também, ser consequência do 
aumento de professores temporários, uma vez que se identificou a realização de, no mínimo, 
2 concursos na rede para essa função no período analisado. 

Investimentos do Fundeb na remuneração dos docentes da rede 
municipal de Natal/RN (2007-2015) 

À semelhança da rede estadual, a municipal vem aplicando um percentual significativo 
dos recursos do Fundeb apresentando a média de 95% ano, valor este maior do que o 
estadual. 

Tabela 3 - Valor aplicado no pagamento do magistério e em MDE da rede municipal de Natal 
(percentual aplicado no mínimo de 60% e no máximo de 40%), no período 2005 a 2015 

ANO 
Pagamento da 

remuneração do 
Magistério (60%) 

Aplicado 
(%) 

Despesas 
Com MDE (40%) 

Aplicado 
(%) 

Recursos 
Aplicados (Total) 

2005 68.088.949,03 95,57 3.067.007,53 4,30 
71.155.956,56 

2006 82.211.127,99 98,39 2.557.929,87 3,06 
84.769.057,86 

2007 87.771.604,93 95,96 5.060.434,05 5,53 
92.832.038,98 

2008 113.028.757,78 93,65 7.341.783,55 6,08 
120.370.541,33 

2009 122.603.851,74 94,13 5.398.661,92 4,14 
128.002.513,65 

2010 128.158.272,12 98,78 1.576.882,33 1,21 
129.735.154,45 

2011 153.114.712,60 97,57 685.273,15 0,43 
153.799.985,75 

2012 150.510.629,50 97,68 322.283,46 0,20 
150.832.912,96 

2013 152.668.329,81 94,48 8.913.596,42 5,52 
161.581.926,23 

2014 163.320.202,34 99,95 35.829,15 0,02 
163.356.031,49 

2015 147.459.000,00 95,09 6.778.707,85 4,18 
154.237.707,85 

Fonte: SIOPE/FNDE (2005-2015). Dados atualizados pelo INPC/12/2015. 

Na análise dos recursos dos Fundos (Fundef e Fundeb), observa-se que a receita de 
impostos apresentou um crescimento, correspondendo em 2005, a R$ 63.346.368,84, 
chegando, em 2015, a R$ 119.865.739,21. Isso, em percentuais, representa um aumento de 
89,22%. Como os recursos oriundos de transferências e impostos vêm apresentando redução 
em 2015, reflete diretamente na cesta de recursos dos Fundos, ou seja, a perda no 
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quantitativo de dinheiro para ser aplicado na remuneração e na manutenção sofre as 
consequências dos problemas da economia e das ações, tais como: a isenção fiscal, medidas 
adotadas pelos governos no controle de crises da economia.  

Tabela 4 - Quantitativo de docentes na rede municipal de Natal no período 2007 a 2015 
Docentes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Creche 259 249 261 271 398 408 356 377 406 

Pré-Escola 227 385 464 438 426 423 413 393 390 

Anos Iniciais 986 1.111 1.179 1.232 1.249 1.221 1.182 1.110 1.019 

Anos Finais 614 737 757 771 784 848 783 704 660 

Ensino Médio 22 12 0 0 0 0 0 0 0 

Educação 
Profissional 0 0 0 0 0 7 12 1 42 

Educação de 
Jovens e 
Adultos 

377 429 405 359 341 378 345 280 319 

Educação 
Especial 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2.486 2.924 3.066 3.071 3.198 3.285 3.091 2.865 2.836 

Fonte: Observatório do PNE (2007-2014) 

A tabela 4 apresenta o quantitativo de professores da rede municipal de educação por 
etapa de ensino. Percebe-se que o ensino fundamental, anos iniciais, concentra a maior 
parcela de docentes, seguida pelos professores dos anos finais. A Educação de Jovens e 
Adultos, também agrega um número significativo de professores, seguidos pelos que atuam 
na educação infantil, na pré-escola e educação infantil. É perceptível a ausência de 
professores na educação especial e identifica-se docente no início do Fundeb na rede 
profissional de ensino entre 2013 a 2015, vinculados a educação especial. 

Do total de docentes no período observa-se uma escala crescente nos anos 2007 a 
2012, ou seja, de 2.486 em 2007 para 3.285 em 2012. Ocorreu, porém, um decréscimo no 
quantitativo nos anos posteriores, isto é, em 2013 apresenta 3.091 docentes, 2014 o valor de 
2865 e em 2015 o total de 2836.  

Resultados 

O crescimento nos gastos identificados nas tabelas evidencia que as duas redes têm 
apresentado uma arrecadação tributária positiva ao longo desses anos, uma vez que o 
Fundeb é constituído de 20% de alguns impostos e transferências recebidas pelo Estado, o 
que pode possibilitar melhorias ao setor educacional, especialmente, no que concerne aos 
gastos com manutenção e remuneração, conforme demonstram os trabalhos de Barbosa 
(2017), Araújo (2017) e Melo (2016). 

Observa-se que os recursos do Fundeb no município de Natal e no RN, vem 
apresentando oscilações ao longo do período, o que significa o reflexo da vinculação dos 
recursos à matrícula, pois as transferências têm a vinculação das necessidades de cada ano, 
onde o Estado transfere os recursos que faltam para completar o valor aluno. 
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Ressalva-se que as redes aplicam um percentual elevadíssimo de recursos do Fundeb 
na remuneração dos professores, apresentando a média de 85% na estadual e 95% na 
municipal, portanto bem mais do que preconiza a legislação. 

A Lei do Fundeb permite ao executivo aplicar na poupança, ou seja, agregar mais 
recursos aplicando e acrescentando os juros ao montante de recursos. Tal fato ocorreu com 
as duas redes de ensino. 

Na concepção de Melo (2016, p. 102), “a progressão e a promoção são elementos 
essenciais na política de valorização do magistério, que, sendo implementadas de forma 
correta e associadas ao PSPN, garantem uma carreira mais atrativa aos professores”. 
Ressalta-se, portanto, que em consequência dos reajustes do Piso ocorrem reflexos na 
aplicação dos recursos do Fundeb.  

É importante atentar para o fato de que o Fundeb não é o único mecanismo de 
financiamento da educação básica, apesar de ser o principal. Existem outros recursos 
vinculados a esse nível da educação que devem ser gastos nesse setor, inclusive, com 
manutenção. 
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Introdução 

Este trabalho visa analisar como a valorização docente da rede pública tem sido tratada 
enquanto uma condição para garantir o direito a educação. Especificamente, pretende-se 
demonstrar os motivos e como ocorrem as mobilizações de greves desses profissionais no 
estado do Paraná a partir do “29 de abril”, movimento que fica marcado no ano de 2015. Assim 
como outras greves que surgem nos anos de 2016 e 2017, por questões salariais, retirada de 
direitos, como a aprovação do saque do Paranáprevidência e do congelamento dos gastos. A 
trajetória das greves desse período é apresentada a partir de coleta de notícias e revisão 
bibliográfica.  

Esta abordagem se mostra relevante devido ao quadro de docentes que se deparam 
com a desvalorização profissional, pois embora existam leis favoráveis a eles, sendo 
apresentada inclusive essa valorização como um princípio da Constituição Federal (CF) 
(Brasil, 1988), as políticas adotadas pelo governo do Paraná se afastam desses princípios, 
como vem sendo demonstrado por meio das greves. 

A Valorização Docente 

Ao tratar da valorização docente, considera-se como sendo um quesito para medir a 
qualidade da educação. Porém, esses profissionais além de não receberem um salário 
condigno, não desenvolvem suas funções em condições adequadas de trabalho (OLIVEIRA, 
ARAÚJO, 2005).  

Assim, como referência de valorização, é necessário considerar a legislação posterior a 
constituição cidadã, que reforça esse assunto. De início, é apresentada a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional - LDB (Lei no. 9.394∕1996 (Brasil, 1996a), que detalha sobre a 
temática. Na sequência, as leis que definem os fundos de financiamento da educação básica: 
Lei no. 9.424∕1996 que constitui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef (Brasil, 1996b), em seguida substituída 
pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – Fundeb, Lei no. 11.494∕2007 (Brasil, 2007). Com a Lei no. 
11.738∕2008 (Brasil, 2008) é estabelecido o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN). 
Depois, passa a ser aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE), sendo a Lei no. 
13.005∕2014 (Brasil, 2014), na qual é inserida a meta 17, que trata da equiparação salarial dos 
docentes e demais profissionais com o mesmo nível de formação.  

Diante do arcabouço legal, considera-se como elementos importantes a formação 
adequada, planos de carreira, um vínculo empregatício que lhes garanta estabilidade, uma 
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remuneração condigna, ingresso por meio de concurso público, aspectos estes que devem 
ser respeitados por todos os estados e municípios. 

Porém, nem sempre cumpridos, o que compromete a atratividade para exercerem a 
carreira. Assim, pode-se considerar principalmente a remuneração, que é uma das variáveis 
mais disputadas pelos profissionais, sendo fundamental para que se acompanhe o mundo 
capitalista (ALVES, PINTO 2011). 

Dessa forma, é perceptível as reivindicações que ocorrem na esfera pública, onde 
acontecem as lutas e conflitos, espaço onde os docentes se organizam e vão em busca da 
garantia de direitos e políticas públicas específicas da classe. 

As Greves dos Docentes no Paraná 

Devido a questões salariais e do Paranáprevidência (previdência dos servidores do 
estado do Paraná), no dia 25 de abril de 2015, teve início a greve dos docentes no estado. 
Data em que, por meio de votação na assembleia, é autorizada a utilização do dinheiro da 
aposentaria dos professores para outros fins. Além disso, é o dia em que estes foram 
reprimidos pelo governo do estado, representado por Beto Richa (PSDB), que coloca a polícia, 
sendo Fernando Francischini, o então secretário de segurança pública, com ato de hostilidade 
e truculência. Enquanto a polícia recebia os docentes com balas de borracha, gás 
lacrimogênio e spray de pimenta, as votações seguiram por exigência do presidente da 
Assembleia, Ademar Traiano, e a proposta foi aprovada. O que fez com que as resistências 
seguissem por todo o Paraná e, em especial no dia 05 de junho, quando dez mil pessoas 
protestaram contra a truculência da polícia. (MEI, SILVA, 2017). 

Após o episódio, a greve seguiu até 9 de junho, quando foi realizada uma assembleia 
em Curitiba. A decisão foi estabelecer um reajuste de 3,45% para cobrir os atrasos e 
defasagens salariais, além de não prever um desconto se os 200 dias letivos fossem 
realmente cumpridos. Como desdobramentos, os professores tiveram que repor as aulas para 
que os estudantes não perdessem o ano letivo. (Idem).  

Com outra situação de violência policial contra os docentes no Estado, o dia 30 de 
agosto também fica marcado. Assim, como um ato simbólico em memória às lutas pela 
educação no Paraná, as escolas estaduais não funcionam nestas datas. Sendo um 
movimento para lembrar as reivindicações da categoria, com a força policial desproporcional 
utilizada contra os educadores (BOZZA, SOUZA, 2016). 

Já em 2016 e 2017 foram realizadas outras greves. A de 2016 começou em 17 de 
outubro e foi para apoiar as manifestações dos estudantes que ocuparam as escolas 
estaduais naquele ano (MEI, SILVA, 2017). Com a greve se exigiu o pagamento de salários 
atrasados e, se teve como propósito também ampliar os debates sobre o orçamento previsto para 
20171.  

Em 15 de março de 20172, os educadores paranaenses participaram do Dia da Paralisação 
Nacional, juntamente com outras categorias de profissionais, contra a reforma trabalhista e da 

                                                            
1  G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/pr/parana/educacao/noticia/2016/10/professores-estaduais-decidem-

suspender-greve-no-parana.html>. Acesso em 27 de ago de 2018.  
2  G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/pr/parana/educacao/noticia/2017/03/professores-da-rede-estadual-

do-parana-decidem-suspender-greve.html>. Acesso em 27 de ago de 2018.  
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previdência. As aulas voltaram em 20 de março, mas, novamente, a greve teve motivações 
salariais e os manifestantes se mostraram contrários à intenção de mudanças nas horas-
atividades.  

Para ilustrar, vale apresentar que nesse mesmo cenário, o prefeito de Curitiba, Rafael 
Greca (PMN), apresenta um pacote de ajuste fiscal nas despesas da gestão pública da capital 
paranaense, que deveria ser votada na Câmara Municipal em 13 de junho de 2017. Servidores 
municipais e professores protestaram contra3 o projeto que previa o congelamento de salários, 
o fim do plano de carreira e a aprovação do saque de 600 milhões do Instituto de Previdência 
dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC). Mesmo sob protestos, quatro medidas do 
pacote foram aprovadas em 26 de junho.  

Considerações Finais 

A partir do que foi apresentado, é possível perceber que as grandes manifestações de 
professores que ocorreram nos três últimos anos no Paraná trazem questões salariais bem 
presentes, tendo em vista que há uma intenção de corte de gastos públicos, o que ocasiona, 
na redução de investimentos em áreas estratégias, como a educação.  

Ao vincular a teoria com a realidade presenciada no estado, é possível perceber que 
políticas de austeridade estão prejudicando o trabalho docente e que, ao mesmo tempo, há 
um certo movimento de criminalização de manifestações da sociedade civil organizada, já que 
há repressões feitas pela polícia que demonstram um uso de força desigual em relação aos 
manifestantes.  
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Resumo 
O presente estudo discute a avaliação de desempenho como critério de movimentação na 
carreira de professores dos municípios paraenses de Bannach e Parauapebas na perspectiva 
de verificar se os requisitos utilizados nesse tipo de avaliação relacionam-se à valorização do 
magistério. Com base em pesquisa bibliográfica e documental, o estudo mostrou que a 
avaliação de desempenho como critério de movimentação horizontal de professores na 
carreira nos municípios estudados pouco influenciam no verdadeiro processo de valorização 
do magistério relacionando-se mais com as exigências de produtividade típicas do modelo 
gerencialista de gestão educacional que se utiliza de todos os meios para racionalizar 
recursos em função da minimização de gastos com políticas sociais, do que necessariamente 
em nome de uma valorização profissional que esteja associada a uma educação de qualidade 
socialmente referenciada.      
 Palavras-chave: Plano de Carreira. Avaliação de Desempenho. Movimentação na carreira. 

