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AS POLITICAS DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: UMA ANÁLISE DA 

IMPLANTAÇÃO NA CIDADE DE CRATO-CE1 

 

 

RESUMO 
 
As transformações que ocorreram nas políticas educacionais no Brasil nos últimos anos 
tiveram reflexos profundos na carreira do magistério, o que ocasionou também muitas 
mudanças ao que se refere à valorização dos profissionais que atuam na educação básica. O 
presente trabalho analisa o efeito que a Lei do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica o c a s i o n o u  no que se diz 
respeito a sua implantação nas unidades escolares municipais da cidade de Crato, Ceará. A 
pesquisa documental e bibliográfica permeia o processo metodológico deste trabalho a 
partir de um referencial teórico e de análise de documentos governamentais. Foi utilizado 
também para a coleta de dados entrevistas com os professores das escolas e creches da Rede 
Municipal de Educação Básica de Crato. Ao que se refere à questão do pagamento do piso 
nacional, isso já vem ocorrendo, contudo o município ainda não dispõe de um calendário para 
pagamento dos servidores, que muitas vezes é feito depois do quinto dia útil do mês. É 
importante ressaltar que a garantia do salário atual e d a redução do terço da carga horária 
para estudo e da formação ocorreram mediante várias paralisações e greves dos servidores. 
Contudo, as exigências para o cumprimento de suas tarefas também aumentaram, 
especialmente ao que se diz respeito, em elevar as notas das avaliações externas. Por outro 
lado, pouco lhes foi oferecido em troca: as demandas para que ocorra a formação adequada e 
continuada não estão acontecendo como prevê Lei, o apoio do poder central e ao que se refere 
no âmbito municipal ainda é precário para o acompanhamento permanente pela Secretaria 
Municipal de Educação.  
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Introdução: 

 

 

Nos últimos anos notamos um avanço nas políticas públicas voltadas para o campo da 

educação básica. No governo de Fernando Henrique Cardoso foi criado o Fundo para o 

Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização dos Profissionais do 

Magistério-FUNDEF, com o objetivo de possibilitar melhorias nesta área. O mesmo vigorou 

até o ano de 2006.  

Durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva este fundo é ampliado para toda a 

educação básica, sendo regulamentado por lei federal no ano de 2007 dando origem ao Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB. Os recursos deste fundo são 

repassados aos municípios e estados três vezes ao mês devendo destinar-se no mínimo 60% 

do seu valor ao pagamento dos profissionais do magistério. 

Ao que se diz respeito à questão da formação dos profissionais nos artigos 61 a 67 da 

atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB (1996) estabelece as finalidades e 

fundamentos destas formações.  

Ainda no governo Lula foi criado a Plataforma Paulo Freire, o Portal do Professor, O 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR, as Diretrizes da 

Carreira Docente e Piso salarial dos Profissionais do Magistério Público com fins de 

formação e valorização da carreira docente.  

Observa-se que tem ocorrido implementações de ações com vistas a suprir a 

defasagem de formação e de valorização do trabalho docente nos últimos anos. Neste sentido, 

nos propomos a analisar a implantação da Lei nº 11.738/2008 que institui o Piso Salarial 

Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 

Compreende-se dessa forma o que descreve a lei 11.738/2008 no parágrafo segundo do Artigo 

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”.(BRASIL,2008). 
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O presente trabalho pretende colaborar com esta discussão abordando algumas questões 

no que se referem à implantação da lei acima citada no município do Crato-CE. No primeiro 

momento buscamos verificar se o pagamento do piso nacional é realizado em toda a rede, 

bem como a implantação do terço da carga horária em todos os níveis de ensino. Em seguida, 

iremos discorrer sobre a forma que estas conquistas se efetivaram em âmbito municipal 

considerando também as demais políticas nacionais que vão ao encontro a valorização do 

magistério. 

 

Metodologia: 

 

 

A pesquisa documental e bibliográfica permeia o processo metodológico a partir de 

um referencial teórico e documentos governamentais. Foi utilizado também para a coleta de 

dados entrevistas com os professores das escolas e creches da Rede Municipal de Educação 

Básica de Crato, objetivando subsidiar nossa abordagem crítico- reflexiva sobre as políticas 

educacionais.  

Analisamos primeiramente, a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Base 

da Educação Brasileira nº 9394/1996, a Lei nº 11.738/2008 que aprovou o Piso Nacional da 

Educação. Esta Lei contempla os três pilares da carreira profissional do magistério: salário, 

formação e jornada de trabalho. Além desses documentos foram analisadas as Diretrizes da 

Carreira Docente e do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica do Município do Crato- PCCrs.  

