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[...] a valorização do professor se institui e se apoia num 

tripé, cujos componentes são imprescindíveis e essenciais 

a ponto de a ausência de um comprometer o valor dos 

outros e do conjunto: a) a remuneração digna, a partir de 

um PSPN que garanta a subsistência do professor num 

único emprego e confira visibilidade social positiva à 

profissão do magistério; b) uma formação inicial de 

qualidade e formação continuada proporcional às 

demandas concretas de seu trabalho, capazes de conferir 

competência e autonomia ao ato docente; c) uma carreira 

que fixe o professor ao sistema de ensino e uma jornada 

organicamente composta de aulas e tempo de 

realimentação pessoal e coletiva do ato docente que 

propicie identidade do profissional com a proposta 

pedagógica da escola e compromisso político com o seu 

sucesso (LIMA, 1994 apud MONLEVADE, 2000, p. 100-

101)  
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Impactos da Lei do Piso Salarial Nacional no município de Pindaí – BA e suas 

implicações na valorização docente: Sentidos dos/as professores/as 

 

RESUMO 

 

O salário, importante insumo para a valorização docente e reconhecimento social da 

profissão, consubstanciou a criação de um arcabouço legal, num longo período permeado por 

debates, lutas e tensões entre o poder público e a sociedade, representada pelas entidades 

sindicais, que perdurou 181 anos, a contar da primeira lei educacional no Brasil (1827) à Lei 

do Piso Salarial Nacional. Todavia, a Lei n.º 11.738 emerge trazendo consigo a resistência de 

governos subnacionais, cujas justificativas recaem sobre a incapacidade financeira de cumprir 

o piso. Assim, esse estudo visa a analisar os impactos provocados pela implantação da Lei do 

Piso Salarial no município de Pindaí-BA,  lócus da pesquisa, de modo a observar as suas 

implicações na valorização docente, a partir dos sentidos atribuídos pelos/as professores/as a 

esta política pública. Teoricamente, respalda-se em legislações e documentos, nacionais e 

locais, bem como em aspectos já teorizados pela academia, que tratam das políticas públicas 

de valorização docente e do seu financiamento, focalizando a remuneração do/a professor/a. 

Constata-se a partir das análises feitas que, assim como as políticas de Fundo 

(Fundef/Fundeb), a Lei do Piso Salarial Nacional é implementada, em nível federal, estadual e 

municipal, sem o aporte financeiro necessário à sua sustentabilidade, apontando para a 

urgência: da redefinição do pacto federativo e/ou da regulamentação do regime de 

colaboração entre os entes federados para que num esforço coletivo ampliem seus recursos 

elevando o percentual do PIB para 10% a serem investidos na educação; da reforma tributária 

onde impostos diretos, como o ITR, seja cobrado, redistribuído e aplicado neste setor social e 

no piso salarial do professor, entre outros. Os sentidos dos/as professores/as revelam que a Lei 

do Piso não promoveu a esperada valorização docente, visto que ainda persistem os salários 

aviltados, plano de carreira inconsistente e desrespeitado, jornada de trabalho excessiva, 

condições precárias de trabalho e supressão de direitos e vantagens adquiridos, atribuindo as 

principais causas à unilateralidade e às práticas clientelistas do poder público local e 

concluem apontando a necessidade de mobilização profícua e constante da classe pela 

efetivação dessa conquista! 

  

Palavras-chave: Valorização docente; Lei do Piso Salarial Profissional Nacional; 

Financiamento; Sentidos dos/as Professores/as; Município de Pindaí – Bahia. 
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Impacts of National Floor Wage Law in the city of Pindaí - BA and its implications for 

teacher appreciation: Senses of the teachers  

 

ABSTRACT 

 

The salary, important input for teaching appreciation and social recognition of the profession, 

embodied the creation of a legal framework, a long permeated by debates, struggles and 

tensions between the government and society, represented by the unions, which lasted 181 

years , after the first educational law in Brazil (in 1827) to the National Floor Wage Law. 