Movement in the Career of Teachers of Basic Education in Municipalities of 
Pará from Performance: valorisation or managementism? 
Abstract 
The present study discusses the performance evaluation as a criterion for moving the career 
of teachers from the municipalities of Bannach and Parauapebas in the perspective of verifying 
if the requirements used in this type of evaluation are related to the valorization of the teaching 
profession. Based on bibliographical and documentary research, the study showed that 
performance evaluation as a criterion of horizontal movement of career teachers in the studied 
municipalities has little influence on the true process of valorization of the teaching profession, 
relating more closely to the productivity requirements typical of the managerial model of 
educational management that uses all means to rationalize resources in function of minimizing 
spending on social policies, than necessarily in the name of a professional valuation that is 
associated with a socially referenced quality education. 
Keywords: Career Path. Performance Evaluation. Career Movements. 
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Introdução 

A jornada de trabalho dos professores da rede publica estadual no Pará é de 20, 30 e 
40 horas semanais de acordo com o PCCR - Plano de Cargos Carreira e Remuneração. 
Entretanto, a maioria dos docentes ultrapassa a jornada legalmente estabelecida na lei para 
aumentar a remuneração. 

Devido os baixos salários dos professores, a exceção virou regra. Assim esse trabalho 
pretende expor os limites salariais impostos pelo aumento da jornada de trabalho dos 
professores e o pagamento de aulas suplementares como elemento contraditório de 
valorização docente.  

A jornada de trabalho docente e seus limites no estado do Pará fazem parte de nossa 
pesquisa de mestrado, pois trata-se de uma investigação que visa discutir os limites e 
contradições da jornada e do salário dos professores da rede estadual de ensino do Pará. 

Metodologia 

Este trabalho foi construído como parte de um capitulo de nossa dissertação de 
mestrado, quando ao estudar o salário dos professores da rede estadual de ensino do estado 
do Pará, percebemos por meio de estudos teóricos, da análise documental e de nossa 
experiência pratica como professor, que o aumento do salário é condicionado ao aumento 
jornada por meio de um dispositivo legal chamado aulas suplementares.  

Resultados e discussões 

Há uma relação intrínseca e permanente entre salário e jornada de trabalho nas 
relações de produção capitalista. No mundo do trabalho ganha centralidade a questão do 
tempo, pois é essa relação trabalho / tempo que constrói valor e obviamente (des)valorização 
do trabalhador.  

Para Marx (2006), “a jornada de trabalho não é, pois, uma magnitude constante, mas 
variável”. Ou seja, “uma de suas partes é, decerto, determinada pelo tempo de trabalho 
requerido para a constante reprodução do próprio operário, mas sua magnitude total muda 
segundo o comprimento ou a duração do trabalho excedente” (p.270).  A jornada de trabalho, 
nesse caso, não é fixa, porém ela só pode variar dentro de certas barreiras, não pode ser 
prolongável acima de certos limites e esses limites máximos estão duplamente determinados: 
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Por um lado, pela barreira física da força de trabalho. Uma pessoa, durante o dia 
natural de 24 horas, só pode despender um determinado quantum de força vital. Do 
mesmo modo, um cavalo só pode trabalhar 8 horas dia após dia. Durante uma parte do 
dia a força tem de repousar, dormir; durante uma outra parte, a pessoa trem outras 
necessidades físicas a fazer, alimentar-se, lavar-se vestir-se etc. porém além desta 
barreira puramente física, o prolongamento da jornada de trabalho choca com as 
barreiras morais. O operário precisa de tempo para satisfação das necessidades 
espirituais e sociais, (grifos nosso) cujo âmbito e número são determinados pelo 
estado geral da civilização. (MARX, 2005 apud ANTUNES 2013, p. 13) 

Em se tratando de trabalho docente, a disposição física dos professores e seu tempo 
disponível em assumir horas de trabalho acima daquela permitida por lei, é o que impulsiona 
ao aumento de sua jornada de trabalho para aumentar sua remuneração. Ressalte-se que 
uma parcela grande dos professores da rede estadual paraense atuam nas redes municipais 
e particulares de ensino, trabalhando em dois ou três turnos semanais, aumentando a jornada 
com objetivo de elevar o salário. 

Assim, a questão da jornada de trabalho docente envolve múltiplas determinações na 
vida do professor, principalmente para garantir sua subsistência. A Lei estadual 8.030/14 que 
regulamentou as aulas suplementares define assim:  

Art 5: As aulas suplementares correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por 
necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe na educação 
básica nas escolas da rede pública estadual de ensino. 
§ 1º Para a prestação das aulas suplementares, deverá haver a concordância expressa 
do professor que assumirá a carga horária suplementar. 
§ 2º Será acrescido às aulas suplementares o percentual de 20% (vinte por cento) 
relativos às horas-atividade. 
§ 3º O valor da aula suplementar será calculado com base no valor da hora aula do nível 
e classe, em que estiver inserido o professor, adicionando-se, a esta, as gratificações 
de magistério, de escolaridade, de titularidade e o adicional por tempo de serviço. 

É dado o direito aos professores da educação básica paraense a extrapolação da 
jornada com “beneficio” de aulas suplementares. A jornada de trabalho praticada pelos 
professores paraenses foi regulamentada pela primeira vez em 1986 na Lei nº 5.351/1986 
que aprovou o Estatuto do Magistério Público Estadual do Pará, nela estão contidas três 
jornadas: 20, 30 e 40 horas semanais com o percentual de 20% do total da jornada para 
prática da hora atividade (atividade sem o aluno) conforme os artigos 50 e 51. 

Art. 50 - A jornada de trabalho do professor nas unidades escolares de 1º e 2º graus 
será fixado em regime de 20 (vinte), 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais. (grifo 
nosso) 
Art. 51 - A jornada de trabalho será constituída de atividades docentes em sala de aula 
e atividades fora de classe, estas em sua modalidade, a serem estabelecidas em 
regulamento e cumpridas, na unidade escolar. 

No entanto em função da carência de professores licenciados plenos na rede estadual 
de ensino publico na época de aprovação da lei, o governo do estado com o objetivo de manter 
os professores em sala de aula passou remunerar a atividade “extraclasse”, em forma de 
extrapolação da jornada no percentual de 20% do valor da hora aula, constituindo aulas 
suplementares. Essa “hora extra” passou a fazer parte do vencimento base e da 
remuneração docente, incidindo em todas as demais vantagens da remuneração, tais como: 
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gratificações de magistério, de escolaridade, de titularidade e o adicional por tempo de 
serviço, inclusive sobre os proventos de aposentadoria. 

Assim, se criou entre os professores da rede estadual de ensino uma cultura de trabalho 
excedente acima “jornada legal” em função do “acréscimo” salarial que representa as aulas 
suplementares na sua remuneração. Como só tem o direito ao acréscimo, os professores que 
ultrapassam a jornada legal, é comum no estado do Pará se trabalhar acima das jornadas 
estabelecidas na lei. Na tabela abaixo buscamos demonstrar como ocorre o pagamento das 
aulas suplementares conforme o PCCR que garante 25% da jornada para a hora atividade. 

Tabela 01 - RELAÇÃO ENTRE JORNADA, AULAS SUPLEMENTARES E REMUNERAÇÃO NA 
REDE ESTADUAL DE ENSINO DO PARÁ 

 *Jornada  **Regência ***Extrapolação ****Aulas 
suplementares (AS) 

Remuneração
(salário) 

200h 150 0 0 % X 
200h 160 + 10h 10 x 20% = 12 X + 12 AS 
200h 170 + 20h 20 x 20% = 24 X + 24 AS 
200h 180 + 30h 30 x 20% = 36 X + 36 AS 
200h 190 + 40h 40 x 20% = 48 X + 48 AS 
200h 200 + 50h 50 x 20% = 60 X + 60 AS 
200h 210 + 60h 60 x 20% = 72 X + 72 AS 
200h 220 + 70h 70 x 20% = 84 X + 84 AS 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados dos contracheques dos professores da rede estadual  
*A jornada de 200 horas (40 semanais) compreende o salário base do professor 

**A regência de classe refere-se as horas trabalhadas em sala de aula, quando ela aumenta, acresce em aulas suplementares 
***A extrapolação são as horas trabalhadas a mais e que são remuneradas com 20% (calculo extraído da jornada do estatuto 

do magistério) 
****As aulas suplementares incidem sobre todas as gratificações e compreende um relativo aumento da remuneração.    

Como se vê na tabela, somente aqueles que ultrapassam a jornada de 200 horas 
mensais possuem o direito a receber aulas suplementares no limite de setenta horas e isso 
impulsiona os professores a trabalharem acima da jornada legalmente estabelecida, como 
forma de poder aumentar sua remuneração.  

Considerações sobre a questão da jornada de trabalho docente 

Essa desigual relação entre salário e jornada levou a um entendimento ilusório de uma 
“remuneração justa” que confunde jornada de trabalho do magistério, com “carga horária”. 
Muitos professores acham que o salário que recebe não o desvaloriza, mas ele não percebe 
que sua jornada de trabalho está muito acima da jornada legal e seu tempo para cuidar de si 
e da qualidade de sua aula é muito insignificante. A hora atividade, “período reservado a 
estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho” (art. 67, Capitulo V da LDB), 
mecanismo de valorização dos docentes e parte integrante da jornada, é engolida pela carga 
horária cheia em sala de aula praticada pelos professores paraenses da rede estadual de 
ensino. 

Com a aprovação da Lei 11.738/08, Lei do piso, a jornada foi dividida em 2/3 em 
atividade com os alunos e 1/3 em atividade extraclasse, porém desde a sua aprovação o 
governo do estado do Pará (há oito anos governado por Simão Jatene do PSDB) não 
implantou a hora atividade em 1/3 do total da jornada. 

Outro aspecto arbitrário da legislação que estabelece a lotação de professores na 
Seduc-Pará e interfere no avanço ou retrocesso na jornada de trabalho, é a responsabilização 
dos professores pela sua jornada, ou seja, a permanência da mesma de ano a ano depende 
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da formação de turmas e caso isso não ocorra há possibilidade de redução de salário, 
elevando a tensão entre os professores da rede. O PCCR representou um retrocesso nesse 
aspecto, pois legalizou em 2010 essa questão que condiciona a jornada de trabalho à 
“disponibilidade de carga horária”: 

CAPÍTULO V- DO REGIME DE TRABALHO 
Art. 36. A atribuição das jornadas de trabalho estabelecidas no artigo anterior levará em 
consideração a disponibilidade de carga horária (grifo nosso) e a opção do Professor, 
conforme regulamentação em vigor. (PARÁ/PCCR, 2010, p. 09) 

Conclusão 

Desse modo, podemos tirar duas conclusões acerca da jornada de trabalho dos 
docentes lotados na SEDUC no estado do Pará: a) que para aumentar o seu salário o 
professor precisa aumentar sua jornada acima do limite legal para poder perceber aulas 
suplementares ou aumentar seu salário e b) os professores não possuem garantia de sua 
jornada anual, pois esta depende da “disponibilidade de carga horária”, ou seja, a jornada dos 
professores paraenses é flexível e inconstante, logo os salários são  

Não há como valorizar o professor se não for por meio de um salário digno e uma 
jornada de trabalho justa. A situação dramática dos professores paraenses é a expressão da 
desvalorização porque vivem nacionalmente os docentes e nesse contexto de crise do capital 
faz-se necessária a resistência a essa situação de precarização e exploração. 
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Jarbas de Paula Machado2 
Nilza Antônia da Silva Ázara3 

Thaynara Francisca Vieira de Azevedo4 
Universidade Estadual de Goiás (UEG), São Luís de Montes Belos/GO - Brasil 

Introdução 

O Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério (PSPN) é uma política educacional 
de valorização do vencimento inicial e da carreira docente no Brasil e foi instituído por meio 
da Lei Federal nº 11.738 de 16 de julho de 2008.  Após vinte anos de promulgação da 
Constituição Federal de 1988, a conjuntura política possibilitou uma normatização objetiva 
para instituição do PSPN como resultado da luta dos professores, em geral capitaneados pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). 

A Lei nº 11.738/2008 estabelece que o Piso Salarial Profissional Nacional deve ser pago 
para os profissionais do magistério público da educação básica. Estabelece que a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de 
Carreira e Remuneração do Magistério, para garantia do PSPN fixado à época em R$ 950,00, 
referente a formação de nível médio, modalidade normal. De acordo com a lei o PSPN deve 
ser considerado na referência inicial da carreira para uma jornada máxima de 40 horas 
semanais, garantida a reserva de um terço dessa carga horária pra atividades realizadas fora 
da sala de aula, as chamadas atividades extraclasses ou horas atividades. 

Os profissionais do magistério são definidos como docentes e aqueles que dão suporte a 
docência: coordenadores, diretores, inspetores e orientadores educacionais. Os aposentados 
também são contemplados na lei. De acordo com a Lei nº 11.738/2008 o PSPN deveria ser 
implantado entre 2009 e 2010, sendo que, no ano de 2009 deveria ser pagoa a diferença de 
dois terços mais a atualização, e no ano de 2010, o valor seria totalizado e, mais uma vez, 
atualizado. Para essa atualização o prazo estipulado foi o mês de janeiro de cada ano. 