 Seguidamente, nos colocamos a examinar as atas das assembleias e reuniões d o  

Sindicato dos Servidores Público Municipal. Essas assembleias ocorrem durante o processo 

de conquista de tais diretos. Elas nos serviram para organizar de forma cronológica como 

ocorreu todo o processo de implantação das realizadas com os docentes, buscando verificar 

quais as vantagens que obtiveram em sua carreira.  

Propomo-nos a realizar esta pesquisa em função de nossa participação no Conselho 

Municipal de Educação, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, na 

comissão de reformulação do PCCr Municipal, no Núcleo de Base do Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais e na Coordenação de comando da última greve dos 

profissionais da educação que aconteceu no município em 2016. 

 

Resultados e Discussão: 
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Ao que se refere às leis apontadas que estabelecem em nível nacional as diretrizes que 

devem ser seguidas e constituem ao mesmo tempo uma forma de estabelecer aos municípios 

as normas que a serem cumpridas obrigatoriamente, discutimos a seguir como vem ocorrendo 

no município de Crato-CE. 

Neste sentido, ao que se refere ao pagamento do piso nacional, isso já vem 

acontecendo. Contudo, ainda não se dispõe de um calendário para pagamento dos servidores, 

que muitas vezes é feito depois do quinto dia útil do mês.  

Nos estudos aqui realizados ressalta-se que ao final do ano de 2016 foi necessária uma 

ordem judicial de bloqueio das contas do município para se efetivar o pagamento dos 

trabalhadores. Acrescentamos ainda, que até a presente data ainda não tiveram o repasse do 

reajuste salarial do ano de 2017. 

É importante citar que a garantia do salário atual e a redução do terço da carga 

horária para estudo e formação ocorreram no município de Crato, num período de várias 

paralisações dos servidores e quatro greves.  

Em relação à valorização dos profissionais o atual Plano Nacional de Educação cita 

“[…] a priorização dos repasses de transferências federais voluntárias, na área de educação, 

para os estados, o Distrito Federal e os municípios que tenham aprovado lei especifica 

estabelecendo planos de carreira para os profissionais da educação”. (BRASIL, 2014). 

Neste contexto, a atual comissão formada por representantes dos professores da 

educação infantil e fundamental, bem como, de outros segmentos da educação municipal vem 

realizando encontros semanais com o objetivo de reformular o atual Plano de Cargos e 

Carreira do Magistério (PCCrs).  

Nos estudos realizados até o presente momento, identificamos que o município do 

Crato ainda possui em seu quadro efetivo professores que não concluíram o ensino superior, 

bem como, aqueles que o fizeram por meio do PARFOR.  

Segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p.284)  

 

[…] è fundamental que os sistemas de ensino, no processo de elaboração da lei do 
plano de carreira dos profissionais do ensino, deem voz aos professores por meio dos 
sindicatos e associações, a fim de possibilitar a minimização conflituosa que esses 
profissionais estão vivendo e garantir a profissionalização de uma categoria que se 
pauta pela seriedade e pelo compromisso com a educação no país, apesar de 
condições adversas. 
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Essa vivência dentro da comissão de reformulação do PCCr do Municipio do Crato 

nos proporcionou a dimensão de como estava a educação do município em torno de seus 

aspectos financeiros e pedagógicos. Os desafios são muitos para todos e a busca para melhoria 

da educação também parte da participação docente em todos os espaços de discursão sobre as 

políticas educacionais brasileira. 

 

Conclusões: 

 

 

Todas essas medidas de políticas públicas no nosso país que se tornaram lei 

ocorreram através da luta de profissionais do magistério com ajuda dos movimentos sindicais 

e sociais. Estas reformas trouxeram muitas mudanças na vida profissional dos professores.  

Contudo, as exigências para o cumprimento de suas tarefas também aumentaram, 

especialmente ao que se diz respeito, em elevar as notas das avaliações externas. Por outro 

lado, pouco lhes foi oferecido em troca: as demandas para que ocorra a formação adequada e 

continuada não estão acontecendo como prevê Lei, o apoio do poder central e ao que se refere 

no âmbito municipal ainda é precário para o acompanhamento permanente pela Secretaria 

Municipal de Educação.  

Ressaltamos, pois, que a valorização ocorre não só como reajuste salarial, mas 

também por meio de melhores condições de trabalho incluindo: formação continuada e em 

serviço, estrutura física adequada das escolas, além de material de didático. 
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