However, Law No. 11,738 emerges bringing the strength of subnational governments, whose 

justifications fall on the financial inability to meet the floor. Thus, this study aims to analyze 

the impacts of the implementation of the Floor Act in the municipality of Pindaí-BA, locus of 

research, in order to observe their implications for teacher appreciation, from the meanings 

attributed by  teacher the this public policy. Theoretically, supports in legislation and 

documents, national and local, as well as aspects already theorized by academia, dealing with 

public policy professor valuation and financing, focusing on the remuneration of the teacher. 

It appears from analyzes that, as Fund policies (Fundef / Fundeb), National Floor Wage Law 

is implemented at the federal, state and municipal level, without the financial support 

necessary for its sustainability, pointing to the urgency: the redefinition of the federative pact 

and / or regulation of collaborative arrangements between the federal entities for a collective 

effort to expand their resources by raising the percentage of PIB to 10% to be invested in 

education; tax reform where direct taxes, such as ITR is charged, redistributed and applied in 

this social sector and the salary of the teacher floor, among others. The senses of the teacher 

show that the floor Law did not provide the expected teacher appreciation, as there are still the 

debased wages, career plan inconsistent and disrespected, excessive working hours, poor 

working conditions and suppression of rights and advantages acquired by assigning the main 

causes of unilateralism and the clientelistic practices of local government and conclude 

pointing out the need for fruitful and constant mobilization of the class for the realization of 

this achievement! 

 

Keywords: teacher appreciation; National Floor Wage Law; Financing; Senses of the 

teachers; City of Pindaí – Bahia. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

PROBLEMATIZANDO A REALIDADE 

 

  

A questão da valorização dos profissionais do ensino é imperativa na história da 

educação brasileira. E, concordando com Leher (2010), esta valorização abrange dimensões 

tanto objetivas – regime de trabalho; piso salarial profissional; carreira docente com 

possibilidade de progressão funcional; concurso de provas de títulos; formação e qualificação 

profissional; tempo remunerado para estudos, planejamento e avaliação, assegurado no 

contrato de trabalho, e condições de trabalho – quanto subjetivas – reconhecimento social, 

autorrealização e dignidade profissional. 

Assim, foi o fato de considerar o piso salarial nacional como importante insumo para a 

valorização docente, como também as experiências vividas como professora e como secretária 

de educação do município de Pindaí – Bahia (gestão 2009/2012) que me conduziram à 

escolha da Lei do Piso Salarial Nacional, os impactos da sua implementação no município em 

questão e as implicações na valorização dos/as professores/as, como objeto de pesquisa.  

Como professora, vinculada há mais de 20 anos à rede estadual de educação, sempre 

questionei os baixos salários que a classe recebia em comparação com outros cargos técnicos 

e/ou superiores com o mesmo tempo de formação, 04 anos. Sempre acompanhei as 

mobilizações organizadas pela Associação dos Professores Licenciados do Brasil – Secção da 

Bahia (APLB-BA) frente ao governo da Bahia, na busca por melhores condições de trabalho e 

por uma remuneração justa para a categoria. Desse modo, um piso salarial nacional, que 

pudesse recuperar anos de perdas salariais e minimizar as desigualdades existentes entre 

nosso estado e os da região sudeste, como Minas Gerais e São Paulo, era um sonho que 

perpassou toda minha trajetória como docente.  

Entre os anos 2009 a 2012 quando estive como secretária municipal de educação em 

Pindaí-BA, foi o período em que a Lei do Piso fora implementada no município em questão. 

Conforme exigência da legislação que antecedia à Lei n.º11.738/2008, iniciamos no final de 

2009 a reformulação do Plano de Carreira do Magistério, com a participação da Delegacia 