O PSPN é definido como “quantia abaixo da qual os sistemas de ensino não poderão 
fixar o vencimento inicial da carreira do magistério no menor grau de habilitação” 
(MONLEVADE, 2000, p. 105). Como pontua o autor, é o salário mínimo do professor público, 

                                                            
1  Este estudo é o resultado do Plano de Trabalho de Thaynara Francisca Vieira de Azevedo, bolsista IC/CNPq 

em 2017, vinculado ao Projeto de Pesquisa “Plano Municipal de Educação: influência, produção, prática e 
resultados”, que culminou no trabalho de conclusão de curso da acadêmica em parceria com Nilza Antônia da 
Silva Ázara no curso de Pedagogia, UEG-Campus São Luís de Montes Belos. 

2  Doutor em Educação, Professor da Universidade Estadual de Goiás, UEG-Campus São Luís de Montes Belos. 
3  Graduada em Pedagogia/UEG-Campus São Luís de Montes Belos. 
4  Graduada em Pedagogia/UEG-Campus São Luís de Montes Belos. 
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a referência inicial da carreira, garantido por mecanismos legais e financeiros como 
pagamento possível por todos estados e municípios.  

O estudo busca compreender como o PSPN foi implantado na rede pública municipal 
de ensino de São Luís de Montes Belos-GO e suas implicações na carreira docente. Para isso 
foi proposta a seguinte problematização: quais foram os desafios e as consequências da 
implantação do PSPN na carreira do magistério da rede pública municipal de São Luís de 
Montes Belos-GO, no período compreendido entre 2008 e 2017? 

Além de verificar e analisar as consequências da implantação da lei do Piso no plano 
de carreira na rede pública municipal de São Luís de Montes Belos-GO este estudo também 
buscou compreender a dimensão teórico-conceitual que envolve a discussão do trabalho 
docente no Brasil e a produção dos textos legais que deram origem ao PSPN.  

Metodologia 

A abordagem teórico-metodológica utilizada busca aproximação com o ciclo de políticas 
proposto por Stephen J. Ball e Richard Bowe, pesquisadores ingleses da área de políticas 
educacionais, particularmente no locus que os autores denominam de micro contexto. A 
abordagem do “ciclo de políticas é um método. É uma maneira de pesquisar e teorizar as 
políticas” (BALL, 2009, p. 304). O ciclo de políticas é uma maneira de pensar as políticas, 
saber como são praticadas e feitas. Ball (2011) sugere que a política educacional seja 
analisada como texto e como discurso. 

Buscou-se a apreensão do objeto em questão por meio de procedimentos de pesquisa 
bibliográfica e documental. Segundo Gil (2002) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com 
base em material já elaborado, cujas fontes em geral são livros e artigos científicos. De acordo 
com Gil (2002) a pesquisa documental se assemelha muito com a pesquisa bibliográfica, 
ambas têm uma mesma linha de desenvolvimento, mas o material de análise consiste na 
documentação envolvida: leis, decretos, resoluções, regulamentos etc. 

A pesquisa bibliográfica levou em consideração as produções de autores que 
reconhecidamente já se debruçaram sobre a temática, tais como Monlevade (2000), Vieira (2012), 
Dutra Junior (2000), Ferreira (2009), Pinto (2009) e Machado (2015). A pesquisa documental 
consistiu no levantamento e análise dos documentos que tratam do PSPN e da carreira do 
magistério tanto no contexto da legislação federal quanto no contexto da legislação local.  

Resultado e Discussão 

No Município de São Luís de Montes Belos – GO, a implantação da Lei nº 11.738/2008 
teve início com a aprovação da Lei Municipal n° 1.761, de 02 de fevereiro de 2009.  À época 
o vencimento inicial da carreira era de R$ 662,79, para nível médio, modalidade normal, 40 
horas semanais, sendo 30% dessa carga horária destinada às horas atividades. 

O vencimento inicial, em 2009, deveria ser acrescido do correspondente a dois terços 
da diferença entre aquele valor e o valor do PSPN, como prescrito na Lei nº 11.738/2008, o 
que simbolizava um aumento de 28,88% e elevaria ao valor de R$ 950,00. Apesar disso, a 
tabela foi ajustada em apenas 15,3% pelo governo municipal, deixando assim, o valor de R$ 
764,20 como o vencimento inicial. O percentual do nível I para o nível II era de 30%; do nível 
II para o nível III de 21%; do nível III para o nível IV 30% e do nível IV para o nível V de 30%, 
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respectivamente do nível médio para a gradação, da graduação para a especialização lato 
sensu, da especialização lato sensu para o mestrado e do mestrado para o doutorado. 

Em 2010 houve a obrigatoriedade de atualizar o valor do piso, elevando-o de R$ 950,00 
para R$ 1.024,67, um aumento percentual de 7,86%. Na rede municipal de SLMBelos, esse 
aumento representaria um percentual de 34,08%, pois o vencimento inicial era apenas de R$ 
764,20. A Secretaria Municipal de Educação alegou que não teria condições de implantar o 
PSPN aumentando o valor da folha em 34,08% e iniciou diálogo para alterar o plano de carreira. 

Após discussão com a categoria o executivo sancionou novo plano de carreira 
diminuindo significativamente a dispersão salarial. Dentre as mudanças ocorridas verifica-se: 
i) redução da progressão vertical de P-I (nível médio modalidade normal) para P-II 
(graduação) de 30% (trinta por cento) para 15% (quinze por cento); e ii) redução da 
progressão vertical do P-II para P-III (especialização lato sensu) de 22% (vinte e dois por 
cento) para 17% (dezessete por cento), dentre outras. 

No ano de 2017, o piso no município de SLMBelos-GO, chegou ao valor de R$ 2.298,80, 
após aprovação da Lei Municipal n° 2.243, de 26 de janeiro de 2017.  

Em geral o estudo mostra que a implantação do PSPN na rede municipal de São Luís 
de Montes Belos teve momentos de maior ou de menor tensão entre a SME e o Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás (Sintego). Em quase todos os anos foi 
necessária a intervenção do Sintego para que se garantisse o percentual de atualização do 
piso. As limitações orçamentárias enfrentadas pela SME, no entanto, não podem ser 
ignoradas. O próprio Dieese, quando na aprovação do novo plano, concluiu que o município 
extrapolaria os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal caso implantasse o piso sem a 
adequação da carreira. Isso, também já havia sido previsto pela Lei nº 11.738/2008, a lei do 
piso, que determinou a adequação dos planos de carreira. 

Considerações Finais 

Num contexto de intensificação, desprofissionalização, precarização e proletarização do 
trabalho docente, marcado por tendências que valorizam o gerencialismo mercadológico e a 
responsabilização exclusiva do professor pelos resultados educacionais, o PSPN, como política 
de valorização salarial surge como uma alternativa aos constrangimentos vividos pela categoria. 

O PSPN foi aprovado por meio da Lei nº 11.738/2008 no governo Lula da Silva (PT) e 
tem sido implementado nos estados e municípios, como por exemplo, em São Luís de Montes 
Belos. O valor do vencimento inicial da carreira dos professores da rede municipal de ensino 
de SLMBelos-GO, no ano de 2008 era de R$ 662,79, para carga horária de quarenta horas 
semanais. Esse valor atualizado para janeiro de 2017, pelo IPCA (Índice de Preço ao 
Consumidor – Amplo) passaria a valer R$ 1.163,17. Se comparado ao valor do piso, que 
atualmente é pago na rede municipal de ensino de SLMBelos-GO que é de R$ 2.298,80, 
observa-se um aumento real de R$ 1.135,63 na carreira dos professores da rede, ou seja, um 
aumento de 97,6%. Esse aumento real fez com que a redução da dispersão não significasse 
perda salarial para os profissionais do magistério. Assim, embora o PME/2008 estabeleça 
objetivos para a valorização do magistério, a implantação do PSPN não foi utilizada em todo 
o seu potencial. Uma das dificuldades encontradas para implantação do PSPN do magistério 
na rede pública municipal de ensino sem a redução da dispersão salarial foi, segundo os 
gestores, a falta de recursos. 
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A implantação e atualização do PSPN no município de São Luís de Montes Belos 
certamente contaram com o empenho dos gestores municipais, mas sem a atuação do 
Sintego enquanto instituição representativa dos trabalhadores em educação e da participação 
efetiva dos representados, os avanços não seriam viabilizados. 

Em meio a suposta crise econômica que passa o país e diante das propostas reformistas 
do governo Temer (PMDB) e privatistas de alguns candidatos a presidência da república no 
atual processo eleitoral, que tendem a prejudicar substancialmente os trabalhadores 
brasileiros e afetar inclusive os municípios, é preciso que as instituições representativas dos 
trabalhadores em educação mantenham firmes o espírito de luta para que retrocessos não 
aconteçam nem no âmbito geral, nem no contexto da Lei 11.738/2008 e dos planos de carreira 
afetados por ela. 
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O trabalho examina a atuação do movimento sindical docente do estado de Mato Grosso 

do Sul para fazer cumprir os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 (BRASIL, 2008a) pelo governo 
estadual, que instituiu, entre outros direitos docentes, o Piso Salarial Profissional Nacional 
(PSPN).  

Trabalhou-se com a revisão da literatura, a legislação educacional, documentos do 
movimento sindical docente, documentos estatais e material da imprensa. 

Ao ser aprovada em 2008, a Lei n. 11.738/2008 (BRASIL, 2008a) foi objeto de uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) (BRASIL, 2008b) impetrada por governadores 
estaduais, estando a frente desta ação o governador do estado de Mato Grosso do Sul à 
época, André Puccinelli2. 

A ação em questão provocou uma contenda federativa vencida em parte pela União em 
2011 (BRASIL, 2011), e, por isso mesmo, na maioria das unidades federativas, o PSPN só 
começou mesmo a valer nesse ano, inclusive no estado de Mato Grosso do Sul 
(FERNANDES, RODRIGUEZ, 2011). Começar a valer também não significou que o PSPN 
fosse pago imediatamente aos docentes da educação básica, cuja força de trabalho põe em 
funcionamento os múltiplos sistemas de ensino no país. 

Com efeito, no caso do estado de Mato Grosso do Sul, os docentes da educação básica 
da rede estadual de ensino, tiveram seu Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), 
disposto pela Lei Complementar n. 87/2000 (MATO GROSSO DO SUL, 2000). Ainda que o 
PCCR estivesse garantido em Lei a partir de 2000, a Federação do Trabalhadores em 
Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS), filiada a Confederação Nacional do 
Trabalhadores em Educação (CNTE), cuja entidade foi ator coletivo fundamental para a 
conquista do PSPN em 2008, intensificou sua luta no estado e tomou como central na 
conjuntura, a agenda pela implantação do PSPN. Nesse contexto, adentrou a agenda sindical 
de forma intensa que o PCCR contemplasse na carreira docente o pagamento do PSPN já 
em 2008, com a campanha deflagrada pela CNTE “O Piso é Lei, faça valer!” (CNTE, 2008). A 
campanha foi marcada por várias manifestações públicas e pressão aos parlamentares tanto 

                                                            
*  O trabalho integra a Pesquisa “Política educacional e movimento sindical docente: o PSPN na esfera estadual” 

financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) na modalidade 
Bolsista Produtividade. 

1  Professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS/FAED/PPGedu. Email: 
mdilneia@uol.com.br 

2  André Puccinelli, foi governador de Mato Grosso do Sul de 2007 a 2014. Atualmente encontra-se preso 
juntamente com seu filho, Puccinelli Júnior, Professor do Curso de Direito da UFMS em decorrência da 
Operação “Lama Asfáltica” desencadeada pela Policia Federal. (AFONSO, VASSALO, MACEDO, 2018, p. 01). 
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em âmbito federal quanto estadual. A luta orgânica do movimento docente desencadeada 
pela CNTE e FETEMS em defesa do pagamento do PSPN em Mato Grosso do Sul culminou 
com a assinatura entre a FETEMS e o governo estadual do “Pacto de Valorização dos 
Trabalhadores em Educação e Modernização do Estatuto dos Profissionais da Educação 
Pública de MS” aprovado pela Lei n. 182/2013 (MATO GROSSO DO SUL, 2013). O “Pacto” 
foi retomado em 2015 pelo novo governo do estado e FETEMS e aprovado novamente pela 
Lei Complementar n. 200/2015 (MATO GROSSO DO SUL, 2015). Os termos do “Pacto” 
dispõem o pagamento do PSPN de forma escalonada até 2021 aos docentes da rede estadual 
de ensino. Nesse contexto, o pagamento do PSPN incidindo na carreira docente, os 1/3 de 
hora atividade na jornada de trabalho sem a presença de educandos, o concurso público 
docente, continuam central na agenda do movimento sindical docente. Ainda que o estado de 
Mato Grosso do Sul nesse contexto tenha vindo a pagar um dos maiores salários docente da 
federação, contudo, não paga o PSPN na sua integralidade e nem tem garantido a jornada de 
trabalho de acordo com os termos da Lei n. 11.738/2008. Esse cenário, a partir de 2016, foi 
acrescido de novos desafios ao movimento sindical docente com a aprovação da Emenda 
Constitucional n. 95/2016 (BRASIL, 2016) que congela gastos públicos. De forma que, a luta 
pelo PSPN continua central na agenda do movimento sindical docente nacional e estadual 
com vistas a equacionar valorização docente e qualidade da educação.  
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Introdução 

Este estudo aborda alguns aspectos que incidem na valorização dos professores da 
rede pública estadual de Goiás, como o regime de contratação dos docentes, a remuneração 
e a diferenciação desta em cada regime de contratação, as alterações salarial ocorridas com 
as modificações que o Plano de Carreira vem sofrendo no período de 2011 a 2018.  