Sindical dos Servidores Públicos do Município de Pindaí (DESSPUMUP), processo que levou 

um ano para finalizar, devido às muitas demandas e exigências da categoria que reivindicava 

diversas vantagens, haja vista, o Plano de Carreira que vigorava naquela época só contemplar 
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duas gratificações: Atividade Complementar (AC) e Tempo de Serviço. Pude vivenciar a 

contraposição entre as demandas da categoria como professora que sou na luta pela efetivação 

dessa lei, bem como, as dificuldades no cumprimento da Lei do Piso, quando aplicada 

conforme percentuais do Plano de Carreira que diferenciava os demais níveis, em detrimento 

aos professores de nível médio. Nos anos 2010 e 2011 foi possível o seu cumprimento, ainda 

que aplicando mais de 80% dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) para pagamento 

dos servidores do magistério. Todavia, no ano de 2012, com o aumento de 22,22% dado ao 

piso, tornou-se inviável o seu cumprimento, o que ocasionou mobilizações e greve dos 

professores, bem como reuniões com representantes da DESSPUMUP e Administração 

Pública no Ministério Público, para comprovar a inviabilidade de pagamento, conforme o que 

regia o Plano de Carreira municipal. 

A situação vivenciada, conforme exposta anteriormente, suscitaram em mim 

curiosidades e dúvidas a cerca do processo de construção dessa política pública de valorização 

docente, com vistas a compreender as discussões e tensões que circundaram e ainda 

circundam o processo de regulamentação do Piso Salarial Profissional, no âmbito nacional e 

local.  

Frente ao exposto, definiu-se como questão de pesquisa “Quais os sentidos atribuídos 

pelos/as professores/as municipais de Pindaí – Bahia à Lei do Piso Salarial Nacional como 

política pública com potencial de valorização docente”? A formulação da questão central de 

pesquisa possibilitou a definição de outras questões e/ou objetivos específicos, que também 

nortearam a pesquisa e deram sustentação à busca de respostas à questão central : “Em que 

contexto nacional se deu a construção e a implantação Piso Salarial Nacional para os/as 

educadores/as brasileiros/as, quais as reais intenções, limites e possibilidades de 

financiamento do mesmo?”; e, “Quais os impactos sócio-políticos e econômicos provocados 

pela implantação da Lei do Piso Salarial Nacional para o Magistério da Educação Básica no 

Município de Pindaí - BA, bem como no desenvolvimento da carreira e nos salários dos/as 

professores/as da rede municipal de ensino?”. 

Nessa perspectiva, orientou-se a pesquisa para um amplo estudo para entendimento de 

como se deu o processo de (des) valorização dos professores da educação básica e para 

conhecimento dos antecedentes históricos no contexto nacional que corroboraram para a 

criação da Lei Nº 11.738/2008, tais como a criação dos fundos Fundef/Fundeb, seus limites e 
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possibilidades no financiamento da educação, bem como para o conhecimento das reais 

condições dadas pelo Estado brasileiro aos entes federados para cumprimento dessa política 

educacional. Além disso, estabelecemos um roteiro para um estudo mais específico, voltado 

para aspectos do lócus da pesquisa, tais como peculiaridades do Plano de Carreira do 

Magistério de Pindaí, percentual do Fundeb utilizado na remuneração dos/as professores/as 

pindaienses, entre outros, de forma que pudesse compreender o processo de implantação da 

Lei do Piso não só em âmbito nacional, mas local, bem como os limites e as possibilidades de 

financiamento do mesmo, para então analisar os sentidos atribuídos pelos/as professores/as a 

esta política pública com vistas à valorização docente. 

Assim, a escolha pela Lei do Piso Salarial Nacional para o Magistério Público como 

objeto de pesquisa se deu por considerar que é um tema de relevância nacional e local, além 

de contemporâneo e complexo, demandando um estudo científico mais específico e 

minucioso.  

Vale ressaltar que o Piso Salarial Nacional tem a importante função de equalizar a 

educação nacional, tão marcada por iniquidades regionais, além de constituir-se num insumo 

necessário para a valorização dos profissionais da educação, que é encarada como condição 

imprescindível para a garantia da eficácia na educação. Embora, tenham sido necessárias duas 

décadas de estudos e debates desde a Constituição de 1988 até chegar à Lei 11.738/2008 e se 

instituir de fato o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 

público da educação básica. 

Têm direito ao piso todos os profissionais do magistério público da educação básica 

que trabalham dentro da escola: professores e todos os que dão suporte ao processo ensino e 

aprendizagem (diretores, coordenadores e orientadores pedagógicos, supervisores, etc.). A Lei 

n.º 11.738/08, também explicita que a implantação do piso deveria acontecer gradualmente 

entre 2009 e 2010, e ser reajustado anualmente, de forma automática, com base no 

crescimento do valor anual mínimo gasto por aluno do Ensino Fundamental, de acordo as 

regras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 

Profissionais do Magistério (FUNDEB). Outra exigência é que Estados e Municípios teriam 

que elaborar ou adequar seus planos de carreira e remuneração do Magistério às exigências da 

lei do piso até dezembro de 2009. Finalmente, como garantia para o cumprimento do piso 

salarial, a lei dispõe sobre a participação da União no seu custeio e na sua implementação 

progressiva. 
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Assim, após ser sancionada em julho de 2008, a Lei do Piso, gerou expectativas de que 

pudesse ser capaz de cumprir com os objetivos pelos quais é defendido pela categoria dos 

profissionais do magistério. Isto é, tornar-se não apenas um parâmetro salarial nacional, mas, 

sobretudo, garantir uma valorização que de fato corrobore para a melhoria do ensino através 

do combate à multijornada de trabalho e ao subemprego. Entretanto, o que se apresenta, 

atualmente, é um cenário não muito otimista.  

Atualmente, embora passada quase uma década após a sanção da Lei n.º 11.738/2008 

que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) para instituir o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica (PSPN), os embates em torno da 

mesma continuam em alta, principalmente no tocante à inviabilidade de pagamento alegado 

por alguns estados e municípios, de acordo a cada reajuste anual dado; isto é, gestores de 

vários estados e municípios brasileiros, sobretudo do Nordeste, alegam falta de recursos para 

seu cumprimento. 

O piso dos professores passou de R$ 950,00, em 2009, para 1.024,67, em 2010, e R$ 

1.187,14 em 2011, conforme valores informados no site do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC). Em 2012, o valor vigente era de R$ 1.451; em 2013, passou para R$ 1.567; e, em 

2014 foi reajustado para R$ 1.697,39. O maior reajuste foi 22,22%, em 2012. Em 2015, o 

reajuste de 13,01% dado, elevou o piso para R$ 1.917,78; e, de acordo divulgado pela mídia, 

esse reajuste, para o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo 

Ziulkoski, significou no total, um aumento de cerca de 7 bilhões nos gastos dos municípios e, 

para a então presidenta da União dos Dirigentes Municipais (Undime), Cleuza Repulho, 

implicou em dificuldades no cumprimento do mesmo por alguns estados e municípios, haja 

vista a arrecadação destes ter sido menor do que a esperada. Para 2016, o Ministro da 

Educação, Aloizio Mercadante, anunciou o reajuste de 11,36%, que elevou o piso de R$ 

1.917,78 para R$ 2.135,64, valor que deve ser pago para docentes com formação em nível 

médio com atuação em escolas públicas com 40 horas de trabalho semanais. O reajuste do 

piso reflete a variação ocorrida no valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente pelo 

Fundeb, conforme legislação vigente, muito embora, prefeitos e governadores tenham 

reivindicado junto ao MEC mudanças na fórmula de cálculo do reajuste anual para tentar 

diminuir o índice, sob a alegação de que as receitas das cidades e estados não têm crescido no 

mesmo ritmo, o que tem provocado conflitos sindicais, greves prolongadas, disputas judiciais 

que certamente não contribuem para a qualidade na educação no Brasil. 
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No município de Pindaí, na Bahia, por sua vez, a Lei do Piso começara a vigorar em 

janeiro de 2011, após o Executivo Municipal aprovar o novo Plano de Carreira dos 

Profissionais do Magistério, contemplando em seu texto a obrigatoriedade do cumprimento da 

Lei Nº 11.738/2008. Entretanto, alguns acontecimentos desencadeados desta data até a 

atualidade, como os já citados – organização da categoria em sindicato, mobilizações, greves, 

etc. – têm chamado atenção de todos os envolvidos na educação municipal de um modo geral. 