Neste trabalho, o objetivo é analisar Estatuto e o Plano de Cargos e Vencimentos do 
Pessoal do Magistério da Rede Estadual de Ensino de Goiás. A pesquisa tomou como objeto 
o Plano de Carreira do Magistério da Rede Estadual de Goiás dando início no de 2001 com a 
Lei Estadual Nº 13.909, de 25 de setembro de 2001e a Lei Nº 17.508 de 22 de dezembro de 
2011 que realizou profundas modificações nos direitos e vantagens dos professores da rede, 
apontando para uma realidade neoliberal pautada em uma lógica competitiva mercadológica   
com base em critérios meritocráticos (GENTILLI, 2009, p. 4). 

Metodologia 

Como recurso metodológico se fez uso da abordagem crítico dialética, utilizando 
aspectos da pesquisa qualitativa e também aspectos da quantitativa para entender 
considerações a respeito da remuneração dos docentes da rede estadual de Goiás, 
comparando com o piso nacional. As principais fontes da pesquisa foram os documentos 
oficiais Lei Estadual Nº 13.909/2001, e a Lei Nº 17.508/ 2011, e nos relatórios disponibilizados 
pelos órgãos que acompanham a movimentação de dados da educação, como o Instituto 
Nacional de Pesquisas em Educação Anísio Teixeira – Inep, o site CultivEduca. 

Utilizou-se de revisão da literatura e de pesquisa documental, que recorre a fontes 
diversificadas ainda sem tratamento analítico, e pesquisa bibliográfica buscando autores que 
pesquisam o tema proposto. (FONSECA, 2002, p. 32). 

Resultados e discussões  

O Plano de Cargos e Vencimentos do Pessoal do Magistério Público Estadual da 
Educação Básica e da Educação Profissional, implantado pela Lei Nº 17.508/2001 traz em 
seu Art. 2º, inciso II que o magistério público estadual é formado pelos profissionais da 
educação, titulares do cargo de professor. E no inciso III do mesmo artigo específica que, 
professor é o titular de cargo efetivo e/ou estável do quadro do magistério público estadual, 
com funções de magistério. Já em seu Art. 4º inciso I assegura ao pessoal de seu magistério 
o ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. No entanto tem o número 
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de professores efetivos tem se mantido em torno de 60% do total de professores da rede 
estadual de Goiás, como mostra a tabela abaixo. 
Tabela 1 – Quantitativo professores/regime de contratação professores rede estadual de Goiás 

 
Ano de 

referência 

 
Total de 

professores 

 
Nº de professores 

efetivos 

Nº de professores 
contrato 

temporários 

Nº de professores 
terceirizados 

Nº de 
professores 

CLT 
2015 18.234 11.738 64% 6.470 36% 13 0% 13 0% 
2016 11.086 11.086 58% 7.975 42% 24 0% 1 0% 
2017 19.287 10.850 56% 8.399 44% 37 0% 1 0% 

Fonte: INEP 

Com base nesses dados observa-se que o alcance do plano de carreira frente ao 
quantitativo de professores não abrange a totalidade de docentes. Já que os trabalhadores 
temporários e ou terceirizados recebem salários inferiores aos dos professores efetivos e não 
tem perspectiva de ascensão na carreira do magistério na referida rede. 

A questão da ascensão na carreira é outro ponto de atenção para esta pesquisa 
mediante o desmonte que o Estatuto e o Plano de Cargos e Vencimentos do Pessoal do 
Magistério sofreu no ano de 2011, através da Lei Nº 17.508 de 22 de dezembro de 2011 que 
revogou a Art. 60 e 61 da Lei Nº 13.909/2001 e retirou dos professores a gratificação de 
titularidade que agregava 5% de gratificação a cada 180 horas de cursos de aperfeiçoamento 
profissional. Podendo acumular até 30% de acréscimo na remuneração. Em substituição foi 
posto pela Lei Nº 17.508/2011 em seu Art. 63-A. um novo modelo de concessão de 
gratificação ao professor. Onde não mais seria de incentivo á formação continuada e sim uma 
gratificação por desempenho de 10% (dez por cento), sucessivamente, até o máximo de 60%, 
a qual seria calculada sobre o vencimento do professor. A princípio pareceria vantajoso para 
os servidores, no entanto a concessão dessa gratificação dar-se-ia mediante o preenchimento 
simultâneo das seguintes condições: a primeira condição seria a aprovação em avaliação, a 
ser regulamentada por ato do Chefe do Executivo. Ou seja, o professor assim como acontece 
com os alunos estariam ocasionalmente sendo avaliado, em avaliação proposta pelo governo. 
No entanto a regulamentação desta avaliação não se realizou, visto que até os dias atuais 
não houve a regulamentação pelo poder executivo.  No Art. 63-C. é posto que a avaliação de 
que trata o inciso I do art. 63-A, a qual não foi regulamentada pelo governo, será realizada 
anualmente pela Secretaria da Educação e Secretaria de Gestão e Planejamento, 
considerando-se aprovado o professor que ultrapassar os níveis mínimos de desempenho 
exigidos no formulário de desempenho e na prova objetiva. Em suma o professor teria que 
fazer provas constantes para tentar uma gratificação. Toda essa mudança na maneira de ter 
acesso à gratificação causou grande revolta na classe, pois desestimulou a formação 
continuada e provocou grande perda salarial para os professores. Mas a perca para a 
categoria foi ainda maior visto que essa nova gratificação não foi implementada apesar de 
estar em lei aprovada pela assembleia legislativa. Em fim, retirou-se a gratificação de 30% 
propôs-se uma de 60% e atualmente não há nenhuma. 

Essa mesma lei estabeleceu em seu a Art. 63-E. incisos I e II que a gratificação de 
formação avançada (stricto sensu)  em nível de mestrado e doutorado, deixaria de ser de 40% 
e 50% respectivamente e passa a ser de 10% para mestrado e 20% para doutorado, não 
acumulativos. Essa afronta à educação goiana foi corrigida pela Lei Nº 17.665 de 18 de junho 
de 2012, a qual estabeleceu que a gratificação de estímulo à formação continuada voltasse a 
ser de 40% para mestrado e 50% para doutorado. Apesar de essas gratificações continuarem 
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não sendo acumulativas, o que leva a percepção de que o ganho real para o professor com 
doutorado é apenas de 10%. Essa pouca valorização para a formação stricto sensu reflete na 
qualificação do quadro docente da rede estadual de Goiás, no ano de 2016 de acordo com 
dados do site CultivEduca (UFRS) do total de 19.086 docentes apenas 173 possuíam título 
de mestrado e apenas 13 contavam com título de doutorado.  

O quadro de professores da rede estadual de Goiás é composto por níveis diferentes 
de  remuneração. O professor com formação em nível médio é representado pelo símbolo (P- 
I, o professor com graduação é representado pelo símbolo (P- III), e o professor com 
especialização é representado pelo símbolo (P- IIII). Em análise às tabelas salariais contata-
se que apesar de haver diferenciação salarial de uma categoria pra outra tem havido um 
achatamento dessa diferença desde a reforma do plano de carreira no ano de 2011. No ano 
de 2012 e 2013 a diferença do valor salarial do P – I para o P – III era de 50.51%. Já para os 
anos de 2014 e 2015 o índice caiu para 38.95 %, para os anos de 2017 e 2018 esse índice  
caiu para 35,15%. Já para a progressão do P – III para o P – IV o índice se manteve em 
12,75% do ano de 2011 a 2018. Os índices apresentados para a progressão de categoria são 
representativos, mas é necessário lembrar que atinge uma parte relativamente pequena dos 
professores da rede estadual, visto que,apenas 56% dos professores são efetivos, sendo que 
apenas 33% deles tem especialização de acordo com dados do CultivEduca (UFRS). Essa 
discussão leva-nos a verificar o salário inicial dos professores que é representado pelo P – I, 
pois é a partir dele que se observa os demais.  

Sendo assim foi feito um levantamento do salário inicial dos professores da rede 
estadual e uma comparação com o piso nacional instituído através da Lei Nacional 
11.738/2008. Nessa comparação foi apurado que em diversas vezes o governo estadual de 
Goiás deixou de cumprir o piso nacional.  

Quadro 1 – piso nacional/ vencimento professores estaduais em Goiás /2011 a 2018 
Ano referência  Valor do Piso Nacional Remuneração do Professor Estado de Goiás Nível I (P –I) 
2011 R$ 1.187,00 R$ 1.006,25 
2012 R$ 1.451,00 R$ 1.460,00 
2013 R$ 1.567,00 R$ 1.576,40 
2014 R$ 1.697,00 R$ 1.707,56 
2015 R$ 1.917,78 R$ 1.929,71 a partir de julho 
2016 R$ 2.135,64 R$ 1.929,71 
2017 R$ 2.298,80 R$ 2.313,10 a partir de junho 
2018 R$ 2.455,35 R$ 2.313,10 

Fonte: www.planalto.gov.br / www.gabinetecivil.go.gov.br 

Além do não cumprimento do piso a Lei nº 19.691/2017 define os valores salariais para 
os contratos temporários que são 44% dos professores. Ficando estabelecidos valores abaixo 
do piso nacional, sendo R$ 1.418,02 para professor com formação em nível médio e 
R$1.753,31para professores com formação em nível superior e carga horária de 40 horas. 

Conclusões  

Após estudar a trajetória do Estatuto e o Plano de Cargos e Vencimentos do Pessoal do 
Magistério conclui-se que a remuneração dos servidores da educação estadual de Goiás vem 
sofrendo por reformas educacionais formuladas nos marcos dos processos do neoliberalismo. 
A contratação por regime temporário tem sido uma prática constante e vem aumentando 
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através dos anos instituindo um regime de trabalho precarizado com baixos salários e 
nenhuma perspectiva de ascensão na carreira.  

Apesar do Plano de Carreira existir a quase vinte anos ele vem sofrendo alterações que 
retiram direitos dos professores e desestimulam a formação continuada e principalmente a 
formação avançada (stricto sensu). Conclui-se que tem havido percas salariais significativas 
para os professores da rede estadual nos últimos dois governos. E houve implantação de 
programas meritocáticos instituídos através de bonificação que não serão acrescentados na 
aposentadoria, e não abrangem professores temporários e apresentam caráter provisório, não 
estando incorporados ao plano de cargos e salários, no entanto o sistema de bonificação 
requer um estudo mais extenso e aprofundado que demanda de pesquisa específica.    
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Introdução 

A problemática da valorização ou desvalorização dos professores tem instigado a 
pesquisar as políticas salariais (vencimentos) implementadas pelos governos, entre Brasil e 
Portugal. Os países apresentam especificidades quanto aos valores dos vencimentos, no 
primeiro, há disparidades entre regiões, estados e capitais, entretanto, no segundo, a carreira 
obedece um padrão em todo território nacional. Objetiva-se analisar a política de valorização 
dos professores e as políticas de reajustes do vencimento dos professores da educação 
básica, na rede municipal de Natal (RN) e em Portugal, no período de 2010 a 2015 a fim de 
demonstrar as condições de salário/vencimento com que os professores têm vindo a ser 
“tratados” pelas entidades oficiais/governos. 

 No Brasil a melhoria nas condições na remuneração dos professores é reflexo da 
política de financiamento da educação, pela via da política de Fundos iniciada (Fundef e 
Fundeb).  Gatti (2012) em suas pesquisas, já apontava que a política de Fundos melhorou as 
condições de remuneração e formação, quando analisado antes da sua implementação, mas 
demonstram que essa política não equiparou a remuneração docente aos demais 
profissionais com idêntica formação.  

Gouveia e Souza (2015) explicitam que as condições de remuneração dos professores 
podem ser analisadas com base nos dados de vencimento inicial e que não apresentam 
gratificações ou adicionais. Estes valores têm os efeitos das promoções e titulação e o tempo 
de serviço e/ou avaliação. Todavia, a movimentação na tabela salarial depende da 
característica de cada profissional, pois a análise do vencimento não revela a remuneração 
efetiva dos professores mas possibilita uma compreensão aproximada da política de 
valorização ou desvalorização dos profissionais.  

Nesse sentido, a análise compara as políticas de valorização salarial aplicada aos 
professores da educação básica de Portugal e da rede municipal de Natal, RN. A importância 
desse estudo pauta-se na análise, docentes em em inicio e final de carreira, da rede municipal 
de Natal/RN − professores do Nível 1 (N1) início e (N2) final, que corresponde ao professor 
com formação em nível superior em início e final de carreira. E, no caso de Portugal, referente 

                                                            
1  O texto é uma discussão iniciada no Estágio pelo Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE, no 

Instituto de Educação, na Universidade de Lisboa. Essa temática torna-se pertinente para o momento atual, 
visto que analisa-se as implicações da Emenda Constitucional nº 95/2016, no financiamento da educação. Na 
realidade portuguesa, observa-se a adoção de políticas de austeridade e que resultou na desvalorização 
salarial de toda a carreira docente. No Brasil esse processo mostra-se preocupante, pois a adoção do novo 
regime fiscal coloca como tendência esse modelo e perdas de conquistas garantidos pelo PSPN, que é o 
vencimento inicial dos professores.   
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aos professores que se encontram no 3º escalão, início de carreira e no 10º escalão, final de 
carreira, a fim de perceber cenários dentro de conjunturas de crises econômicas.  

Metodologia  

O percurso metodológico pautou-se na pesquisa bibliográfica e documental, tendo-se 
utilizado, no processo de análise, as tabelas de vencimentos fornecidas pelos sindicatos dos 
professores da rede municpal de Natal e os docentes portugueses. Baseado em Gil (2008) a 
utilização desses dois procedimentos técnicos de pesquisa mostra que a pesquisa 
bibliográfica aponta a contribuição de autores que discutem uma determinada área do 
conhecimento e a pesquisa documental utiliza materiais coletados e que ainda não foram a 
analisados.  

Resultados e Discussões 

No estudo sobre o vencimento destaca-se o pensamento de Gatti (2009) sobre o salário 
inicial de professores, que no geral, tem historicamente, sido baixo se comparado a outras 
profissões, cujo profissionais têm o mesmo grau de formação, seja de nível superior ou outros 
mais elevados, e por isso, tem peso nas características de procura pela docência. Em síntese, 
além de outros fatores, uma carreira e salários que está associada a uma profissão 
desprestigiada, com toda certeza são elementos decisivos na escolha e procura desses 
cursos, como também ingressar e permanecer na profissão. Portanto, o trabalho procurar 
mostrar uma realidade do Brasil e a de Portugal, evidenciando como os professores estão 
sendo tratados no seu vencimento/remuneração, no período em estudo.   
Gráfico 1 – Vencimento Inicial e Final dos professores da rede municipal de educação de Natal 

(2010-2015), com formação em nível de licenciatura plena (Professor N1)  

 
Fonte: Sindicato dos Trabalhadores em Educação - Sinte/RN (2010-2015) 

O gráfico 1 apresenta o vencimento/salário em início e final de carreira dos professores 
da rede municipal de Natal,RN, com formação de licenciatura plena, no período de 2010 a 
2015. Os dados demonstram que ao longo dos anos houve o contínuo reajuste nos 
vencimentos, com destaque negativo para 2012, ano de uma conflituosa gestão do Governo 
da prefeita Micarla de Souza, ano que a categoria não conseguiu que o reajuste anual fosse 
garantido. Em termos percentuais, os reajustes ao longo do período, para os professores, com 
a referida formação, em início e final de carreira, demonstram que o ganho acumulado 
corresponde a 66,3%. Em valores nominais representa um ganho significativo no vencimento 
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e na valorização da carreira docente.  Todavia, é importante perceber se esse ganho nominal 
se traduziu, também, em ganhos reais, conforme aponta o gráfico 2. 
Gráfico 2 – Ganho nominal e real dos professores com licenciatura plena (N1), do município de 

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil (2010-2015) 

 
Fonte: Sindicato dos Trabalhadores em Educação - Sinte/RN (2010-2015). 

No gráfico 2 apresentamos a variação nominal e real dos reajustes concedidos aos 
professores com licenciatura plena em inicio e final de carreira, em Natal. Em termos nominais, 
a variação anual, correspondeu a 11,3%, em 2011, 0% em 2012, 10% em 2013, 8,1% em 
2014 e 25,6% em 2015, o que já destacamos que ao longo do período representou 66,3% de 
ganho nominal no vencimento. Todavia, ao analisar a variação com base no valor real, ou 
seja, aplicação da inflação do ano, percebemos o ganho real os percentuais de valorização 
no vencimento passam para 4,31%, -5,65%, 4,18%, 1,69% e 13,86%, respectivamente. 

Os dados mostram, pois, que as taxas de crescimento dos salários nominais, no 
período, sofreram perdas causadas pela inflação, inibindo, por isso, parcialmente os efeitos 
dos ajustes salariais nominais aplicados pelo município de Natal/RN/Brasil. Em Portugal, a 
adoção de políticas de austeridade assumidas pelo governo como forma de garantir as 
exigências das entidades que “resgataram” o país da crise financeira (Fundo Monetário 
Internacional (FMI); União Europeia (UE); Banco Central Europeu (BCE), assistiu-se nos 
últimos anos a políticas restritivas para toda a função pública e, inclusive os professores da 
escola pública de todos os níveis de ensino, com encerramento de vagas e congelamento da 
progressão na carreira e melhoria salarial.  

No gráfico 3, mostra-se o vencimento dos docentes no período em análise tomando-se 
para ilustrar apenas os vencimentos dos 3º (início da carreira) e 10º (final da carreira) 
escalões. 
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Gráfico 3 – Evolução do vencimento nominal dos professores do 3º e 10º escalão, do quadro 
docente que atuam do ensino pré-escolar, primário e secundário de Portugal (2010-2015) 

 
Fonte: Sindicato dos Professores da Grande Lisboa/FENPROF  

Os dados apresentam um congelamento dos vencimentos dos professores, no caso 
estudado, do 3º escalão e do 10º escalão da carreira docente de Portugal. No 3º escalão, os 
professores amargam um vencimento de € 1.864,19, desde o ano de 2010 e os docentes do 
10º escalão o vencimento de € 3.364,60, ou seja, o gráfico evidencia que ao longo do período 
não houve nenhum reajuste nos rendimentos, evidenciando que a taxa de crescimento 
representou 0% e os profissionais vivenciam uma política de desvalorização das condições 
de vida e de carreira. Aliás, no gráfico a seguir, observa-se que além do congelamento, a 
política de austeridade aplicada pelo governo, realizou cortes mensais de 3,5% nos 
professores de 3º escolão e de 10%, em média, no 10º escalão.  

As informações das tabelas salariais coletadas no Sindicato dos Professores da Grande 
Lisboa (SPGL), os cortes nas remunerações são mensais e obedecem a seguinte fórmula de 
cálculo “(acima de € 1.500,00 e até € 2.000,00) (valor bruto do salário) x 0,035, (acima de € 
2.000,00 e até € 4.165,00) (€ 2.000,00 x 0,035) + [(valor bruto - € 2.000,00) x0.16] (acima de 
€ 4.165,00) (valor bruto do salário) x 0,10.  Em consequência, ao longo de todo o período o 
vencimento nominal bruto dos docentes foi “cortado” sendo que os professores do 3º escalão 
viram o seu vencimento reduzido de € 1.864,19 para € 1.798,94 mensais e os do 10º escalão 
de € 3.364,60 para € 3.028,50 mensais.   

A pesquisa mostra que as conquitas na valorização dos professores na realidade 
brasileira deu-se por instrumentos de valorização e a politica de financiamento adotada, 
especialmente pelos Fundos contábeis e pelo PSPN. No contexto português, ainda 
permanece uma desvalorização, pois até a atualidade não houve a reposição salarail dos 
professores, bem como a luta para mudança da realidade.  

Conclusões  

O estudo evindencia que em Natal a valorização do magistério se deu, especialmente, 
pelo arcabouço jurídico e pela luta da categoria por melhorias salariais, através de conquistas 
como o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações e o Piso Profissional Salarial Nacional 
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e, também, fomentadas pela política de financiamento da educação através de findos 
contábeis, no caso, o Fundef e o Fundeb, que definem os percentuais mínimos a serem 
aplicados na remuneração dos professores, sendo que os efeitos da inflação, todavia, têm 
inibido os ganhos no vencimento real, o que representa uma desvalorização da função 
docente.  

No caso de Portugal, os ajustes salariais têm seguido a lógica das políticas de 
austeridade impostas por organizações internacionais. No caso português, na desvalorização 
dos rendimentos dos professores permanecerem baseada nesse modelo de arrocho salarial, 
ou seja, nenhuma taxa de crescimento, justificada pela política de austeridade, as perdas na 
carreira e nas condições de vida dos docentes terão um impacto consistente na vida financeira 
e social da carreira. Todavia, espera-se, uma melhoria da situação nos próximos anos em 
virtude das mudanças de política de redistribuição de rendimentos, acordados pelo novo 
governo, que assumiu esse compromisso, ou seja, retomar como agenda política de 
valorização do funcionalismo público e se afastar da matriz neoliberal dos governos 
anteriores. 

Para finalizar, julga-se importante salientar, pois, que se tem assistido à valorização da 
carreira docente dos professores do ensino básico, no Brasil, nomeadamente na rede 
municipal do Natal e, espera-se, que esse processo de valorização se mantenha e intensifique 
e que o mesmo venha a acontecer em Portugal, proximamente, sob pena de as carreiras dos 
professores do ensino básico dos dois países continuarem desvalorizadas, com as naturais 
consequências no nível de vida destes profissionais. 
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Planos de Carreiras e a Valorização dos Professores: 
aprofundando o debate sobre as leis 
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Prefeitura de São José dos Pinhais, São José dos Pinhais/PR Brasil 

Introdução  

O presente trabalho tem como tema central de investigação a valorização dos 
professores da educação básica e como objeto de estudo a carreira do professor. É fruto das 
reflexões propostas durante a realização do pós-doutorado onde, por meio da comparação 
das leis que regulamentam a carreira em dois municípios distintos economicamente, buscou-
se aprofundar melhor a construção dos conceitos de valorização. 

Tem como objetivo identificar os elementos de valorização presentes nas leis que regem 
a carreira em um município rico e outro município com condições econômicas menores, 
ampliando o leque das reflexões sobre carreira e contexto orçamentários locais. 

Discutir a valorização do professor no contexto de disputa das políticas educacionais, 
em especial em um momento de congelamento de gastos com a EC 95 é de grande 
importância, em especial quando essa lei apresenta a inviabilidade do Plano Nacional da 
Educação (2014 a 2024), como afirma Amaral (2016). 

Duas metas  tratam especificamente da valorização do professor: a meta 17, que trás o 
indicativo da equiparação dos vencimentos dos profissionais da educação com os 
vencimentos de demais profissionais com nível superior, e a meta 18, que indica prazos para 
a aprovação de planos de carreira para os mesmos.  Na perspectiva orçamentária da 
inviabilidade do plano, ambas não serão alcançadas.  

As reflexões sobre valorização se dão a partir de dois conceitos construído por 
Grochoska (2015), o conceito de valorização do professor e o conceito de carreira.  

 A valorização do professor é o princípio para se chegar a dois objetivos: o primeiro, a 
qualidade da educação nacional, e o segundo, a qualidade de vida do trabalhador. Esses 
dois objetivos são necessários para que o professor possa produzir a sua vida, a escola 
e sua profissão, conforme indica Nóvoa (1995). Para se alcançar estes dois objetivos, 
existe um mecanismo legal que é a carreira. Para que esta carreira seja um mecanismo 
de valorização, precisa contemplar três elementos: formação, condições de trabalho e 
remuneração. Estes elementos primários são compostos por demais dimensões 
buscando uma maior objetividade na efetivação da política (GROCHOSKA. 2015, p. 99).    

É a partir do conceito de valorização que traduz elementos concretos para a efetivação 
desse princípio que busca-se identificar como isso são contemplados na legislação, que é o 
mecanismo legal que garante a carreira. Destaca-se, então, que o conceito de carreira aqui 
apresentado parte do entendimento que trata-se do “mecanismo legalmente instituído na 
forma da lei, que define normas e regras que propiciam o desenvolver da vida funcional do 
professor (podendo ou não promover sua valorização) com o objetivo de que ele chegue a 
sua aposentadoria” (GROCHOSKA. 2015, p.97) 
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 No que refere-se à legislação, nos últimos tempos o governo Lula e Dilma tem ampliado 
o leque de instrumentos legais que asseguram esse princípio. A Constituição Federal 
Brasileira (1988) define como um dos princípios da educação brasileira a valorização, a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 propõe a abordagem da valorização do 
professor em um capítulo específico, referente ao financiamento da educação, as leis de 
fundos – FUNDEF (1997) e FUNDEB (2007) que consolidam a obrigatoriedade de aplicação 
de no mínimo de 60% desses recursos para pagamento das remunerações dos professores,  
a lei do Piso Nacional do Magistério (PSPN) no ano de 2008 que se efetiva como um avanço 
histórico e por último, a aprovação do Plano Nacional da Educação (PNE), Lei 13.005/2014. 

Compreender o contexto da lei significa entendê-la como um mecanismo que assegura 
direitos, numa perspectiva de um Estado Democrático de Direito. “Uma lei ignorada é uma 
natureza, um destino (é o caso da relação entre capital cultural herdado e sucesso escolar), 
uma lei conhecida aparece como possibilidade de uma liberdade” (BOURDIEU, 2003, p. 49). 

Destaca-se que na arena política uma luta é a aprovação da legislação, outra é a 
implementação e outra luta é a manutenção do direito adquirido pela lei. Essa implementação 
da política fica mais visível quando analisamos os desenhos das carreiras de professores na 
educação básica, percebendo que, muitas vezes, o que a legislação assegura nem sempre é 
o que acontece de fato na vida desses profissionais, visto que a maioria das leis nacionais 
delegam para os sistemas de ensino as especificidades de suas regulamentações, gerando 
uma gama de diversidades de carreiras no contexto brasileiro.  

Metodologia  

Apresenta-se nesse relato o recorte do relatório de pós-doutorado que trata do 
levantamento das leis que regulamentam o plano de carreira em um município com condições 
econômicas positivas e outro município com dificuldades orçamentárias e baixa arrecadação, 
ambos situados na região metropolitana de Curitiba, estado do Paraná.  

As reflexões partem da análise documental, tendo como base as leis municiais que 
regulamentam a carreira dos professores nos dois municípios selecionados: São José dos 
Pinhais e Piraquara. 

A partir do conceito de valorização buscou-se elencar categorias  e identificá-las de que 
forma aparecem (ou não) nas legislações que regulamentam as carreiras nos dois municípios, 
garantindo elementos que valorizam o professor, cotejando se há diferença entre as 
proposições econômicas.  

A escolha dos municípios teve os seguintes critérios: São José dos Pinhais foi o 
município de estudo na tese de doutorado e apresenta condições financeiras favoráveis  para 
o desenvolvimento das políticas de valorização. Do outro lado, optou-se por um município 
com dificuldades orçamentárias para a implementação de políticas de valorização, que é o 
caso de Piraquara. 