Diante do exposto, esta pesquisa teve por finalidade investigar através do estudo 

minucioso da trajetória histórica da construção de um piso salarial nacional, os impasses e os 

avanços enfrentados durante o processo de implantação deste no âmbito nacional e local, 

desvelando quais fatores se configuram como impeditivos para o efetivo cumprimento desta 

Lei, que constitui uma política pública com vistas à valorização os profissionais do magistério 

público e, consequentemente, à melhoria do ensino. Assim, pretende-se com os resultados 

desta pesquisa, contribuir para o melhor entendimento dessa lei, os impactos sociais, políticos 

e econômicos oriundos da sua implantação, favorecendo uma melhor compreensão do 

processo e a busca de meios para sua efetivação. 

 Finalmente, apresentadas as razões da escolha da Lei do Piso como objeto dessa 

pesquisa de Mestrado em Educação, necessário se faz discorrer sobre a configuração geral 

que o trabalho terá. 

 A presente dissertação, portanto, além das considerações iniciais e finais, está 

organizada em cinco capítulos. 

 O Capítulo I versa sobre os pressupostos metodológicos que orientaram a pesquisa. 

Intitulado como “Percurso Metodológico”, o referido capítulo apresentará a abordagem 

qualitativa como método escolhido, cujos fundamentos teóricos baseiam-se na perspectiva 

fenomenológico-hermenêutica. Segundo Bogdan e Biklen (2013), a fenomenologia, 

influenciada pelos filósofos Edmund Husserl e Alfred Schutz, se preocupa em compreender o 

significado que os acontecimentos e as interações têm para as pessoas vulgares em situações 

particulares; sendo enfatizado o componente subjetivo do comportamento das pessoas, com o 

objetivo de compreender como e qual o significado que constroem para os acontecimentos das 

suas vidas cotidianas. A hermenêutica, por sua vez, esta é proposta porque se preocupa com a 

interpretação dos significados ou mensagens contidas num texto (entendido em um sentido 

muito amplo) (GATTI; ANDRÉ, 2013). 
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Ainda, sobre os estudos desenvolvidos na abordagem qualitativa de base 

fenomenológica, Gatti e André (2013) expõem que estes são centrados na perspectiva dos 

sujeitos, cujo objetivo é investigar opiniões, percepções, representações, emoções e 

sentimentos de professores, alunos, gestores escolares, pais de alunos, sobre um determinado 

tema ou questão. 

Desta forma, a pesquisa sobre os “Impactos da Lei do Piso Salarial Nacional no 

município de Pindaí – Bahia e suas implicações na valorização docente: Sentidos dos/as 

professores/as” investigou o fenômeno em questão, principalmente pela perspectiva dos 

sujeitos prioritários dessa política pública, os professores da rede municipal de Pindaí. Sobre a 

importância de se trabalhar com o sentido e/ou significado que os sujeitos atribuem às 

situações de sua vida quotidiana, característica mais marcante da nossa pesquisa, Bogdan e 

Biklen (2013) expõem que uma das características da investigação qualitativa é a de que “o 

significado é de importância vital na abordagem qualitativa” (p.50). 

No que se refere à discussão sobre “sentido”, o nosso estudo se apoiou nos conceitos 

de Leontiev (2004) e Charlot (2000). Leontiev (2004) assim define o termo: “[...] sentido é, 

antes de mais nada, uma relação que se cria na vida, na atividade do sujeito” (p.103). Para 

Charlot (2000), sentido é sempre o sentido de um enunciado, produzido pelas relações entre 

os signos que o constituem, signos estes que têm valor diferencial em um sistema. Desse 

modo, em ambos os autores, os conceitos se aproximam, haja vista eles defendem que a noção 

de sentido implica a existência de um conjunto de fatores os quais têm relação com o sujeito. 

Isto é, “o sentido é, pois, produzido a partir das relações que os sujeitos estabelecem com 

outras pessoas e com o mundo que as cerca” (NUNES, 2011, p.57). 

Na abordagem qualitativa, são diversas metodologias existentes; mas, para este estudo, 

a estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso, por se tratar de uma investigação 

relacionada a um acontecimento contemporâneo, num local específico e, pela capacidade 

deste em lidar com uma variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e 

observações – além do que pode estar disponível no estudo histórico convencional (YIN, 

2001). 