Para compreender em que sentido toma-se a ideia de condições favoráveis e 
dificuldades orçamentárias como critérios para escolha dos casos, cabe destaque para alguns 
indicadores fornecidos pelo Tribunal de Contas do Paraná. A primeira questão é de 
capacidade de produção de riqueza, e neste caso os dados do PIB per capita são ilustrativos: 
enquanto São José dos Pinhais apresentou um PIB de R$ 56.427,00 em 2012 (último dado 
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disponível), Piraquara no mesmo ano produziu um PIB per capita de R$ 7.853,00 (TCE/PR, 
2014).  

Em termos de receita pública, medida pela arrecadação de impostos e transferências, 
a desigualdade de condições é explícita: enquanto em 2014 a receita por habitante em São 
José dos Pinhais foi de R$ 2.401,00 em Piraquara esta não ultrapassou R$ 1.031,00 (TCE/PR, 
2014). A composição da receita de impostos também revela as condições desiguais: enquanto 
a receita própria de São José dos Pinhais é responsável por 25% dos recursos municipais, 
em Piraquara esta fonte é responsável por 19%; o dado mais emblemático, entretanto, é que 
entre as transferências o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), em Piraquara, 
responde por 34% da receita, enquanto em São José dos Pinhais esta fonte, que tem natureza 
fortemente redistributiva, representa apenas 8% da arrecadação. 

Resultados e discussões  

O confronto das duas legislações traz a constatação inicial que já há diferença na 
denominação das leis. Enquanto em Piraquara o plano de carreira é próprio do magistério, 
em São José dos Pinhais o magistério está num capítulo que compõe o Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais.  

Quadro 1 – Levantamento Sobre A Legislação Que Regumenta O Plano De Carreira No 
Município De São José Dos Pinhais E No Município De Piraquara. 

Eixo Subeixos São José dos Pinhais Piraquara 

 

Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais de 

São José dos Pinhais lei 
525\2004 

Estatuto próprio do 
magistério lei 1.192\2012 

FO
R

M
A

Ç
Ã

O
 

 
 

Formação 
inicial 

Ingresso 
 Concurso público Concurso público 

Habilitação Ensino superior Ensino médio 

 
Formação 
continuada 

Licenças À vontade do gestor 

Está prevista na legislação, 
porém define a necessidade 

de uma regulamentação 
própria. 

C
O

N
D

IÇ
Õ

ES
 D

E 
TR

A
B

A
LH

O
 

Número de alunos Não define Não define 
Jornada 20 horas 20 horas 

Hora-atividade 33% 1 35%2 

Saúde do trabalhador 
Define que deverá ter 

programas de prevenção à 
saúde. 

Define normas para a 
alteração de atividades 

laborativas 

Lotação Lotados na Secretaria 
Municipal de Educação 

Lotados nas unidades de 
ensino e há critérios para 

esse elemento. 

R
EM

U
N

ER
A

Ç
Ã

O
 

Vencimento - Não há especificações - Base o PSPN 

 
Progressão 

-Avaliação de desempenho 
e titulação 

- Avaliação da prática 
profissional 
- Habilitação 

 
Composição da remuneração 

- Tempo de serviço 
-Educação Especial 

- Gratificação por tempo de 
serviço 

                                                            
1  A implantação foi gradativa. A partir de 2015.  
2  A partir do ano de 2016 (a implantação foi gradativa). 
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- Gratificação por função 
de diretor e diretor auxiliar 

- Gratificação por função 
(direção – vice-direção – 
coordenação pedagógica 
das unidades de ensino e 

coordenação pedagógica na 
secretaria de educação. 

 
Outras informações:  

- Criação de uma comissão 
de acompanhamento do 

plano 

Fonte: Grochoska (2017, p. 19). 
Na análise geral, o plano de carreira de Piraquara parece apresentar mais elementos 

vinculados à valorização dos professores, em especial, refere-se mais às condições 
oferecidas no âmbito nacional, como o piso, comissão de acompanhamento, manutenção do 
ingresso por nível médio e maior número de hora-atividade. 

Ainda o mesmo plano oferece várias regulamentações sobre como acontecerão, por 
exemplo, lotação, avaliação de desempenho, alteração de atividades laborativas, ampliação 
da jornada de trabalho, elementos esses que não aparecem na legislação de São José dos 
Pinhais. 

Percebe-se que em relação a hora-atividade a lei do Piso tencionou a implementação 
no âmbito local. 

Em termos de lei, pode-se dizer que Piraquara apresenta um plano de carreira com 
maior possibilidade de valorização do que o de São José dos Pinhais. 

Conclusões  

A análise dos planos de carreira dos municípios de São José dos Pinhais e Piraquara, 
representa que o fato de um município ter maior condições econômicas, não necessariamente 
significa a garantia de elementos de valorização. São José dos Pinhais, não possui plano 
próprio e a legislação é de 2004, defasada inclusive com várias orientações nacionais. 

Esse aspecto coloca reflexões que a aprovação e implementação das leis que regem a 
carreira estão relacionadas a outros condicionantes que não apenas a questão orçamentária, 
mas especificamente aos contextos da disputa local e da vontade política de determinado 
governo. 
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Introdução 

O objetivo do texto é relacionar algumas diretrizes gerais das políticas nacionais de 
remuneração dos docentes da educação básica pública com as políticas de elevação dos 
gastos educacionais na Argentina, Brasil e Uruguai. A principal interrogação se refere a 
tendências das políticas de governos de esquerda e centro-esquerda, das décadas de 2000 
e 2010 (até 2014), em contraste com as de governos de direita e centro-direita, da década de 
1990. O texto apresenta resultados de uma pesquisa interinstitucional de análise comparativa 
de políticas públicas educacionais da Argentina, do Brasil e do Uruguai, dos anos 2000 e até 
2014; essa pesquisa abrange diversos eixos da política educacional – governo e legislação, 
políticas inclusivas e financiamento da educação, cada qual desdobrado em dimensões e 
tópicos. O recorte deste texto está em tópicos da dimensão gasto público em educação, do 
eixo políticas de financiamento da educação. 

Na década de 2000, nos três países, assumiram governos nacionais mais progressistas 
em contraste com a década de 1990, quando políticas de corte neoliberal foram 
implementadas. Tal movimento justificou o estudo de semelhanças e diferenças em políticas 
educacionais da Argentina, Brasil e Uruguai. 

Notas sobre a Metodologia 

Foram utilizadas ferramentas da análise de políticas públicas e de estudos comparados 
de política educacional. Realizamos análise do conteúdo de normas de âmbito nacional, 
sendo definidas categorias comparativas (especificação de dimensões na política de 
financiamento), desdobradas em subcategorias (tópicos em cada dimensão). Referências 
bibliográficas referentes aos contextos político, econômico e educacional de cada país deram 
suporte à contextualização das políticas de financiamento e de remuneração docente, 
essencial às finalidades comparativas. 

Compreendemos o financiamento público da educação como política, quer dizer, como 
dispositivo político-administrativo que condensa escolhas ou alternativas delineadas, em 
grande parte, no cruzamento de referenciais de política fiscal e de política educacional e 
demarcadas por regras institucionais de organização do Estado e do setor da educação, bem 
como pelo jogo político mais amplo e aquele setorial. Ou seja, enfocar o financiamento público 
da educação como política pública requer a consideração de atores, instituições e ideias, 
dimensões sempre imbricadas na construção das policies.  
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Na concepção de nossa análise comparativa, buscamos combinar a revisão de fatores 
internacionais que influenciam os países e variáveis nacionais que singularizam as trajetórias. 
Os sistemas educacionais argentino, brasileiro e uruguaio compartilham características, dentre 
as quais podemos citar como de alta significação para o escopo do estudo: predomínio estatal 
na prestação do serviço educacional, financiamento predominantemente público, desigualdade 
social nos resultados educacionais e populações estudantis que requerem apoios específicos. A 
estas variáveis, propriamente do âmbito da educação, poderiam somar-se outras, de natureza 
social e econômica, particularmente uma de índole política que tem relevo: o comum signo 
político de seus governos nacionais no período em estudo.  

É de destacar que, para a análise de semelhanças e diferenças entre os três países, as 
situações de cada tópico das dimensões das políticas de financiamento da educação foram 
categorizadas como de manutenção ou redefinição, pelo contraste entre o período de 
governos progressistas e o anterior.  

Resultados e Discussão 

Na Argentina, no governo de Néstor Kirchner – de uma ala mais à esquerda do Partido 
Justicialista –, a Lei de Financiamento Educativo, de nº. 26.075/2005, garantiu incremento do 
gasto em educação até o ano de 2010 e o associou a objetivos específicos de políticas, 
fixando a meta de atingir um gasto correspondente a 6% do PIB. O aumento salarial para os 
professores, juntamente com maior equiparação das remunerações nas diferentes províncias, 
foram diretrizes centrais para o incremento do gasto. 

Entre 1995 e 2003, a situação salarial dos professores argentinos foi muito diversa e 
houve um aumento da desigualdade salarial entre as jurisdições. Em algumas províncias o 
salário ficou congelado, outras o reduziram e, numa minoria, houve aumento salarial. A partir 
de 2003, há uma inflexão, uma vez que as províncias passam a conceder aumentos 
(ALVAREZ, 2010). Houve evolução positiva nas transferências do governo nacional ao Fundo 
Nacional de Incentivo Docente (FONID), a fim de suplementar recursos das províncias para 
pagamento de salários dos professores: as transferências passaram de 297 milhões de pesos 
em 2002 para 1.900 pesos em 2007 e 2.200 pesos em 2010 (ALVAREZ, 2010). 

Além do FONID, a aprovação da Lei de Financiamento Educativo contribuiu 
significativamente para a melhoria salarial. O art. 10 previu o estabelecimento de um acordo 
entre o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, o Conselho Federal de Cultura e 
Educação e as entidades sindicais de docentes, no qual, entre outras pautas, constou a 
melhoria das condições de trabalho, do piso salarial e da carreira docentes.  

Desta forma, o piso estabelecido em 20051, para o cargo de professor com graduação, 
com jornada de 4 horas diárias, foi de 700 pesos, tendo chegado a 1.840 pesos em 2009, em 
razão dos sucessivos aumentos anuais. Constata-se que, entre março de 2003 e setembro 
de 2009, a menor variação salarial acumulada foi de 223,5% (San Juan), e a maior foi de 

                                                            
1  O estabelecimento do piso salarial é realizado anualmente, por meio da paritária nacional docente, na qual 

ocorrem negociacões e acordos com a participação de representantes do Estado nacional, governos provinciais 
e os sindicatos docentes com representação nacional. Esse valor serve de referência para os acordos salariais 
de cada província e para a suplementação de recursos do governo nacional.  
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531,3% (La Pampa), sendo que a média foi de 326,2%. Em 2009, das 24 jurisdições 
subnacionais, 16 possuíam salário docente acima do piso, que naquele ano foi de 1.840 pesos 

A partir destes dados, infere-se que as políticas de financiamento implementadas 
possibilitaram uma melhoria nos níveis salariais do sistema educacional, mas a superação 
das desigualdades entre as províncias ainda é um desafio.  

No Brasil, há, de longa data, vinculações da receita de impostos dos governos à 
educação. Em 2006, no primeiro mandato de Lula da Silva – do Partido dos Trabalhadores –
, a Emenda nº 53 à Constituição Federal criou um fundo de financiamento da educação básica, 
em substituição a um fundo que financiava apenas o ensino fundamental. A Emenda à 
Constituição nº 59/2009 estabeleceu que o Plano Nacional de Educação (PNE) deve fixar 
meta de gasto em educação como proporção do PIB; na Lei do PNE 2014-2024 (Lei nº 
13.005/2014), foram estabelecidas as metas de 7% até 2019 e 10% até 2024. Tanto nos 
fundos de financiamento quanto no PNE, a valorização salarial dos docentes tem centralidade.  

Um marco, com impacto nas prioridades e volume de gastos dos governos, foi a criação 
do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), pela Lei n. 11.738/2008, estipulado para uma 
jornada de 40h semanais para docentes com Curso Normal de Nível Médio; a Lei também 
fixou que, no máximo, 2/3 da jornada semanal de trabalho deva ser ocupada com horas-aula. 
Desde a implantação do PSPN, os valores vêm sendo corrigidos de modo a haver ganhos 
reais, o que redundou em melhoria da remuneração dos professores em grande parte do país. 
Os valores do Piso, foram os seguintes, nos anos de 2010, 2012 e 2014, respectivamente: R$ 
1.302,21, RS 1.598,24 e R$ 1.697,00 (valores constantes).  

Apesar do novo parâmetro legal, nem todos os governos subnacionais cumpriram os 
valores estipulados e tampouco o limite de 2/3 da jornada semanal em aula, motivos de fortes 
repúdios, em especial por parte dos sindicatos docentes.  

No Uruguai, o governo do partido Frente Amplio, de esquerda, iniciado em 2005, fixou, 
no Proyecto de Presupuesto Quinquenal 2005-2009, o aumento gradual de recursos para 
assegurar a alocação do equivalente a 4,5% do PIB à educação pública. O incremento dos 
salários docentes constituiu prioridade na proposição de incremento dos gastos. As 
remunerações cresceram em termos reais, destacando-se que, em 2005, foi instalada 
negociação coletiva por meio de Conselhos de Salários. Entre 2005 e 2013, a remuneração 
dos docentes do setor público aumentou, em média, 61% em termos reais, aumento superior 
ao salário médio geral, que cresceu 47% (INEEd, 2016).  

 Os salários dos docentes são diferenciados, de acordo com a etapa de ensino em que 
atua o professor – na educação inicial e primária, no primeiro ou no segundo ciclo do ensino 
médio –, bem como por condições tais como a antiguidade e a tipologia das escolas. Para 
ilustrar a evolução no período estudado, destacamos os salários dos professores de grau 1 
(profissionais com até nove anos de antiguidade), da educação inicial e primária, para jornada 
semanal de 20h: 10.581 pesos e 17.104, em 2003 e 2013, respectivamente, ou seja, um 
aumento de 62% em valores reais (INEEd, 2016).  

Apesar do aumento nas remunerações, é de considerar que o trabalho docente se 
desenvolve principalmente em tempo parcial e que são remuneradas as horas de aula e não 
outras atividades inerentes à docência; estes são desafios a enfrentar na política de trabalho 
e remuneração docentes no país (INEEd, 2016).  
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Conclusões 

Em relação aos salários docentes, houve redefinições nos três países, na década de 
2000, no que diz respeito ao piso salarial e ao valor das remunerações. A criação de pisos na 
Argentina e no Brasil levou à valorização das remunerações, bem como o estabelecimento de 
Conselhos de Salários no Uruguai obteve o mesmo efeito. As redefinições nas políticas de 
remuneração associaram-se a contextos de fixação de metas de ampliação do gasto público 
educacional, tendo como sinalização uma proporção do produto interno bruto. No Brasil, 
contudo, as metas de gasto em educação/PIB só foram estabelecidas em 2014, na lei do 
Plano Nacional de Educação, além de não terem sido fixados os compromissos de cada 
esfera de governo na sua consecução. De todo modo, nos três países, a valorização salarial 
dos docentes constituiu prioridade nas políticas de âmbito nacional de fixação de metas de 
ampliação do gasto em educação, como também, no Brasil e na Argentina, nas regras para a 
aplicação dos recursos dos fundos redistributivos.  
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Introdução 

A pesquisa se insere no campo de estudos sobre a profissionalização e valorização 
docente no magistério público, tendo como objeto de estudo o processo de reestruturação da 
carreira e das condições de trabalho do magistério público do município de Campinas durante 
a gestão municipal do Partido dos Trabalhadores (2001-2004), bem como a valorização 
docente decorrente dele. O objetivo do estudo é analisar, de um lado, o processo de 
elaboração da Reestruturação do Plano de Carreiras da Prefeitura de Campinas, instituído, 
ao final do processo, pela Lei nº 12.012/2004, que englobou alterações na reorganização da 
carreira e das condições de trabalho do magistério público de Campinas e, de outro, a 
valorização docente decorrente desta Lei.  

Este processo que contou com a participação dos profissionais da educação se 
estendeu ao longo do governo do Partido dos Trabalhadores (2001-2004), sob o mandato dos 
prefeitos Antônio da Costa Santos e Izalene Tiene, sendo a Secretária Municipal da Educação 
no período a Profa. Dra. Corinta M. G. Geraldi.  

Considerando a literatura sobre a organização dos profissionais da educação no sentido 
da profissionalização docente e, consequentemente, valorização docente, de um lado, e, de 
outro, os constrangimentos da estrutura burocrática e hierárquica em que os profissionais 
estão inseridos, busca-se refletir, no caso empírico analisado, em que medida a participação 
dos profissionais da educação no processo de reestruturação da carreira e das condições de 
trabalho da Rede Municipal de Ensino de Campinas buscou o incremento da 
profissionalização e valorização docente. 

Metodologia 

Para atingir os resultados empreendeu-se pesquisa qualitativa, com base em 
entrevistas semiestruturadas com professores e a secretária de educação do período em 
questão e a técnica de análise documental de documentos oficiais da Secretaria Municipal de 
Campinas (SME) e outros órgãos, de legislações nacional, estadual e municipal sobre o tema 
em questão. 

Num primeiro momento, buscou-se resgatar o projeto político e educacional do governo 
do Partido dos Trabalhadores (2001-2004), especificamente, a concepção de educação 
pública e valorização docente do grupo político à frente da SME, sendo a figura central a 
Secretária de Educação. 
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Num segundo momento, partiu-se para a coleta de dados sobre o processo de 
reestruturação da carreira do magistério e das condições de trabalho docente em que teve a 
participação dos profissionais da educação e servidores públicos.  

Para tanto, buscaram-se documentos oficiais da SME, uma tese de doutorado e 
entrevistas com professores e a própria ex-Secretária - no total sete entrevistas e um 
depoimento. 

Nas entrevistas semiestruturadas, apesar da produção de um roteiro de perguntas, 
considerou-se que o acompanhamento muito restrito ao roteiro de questões poderia 
atrapalhar e desviar os entrevistados daquilo que eles consideravam importante e significativo 
no processo em questão. Tal entendimento se apoiou em Michelat (1980), que escreve: 

o perigo é de que seja grande o afastamento entre a significação que o pesquisador dá 
às perguntas que faz e às respostas que propõe e a que lhe darão as pessoas 
entrevistadas. É igualmente possível que as perguntas sejam mal escolhidas ou mal 
formuladas e constituam indicadores muito ruins do que o pesquisador quer aprender. 
Precisando melhor, o entrevistado talvez coloque problemas em termos completamente 
diferentes dos que o pesquisador imagina. Além disso, as respostas que lhe são 
impostas talvez não correspondam à formulação que o entrevistado teria escolhido; mas, 
o que é mais grave, essas respostas talvez não correspondam à própria dimensão que 
teria tido uma significação para ele (1980, p. 193, grifo do autor ) . 

Assim, é a partir das narrativas dos participantes que se busca resgatar informações 
que não se apresentam na leitura da Lei nº12.012/2004, ou seja, informações que evidenciam 
uma complexidade do processo participativo dos profissionais da educação na elaboração 
das alterações do magistério público municipal, na qual se expõem as incoerências e tensões 
internas da RME com relação à valorização docente e com relação à própria estrutura 
hierárquica da RME. 

Resultados e Discussões 

A partir das entrevistas semiestruturadas, constatou-se a referência de todos os 
entrevistados ao que se denominou “polêmica dos especialistas”, que foi a tensão mais 
significativa do processo de reestruturação da carreira do magistério público municipal. A 
polêmica dos especialistas foi a oposição travada pelos especialistas em relação à tentativa 
da gestão da SME de reestruturação da carreira do magistério municipal buscando solucionar 
o impasse jurídico1 do provimento aos cargos de especialistas. A resistência dos especialistas 
era pela manutenção do provimento aos cargos de especialistas por meio de concurso de 
acesso, no qual apenas os profissionais da educação do município podiam concorrer. 

A inconstitucionalidade a qual a SME estava submetida impossibilitava a abertura de 
concursos públicos para sanar a falta de profissionais da educação, e a decorrência deste 
fato se concretizava no quadro de falta cada vez maior de profissionais da educação, em 

                                                            
1  Conforme parecer da CEB/CNE 032/2001, a "constituição brasileira, através de seu Art. 37. II, baniu de nosso 

ordenamento jurídico qualquer forma de provimento de cargo público (...) que não seja através de concurso 
público de provas ou de provas e títulos. Inexistem, portanto, no sistema jurídico brasileiro pós Constituição de 
88, formas de investidura em cargo público antes admitidas – como a ascensão e a transferência - que 
possibilitavam o ingresso do servidor em carreiras diversas daquela para a qual havia prestado concurso" 
(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001). 
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especial de professores, que, seguindo o regulamento de concurso de acesso, saíam dos 
cargos de professores para substituir os cargos vagos de especialistas. 

A diferença entre as condições de trabalho, em especial o vencimento, entre a categoria 
dos professores e a dos especialistas na RME era significativa, como pode-se constatar pela 
tabela abaixo. 

Tabela 1 - Vencimentos dos cargos do Magistério e percentual correspondente a diferença 
entre o vencimento do Professor III e dos especialistas, em jun/2002 

Cargos Vencimentos (R$)2 Diferença entre vencimentos
Professor III  1.550,46 

 
--- 
 

Orientador Pedagógico 2355,99 52% 
Vice-Diretor 2355,99   52% 
Diretor Educacional 2740,62  76% 
Coordenador Pedagógico 2740,62  76% 
Supervisor Educacional 3190,97  106% 

Fonte: a autora, com base em CAMPINAS (2000; 2002); Calculadora do Banco Central do Brasil 
Estas condições aliadas à facilidade com que foi estabelecido por legislação municipal, 

em conflito com legislação nacional, o provimento dos cargos de especialista para aqueles 
que já eram profissionais da educação da RME criavam na prática uma estrutura de carreira, 
em que os professores buscavam progredir na carreira saindo das salas de aula e 
empreendendo a busca pelos cargos de especialistas, dos orientadores pedagógicos ou vice-
diretores para supervisores. 

Segundo se constatou, esta estrutura de carreira favorecia o fortalecimento dentro da 
RME do estigma do professor já presente na sociedade brasileira: uma profissão de baixo 
prestígio e reconhecimento social, implicando no não reconhecimento de sua identidade 
profissional e se recusando a conceber os interesses de sua profissão como seus e a se 
mobilizar por eles, como se constatou pela baixa participação dos professores no processo 
estudado. 

Contrários à implementação da Carreira Única, proposta da SME e alinhada à sua 
concepção de educação pública de qualidade e valorização docente, em que todos prestariam 
concurso público para serem professores e assim se manteriam até suas aposentadorias, 
mesmo que, por períodos, cumprissem outras funções, os especialistas se opuseram 
ferrenhamente por não aceitarem a possibilidade, de um lado, “descer” na hierarquia e 
“regredir”3 na carreira e, por outro, identificarem-se profissionalmente como professores, cuja 
imagem era desprestigiada, em parte, pela estrutura de carreira que defendiam. 

A forte atuação na resistência às alterações propostas pela SME decorre da 
concretização do poder deste grupo, que apresenta vantagens institucionais na defesa de 
seus interesses corporativos, ou seja, seus interesses de manter sua posição de destaque na 
hierarquia burocrática, mesmo que esses interesses não estivessem alinhados, ou até mesmo 
contrários, aos interesses do serviço público do qual se ocupavam. 

Com base na informação de Oliveira (2010) de que, na sociedade moderna, constituiu-
se um movimento de organização dos profissionais da educação em prol da profissionalização 

                                                            
2  Valor da remuneração estabelecida pelo edital 001/2000 para o cargo de professor III corrigida pelo 

índice INPC (IBGE) para jun/2002. 
3  Termos mencionados pelos entrevistados. 
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e do consequente reconhecimento social da profissão4 , buscou-se observar se dentro do 
recorte feito pela pesquisa dos quatro anos da gestão municipal de Campinas (2001-2004) 
houve uma tendência alinhada ao movimento mencionado. A análise dos dados indicou que 
não houve uma organização dos profissionais da educação no sentido de pautar a 
profissionalização e o consequente reconhecimento social da profissão. 

Dialogando com as ideias de Oliveira (2010), que acrescenta que a autonomia com 
relação à organização dos profissionais da educação pode sofrer constrangimento devido ao 
fato destes profissionais além de serem educadores serem, ao mesmo tempo, funcionários 
públicos de burocracia estatal, cuja organização se estrutura de forma hierarquizada. Com 
base nesta afirmação, constatou-se que a organização que existiu dentro do recorte de tempo 
feito pela pesquisa foi de um grupo específico dos profissionais da educação, os especialistas, 
para defender seus interesses como funcionários públicos posicionados no topo da hierarquia 
burocrática da SME, e não interesses concernentes à profissão de professor ou educador e à 
sua valorização ou aumento de reconhecimento social. 

Com relação às alterações das condições de trabalho dos professores, tais como 
progressão na carreira, incentivos às qualificações, jornada de trabalho, vencimento, 
constatou-se que trouxeram melhoria às condições de trabalho dos professores e foram 
responsáveis por equilibrar a diferença entre as condições de trabalho pretéritas dos 
especialistas e as do professor, sendo motivo de insatisfações públicas daqueles. 

À título de exemplo, em 2002, o vencimento de um professor com nível superior era R$ 
1.550,46, enquanto que um diretor com mesmo nível de escolaridade era R$ 2.740,62, ou 
seja, valor equivalente a 176% do vencimento do professor. Em 2004, após a implementação 
da Lei nº12.012/2004, o vencimento de um professor com nível superior era R$ 2.450,52, 
enquanto que um diretor, com o mesmo nível de escolaridade, era R$ 2.850,32, ou seja, valor 
equivalente a 116% do vencimento do professor. 

Por fim, a pesquisa evidenciou que a implementação de melhores condições de trabalho 
docente, mecanismos de estímulo à profissionalização e à valorização docente vincularam-se 
ao projeto político e educacional da equipe política que governou a Prefeitura Municipal de 
Campinas no período de 2001 a 2004. Portanto, a reestruturação da carreira e das condições 
de trabalho docente foram mais fruto da intenção e esforços dos representantes do projeto 
político e educacional eleito em 2000 e menos da organização e reivindicações dos 
professores. 

Referências 
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4  Profissão entendida aqui em sua acepção genérica. 
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Resumo Expandido  
 Eixo Temático:  Planos de Carreira e Remuneração de Professores  

Remuneração de Professores da Rede Estadual de 
Ensino do Piauí1: análise das políticas de valorização 
no contexto do fundeb e do piso salarial profissional 
nacional (PSPN - lei nº 11.738/2008) 

Marina Gleika Felipe Soares 
Samara de Oliveira Silva 

Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Teresina/PI – Brasil 

Introdução 

Esse artigo tem como objetivo analisar a remuneração de professores da rede estadual 
do Piauí no contexto do Fundeb e do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), lei nº 
11.738/2008, instrumentos jurídico-legais, a valorização dos profissionais da educação 
básica, no contexto, tendo como referência a análise das folhas de pagamento, 
compreendendo o impacto da implantação dessas políticas nacionais, mais especificamente 
na estrutura de remuneração dos professores no período de 2006 a 2014. 