As fontes de coleta de dados utilizadas foram a pesquisa documental e bibliográfica 

sobre o objeto de pesquisa, questionários e entrevistas narrativas, sendo esta última a que terá 

maior destaque na análise do fenômeno estudado. Vale ressaltar, que no momento final, ou 

seja, durante a análise dos dados produzidos e/ou coletados, foi feita a triangulação (FLICK, 
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2004) dos dados levantados nos instrumentos citados de forma a obter maior precisão nas 

informações obtidas que orientaram a construção do aporte teórico da pesquisa.  

Sobre a análise das narrativas, Silva e Pádua (2010) afirmam que esse trabalho se 

inicia com a transcrição cuidadosa de cada entrevista e prossegue no processo de leitura e 

releitura destas em busca de categorias de análise, corroborando para o desvelamento dos 

temas principais abordados em cada narrativa. Para além das singularidades das histórias 

subjetivas, é nesse momento que processos históricos coletivos são revelados. 

A decodificação dos temas apresentados pelos sujeitos em suas narrativas e a busca de 

padrões específicos e comuns entre elas é um trabalho que implica revisão constante, de 

reescrita e da construção e reconstrução de textos analíticos. Segundo orientações de 

Malinowiski (1975), para a realização desse trabalho, é importante a criação de quadros 

sinópticos contendo os grandes temas identificados nas narrativas para comparar semelhanças 

e diferenças entre as entrevistas analisadas, buscando padrões que se repetem, considerando 

especificidades, mas sem desprezar temas que aparecerem apenas em algumas narrativas, pois 

estes poderão iluminar e dar inteligibilidade ao conjunto. 

Na pesquisa em questão, a forma a ser utilizada na análise das entrevistas narrativas, 

será a “análise de conteúdo” de Philipp Mayring, que de acordo tradução e sistematização 

feitas por Jovchelovitch e Bauer (2014), foi denominada “análise temática” e representa uma 

sequência de codificação que deve ser empregada no exame do material coletado, uma 

espécie de “redução de termo qualitativo” (idem, 2014), em que passagens do texto são 

reduzidas em palavras-chave.  

Finalmente, necessário se faz destacar que a análise só produz bons resultados à luz do 

aporte teórico, entrelaçando empiria e teoria durante todo o percurso da pesquisa, de forma 

que as perspectivas teóricas ajudem a interpretar as significações e/ou os sentidos que os 

sujeitos dão às suas experiências de vida, pessoais e coletivas. E, como acontece em qualquer 

pesquisa, os resultados conseguidos no final da análise das entrevistas narrativas são sempre 

parciais, podendo ser superados por outras pesquisas. 

O “As Políticas Públicas de Valorização Docente e a proposta de um Piso Salarial 

Nacional para o Magistério Público Brasileiro na Legislação Brasileira” é tema do Capítulo II 

dessa dissertação. Nele é apresentado, inicialmente, o percurso histórico do processo de (des) 

valorização dos professores da educação básica no Brasil propiciando o entendimento das 



22 
  

lutas e embates travados com vistas ao regaste da função social da profissão docente e sua 

materialização na Lei do Piso Salarial Nacional. Em seguida, discorre-se sobre a relação 

existente entre as reformas de Estado ocorridas nas últimas décadas e as Organizações 

Internacionais (Banco Mundial e FMI), e de que modo esta (relação) influenciou as políticas 

educacionais no Brasil, gestadas neste período. As políticas de valorização docente e o piso 

salarial nacional, neste contexto, são debatidos conforme a configuração que obtiveram na 

legislação brasileira, desde a Constituição Federal de 1988 até a Lei do Piso, com ênfase para 

os eventos ocorridos nos governos de Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Luís Inácio Lula 

da Silva (Lula). Finalizando o capítulo, a Lei do PSPN é apresentada na íntegra, 

estabelecendo uma análise comparativa entre o Projeto de Lei 619/2007, enviado pelo Poder 

Executivo, e a Lei n.º 11.738/2008, que foi construída com a participação efetiva de diversas 

entidades sindicais, especificamente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE). Ao final apresenta-se a avaliação dessa política educacional, nesses seis 

anos de implementação no país, partindo de aspectos já teorizados por estudiosos como 

Abicalil e Pinto. 