 A valorização dos docentes da educação básica, proposta por meio de instrumentos 
jurídico-legais induzidos pela União e pelo Estado do Piauí, a saber: o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB), que foi instituído por meio da Emenda Constitucional n. 53/2006, regulamentado 
pela Lei n. 11.494/2007, e a Lei n. 11.738/2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional 
Nacional (PSPN) (BRASIL, 2008) e as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e 
Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar Pública Básica, através da Resolução 
nº 2, de 28 de maio de 2009 e algumas legislações locais.  

Neste sentido, a Lei 11.494/07, que regulamentou o FUNDEB, define em seu artigo 41 
que “O poder público deverá fixar, em lei específica, até 31 de agosto de 2007, piso salarial 
profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica” 
(BRASIL, 2007). Ainda que a lei tenha estabelecido que a data de 31 de agosto de 2007 seria 
a data limite para fixação do piso salarial profissional nacional (PSPN), o texto foi aprovado 
em 16 de julho de 2008 (Lei 11.738/08) e prevê para os profissionais do magistério público da 
educação valor inicial de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais para a formação 
em nível médio, na modalidade normal, para carga horária de 40 horas semanais e com o 
limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de 
interação com os educandos, conforme expresso no artigo 2° da Lei n° 11.738/08.  

                                                            
1  Artigo resultado das produções acadêmicas desenvolvidas por meio de dissertações vinculadas à pesquisa 

nacional Remuneração de Professores de Escolas Públicas de Educação Básica no Contexto do Fundeb e do 
PSPN, realizada no Estado do Piauí. 
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No Piauí, o plano de carreira estabelecido pela Lei Complementar nº 71/2006 foi 
adequado em 2010 através da Lei nº 152/2010. Assim, no caso do magistério público na Rede 
de ensino estadual do Piauí a remuneração é composta por vencimentos do cargo, acrescidas 
da vantagem temporal, gratificação de regência, estabelecida em lei e com algumas 
modificações que serão expostas ao longo deste artigo. 

Metodologia 

Para estudar a remuneração dos professores, optou-se pela utilização das folhas de 
pagamentos das secretarias de educação sobre a remuneração de professores. Neste 
sentido, após a obtenção das folhas, realizou-se esforço coletivo para conseguir sistematizar 
os dados sobre a remuneração docente e sua composição, bem como traçar perfis dos 
professores a partir dessa importante fonte de dados. 

As folhas de pagamento continham informações de contracheques, referentes ao mês 
de outubro, de cada ano, sendo utilizados apenas as informações relativas aos professores 
ativos das folhas, tendo o cuidado em consolidar informações por docente, evitando-se a 
duplicação de dados. Ademais, foram retirados da análise os registros nos quais não foi 
possível identificar sua função nas folhas de pagamento. 

Resultados e Discussões 

As folhas de pagamento trazem uma grande quantidade de informações sobre os perfis 
dos docentes da rede estadual, então para melhor sistematização dos dados optou-se por 
dividir o artigo em duas partes: a) Contexto da Remuneração dos professores da Rede 
Estadual a partir das análises das folhas de pagamento (2006 a 2013) b) Análise da dinâmica 
da Remuneração docente.  

A análise inicialmente foi feita a partir dos grandes números (totais de docentes e de 
remuneração). A Tabela 1 apresenta dados referentes ao mês de outubro de cada ano da 
série (2006 a 2013), referentes ao número de professores efetivos ativos, os valores totais 
das folhas bem como as médias das remunerações em cada ano. 

Tabela 1 - Número de professores ativos efetivos e valores da despesa total em cada folha 
(2006-2013). Valores em R$ corrigidos 

Mês/Ano 
Número de Professores (a) 

ATIVOS EFETIVOS (*) Despesa Total (b) Média Bruta c = (b/a) 

out/06 19.938 31.185.609,46 1.564,13 

out/07 19.223 33.732.145,75 1.754,78 

out/08 18.642 35.514.538,27 1.905,08 

out/09 17.899 37.863.504,36 1.986,63 

out/10 18.186 37.347.899,25 2.053,66 

out/11 17.617 40.937.064,55 2.182,61 

out/12 16.967 41.451.712,78 2.443,08 

out/13 15.818 39.647.770,22 2.506,50 
Fonte: Autores, com base em dados das folhas de pagamento da SEDUC-PI (2006-2013). Valores corrigidos pelo INPC de out/2013. 

(*) Utilizou-se docentes ativos e efetivos, pelo fato de que a remuneração dos substitutos não ser igual a dos efetivos e esses 
não ganham o piso salarial, portanto quando calculássemos a média bruta, o valor iria distorcer a realidade. 
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De acordo com a Tabela 1, nota-se uma redução do número de professores presentes 
nas folhas de pagamento da ordem de - 20,66%, entre os anos de 2006 e 2013 (mês de 
outubro), passando de um total de 19.938 para 15.818. Contudo, o valor da despesa total, 
corrigido para dezembro 2013, passou de R$ 31 milhões para cerca de R$ 39 milhões, 
apresentando crescimento de 27,13% no período analisado. Tais dados implicam um aumento 
de 60,25% na “Média Bruta” dos professores. 

Na Tabela 2, apresenta-se o número de professores ativos lotados nas escolas e em 
unidades administrativas (Diretorias de Ensino, Coordenadorias, Órgãos Centrais da SEDUC-
PI, Cessões, Disposições, e Docentes em desvio de função, dentre outros); os montantes das 
despesas de cada grupo; os percentuais de cada item nos anos escolhidos e a média da 
remuneração para os anos de 2006 e 2013, obtidos nas folhas de pagamentos. 

Tabela 2 – Número de professores por lotação, montantes pagos no mês de outubro e 
remuneração média por docente (2006 e 2013) (em R$ corrigidos out/2013) 

LOCAL DE 
LOTAÇÃO 

2006 2013 Média 

N R$ N% R$% N R$ N% R$% 2006 2013 
Escolas 22.358 28.856.248,65 93 92 18.331 28.731.804,77 87 82 1.290,65 1.567,39

Unidades 
Administrativas 1.801 2.454.528,39 7 8 2.752 6.271.077,87 13 18 1.362,87 2.278,73

TOTAL 24.159 31.310.777,04 100 100 21.083 35.002.882,64 100 100 4.659,52 5.859,12

Fonte: Autores com base em dados de Folhas de Pagamento da SEDUC-PI (2006 e 2013). 

Observa-se que o número de professores lotados em unidades administrativas é grande 
percentualmente, pois corresponde a 7% em 2006 (são 1.801 de um total de 24.159), 
praticamente duplicando para 13% em 2013 (2.752 em um total de 21.083). O que se destaca 
é o fato de os professores lotados em unidades administrativas terem média remuneratória 
acima daqueles que estavam lotados nas escolas. No ano de 2006, a média era 5,6% superior 
à média dos professores nas escolas, enquanto que em 2013 esse percentual era de 45,38%. 
O que demonstra que a valorização salarial não se refletiu nos docentes que estão em efetivo 
exercício em sala de aula.    

Os montantes gastos em outubro de 2013 guardam certa proximidade em termos 
percentuais, pois com os Professores SE I foram gastos cerca de R$ 6 milhões, 21,41% do 
total da folha, enquanto para os Professores substitutos foram gastos R$ 1,5 milhões, em 
termos percentuais, cerca de 5% da somatória. 

A divisão dos montantes apresentados pelo número de docentes por cargo/função 
revela um valor médio para cada cargo/função como “remuneração média”. Para o Professor 
SE I a média foi de R$ 2.417,67; enquanto o Professor SD I o valor médio foi R$ 3.252,11, 
34,51% a mais que o Professor SE I, classe e nível em que se encontram o maior número de 
professores da folha de pagamento. 

Considerações Finais 

Este artigo é resultado das produções acadêmicas desenvolvidas por meio de 
dissertações vinculadas à pesquisa nacional Remuneração de Professores de Escolas 
Públicas de Educação Básica no Contexto do Fundeb e do PSPN, realizada no Estado do 
Piauí, tendo como objetivo analisar os impactos da implantação de políticas nacionais de 
financiamento da educação, mais especificamente do Fundo de Manutenção e 
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Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) e do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) na estrutura de remuneração dos 
professores de escolas públicas de educação básica, entre o período de 2006 a 2014, nas 
redes públicas de ensino do Estado do Piauí e de sua capital. 

Quanto ao contexto da Remuneração dos professores da Rede Estadual a partir das 
análises das folhas de pagamento (2006 a 2013), neste trabalho, especificamente, foi 
realizado um estudo sobre a remuneração dos Professores Rede Estadual de Ensino do Piauí 
(2006 a 2014), que é marcado por manobras políticas, com legislações que vieram a modificar 
os Planos de Carreira causando achatamento, que acarretaram em grandes perdas salariais 
para os docentes da Rede Pública Estadual de Ensino do Piauí.  
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Trabalho e carreira docente na Rede Municipal do Rio de Janeiro1 
Felipe Willian Ferreira de Alencar2 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), São Paulo/SP – Brasil 

Resumo 
Docentes da educação básica possuem grandes desafios no sentido de conquistar a 
valorização do magistério diante das políticas nacionais de carreira e financiamento da 
educação. Nesse sentido, investiga-se a carreira como um indicador das condições de 
trabalho dos professores da Rede Municipal do Rio de Janeiro, que realizaram uma greve em 
2013 por carreira. Assim, a proposta neste artigo é comparar dois planos de carreira: o vigente 
à época da greve e que foi aprovado no decurso da mobilização. Foram analisados os critérios 
de ingresso, a jornada de trabalho, as formas de movimentação na carreira e a composição 
da remuneração. Verificou-se que o concurso público foi o principal processo de contratação; 
houve criação de mais itens da remuneração; mudanças que conferiram criação de jornada 
única de 40 horas semanais e ampliação da movimentação na carreira são restritas a critérios 
orçamentários, fazendo com que esses elementos não sejam estabelecidos como direito do 
docente.  
Palavras-chave: Carreira e remuneração docente; Valorização do magistério; Condições de 
trabalho docente; Professores municipais do Rio de Janeiro. 

Teachers’s work and career in the public educational system of Rio de Janeiro 
Abstract 
Teachers of basic education have great challenges in order to gain the valuation of teaching 
profession in the face of national career policies and education financing. Career is 
investigated as an indicator of the working conditions of the teachers of the educational public 
system of Rio de Janeiro, who held a strike in 2013 demanding for career. The proposal in this 
article is to compare two career plans: one current at the time of the strike and other which 
was approved during the mobilization. Were analyzed the following elements: admission 
criteria, working hours, career movement and compensation components. In the comparative 
analysis it can be seen that the admission to the career was maintained by public tender, 
changes that conferred creation of a 40-hour workweek and expansion of the career 
progression through the academic pathway, are restricted to criteria Budget, so that these 
elements are not established as teachers' rights and the remuneration is composed by ten 
items. 
Keywords: Teaching career and remuneration; Valuation of the teaching profession; Teaching 
work conditions; teachers of public educational system of Rio de Janeiro. 

                                                            
1  Este artigo é parte da pesquisa nacional Remuneração de professores de escolas públicas da educação básica 

no contexto do Fundeb e do PSPN, coordenado pelo Prof. Dr. Marcos Edgar Bassi, da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR). A pesquisa teve vigência entre 2012 a 2016 e contou com financiamento da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), no âmbito do Observatório da Educação. 

2  Graduado em Pedagogia pela Universidade Federal de São Paulo. Membro do Grupo de Estudo e Pesquisa 
em Política Educacional e Gestão Escolar (GEPPEGE). Professor da Escola Lumiar. 
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Valorização dos funcionários de escola: As condições 
de remuneração dos profissionais em dez municípios 
da Região Metropolitana de Curitiba 

Mariana Moschkovich Athayde 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba/PR – Brasil 

Resumo 
Os funcionários de escola, apesar de atuantes nos estabelecimentos de ensino desde a 
instituição da educação formal no Brasil, seguem subvalorizados em detrimento dos 
profissionais do magistério. Este artigo busca dar luz à sua situação, mais especificamente no 
âmbito da remuneração, a partir da proposição de indicadores com base na fonte de dados 
de Remuneração dos Profissionais da Educação (custeados pelo Fundeb) disponível no 
sistema SIOPE. Propõe-se três grupos de indicadores para análise da remuneração destes 
profissionais: (1) indicador de vencimento básico médio dos funcionários da educação; (2) 
indicadores de vencimento básico médio por categoria profissional; e (3) indicadores de 
vencimento básico média dos funcionários por local de exercício. Verificou-se problemas de 
integridade nos dados, o que acarretou em restrições na utilização do banco. Contudo, 
observou-se que estes profissionais ganharam, em média, 1,6 salários mínimos para uma 
jornada de 40h semanais. 
Palavras-chave: Funcionários de escola. Remuneração. Valorização dos profissionais da 
educação. Financiamento da educação. Indicadores Educacionais. 

School employees appreciation: The salary conditions of professionals 
working at ten cities from Greater Curitiba Area 
Abstract 
Although working in educational establishments since the institution of formal education in 
Brazil, school employees remain undervalued, most detrimental to teachers. This article seeks 
to give light to their situation, more specifically to the scope of the salary, by proposing 
indicators based on the Remuneration of Education Professionals (funded by Fundeb) data 
source, available in the SIOPE system. Three groups of indicators are proposed to analyze 
the salary of these professionals: (1) average salary of school employees; (2) average salary 
by professional category description; and (3) average salary of employees by place of work. 
Data integrity problems were verified, which led to restrictions on the use of the database. 
However, it has been observed that these professionals earned, on average, 1,6 minimum 
salaries for a 40 hours working week. 
Keywords: School employees. Salary. Appreciation of education professionals. Education 
funding. Educational indicators. 
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