O Capítulo III “Financiamento da Educação no Brasil: Limites e Possibilidades de 

Cumprimento do Piso Salarial Nacional” trata do estudo detalhado sobre o financiamento da 

educação brasileira cujo objetivo é propiciar a compreensão de que as políticas públicas 

implantadas no País, bem como as novas políticas e/ou ações a serem implementadas 

necessitam ser sustentadas em uma base sólida de como é possível financiar estas ações. No 

caso específico do Piso Salarial Nacional, objeto de estudo dessa pesquisa, é um exemplo bem 

claro de política pública que necessita de aporte financeiro para dar sustentação. 

Desse modo, é apresentada inicialmente uma retrospectiva histórica de forma a 

pontuar como a questão do financiamento fora incorporada na legislação pertinente à 

educação no Brasil, de 1.500 a 1988, observando como esta interferiu e interfere na garantia 

do acesso e gratuidade da educação como um direito à cidadania, bem como, a sua vinculação 

direta (financiamento) quando discutimos carreira, salários e qualidade do ensino. Em 

seguida, estabelece-se uma discussão sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) e o seu substituto, o atual 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), de modo a compreender a complexa sistemática de 

redistribuição de recursos entre Municípios e Estados e a complementação da União, além dos 

limites e possibilidades desse Fundo no pagamento do Piso salarial docente. E, ao final, é feita 



23 
  

uma análise sobre a vinculação dos recursos aplicados em educação a um percentual do 

Produto Interno Bruto (PIB) e sua relação com o futuro da educação brasileira e a sustentação 

de políticas públicas como o cumprimento piso salarial nacional atualmente. 

“Panorama Educacional de Pindaí-BA e os Impactos da Implantação do Piso Salarial 

Nacional Docente” é o título do Capítulo IV, que juntamente com o quinto capítulo se ocupa 

da parte que se destina a apresentar a aproximação com o campo empírico da investigação. 

Neste capítulo, torna-se imprescindível historiar o panorama educacional do município em 

questão, bem como, a configuração das políticas de valorização docente nas três últimas 

décadas – especialmente, a Lei do PSPN –, para compreensão de como estas repercutiram na 

organização da carreira dos profissionais do magistério, inclusive na remuneração docente.  

O quinto e último capítulo desta dissertação, “Os sentidos atribuídos pelos/as 

professores/as à Lei do Piso Salarial Nacional como política pública com potencial de 

valorização docente”, apresenta o resultado da análise das entrevistas narrativas realizadas 

com os sujeitos da pesquisa desvelando a partir da escuta das suas vozes que sentidos os/as 

profissionais do magistério do município lócus da pesquisa atribuem a Lei do Piso, e se essa 

conquista trouxe efetivamente mudanças significativas no tocante à valorização docente, o 

que foi essencial para avaliar se esta política pública tem cumprido ou não com os seus 

propósitos, contribuindo assim para a proposição de meios eficazes que corroborem para a sua 

real efetivação. E, para maior credibilidade (validade interna), transferibilidade (validade 

externa ou generalização), a confirmabilidade (objetividade) e a confiabilidade à pesquisa, 

realizou-se durante todo o processo de análise e construção do aporte teórico, a triangulação 

entre as narrativas, os questionários anônimos aplicados com profissionais do ensino e as 

análises documental e bibliográfica realizadas nas etapas anteriores.  

Por fim, as considerações finais remetem-se aos aspectos já tecidos sobre o objeto de 

estudo. Esta retomada final procurou fazer uma síntese das constatações e das análises 

produzidas no percurso da investigação, sem a intenção de emitir conclusões definitivas, mas 

de favorecer a possibilidade de configuração de novas pesquisas sobre o tema. 
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CAPÍTULO I 

 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar os pressupostos teórico-

metodológicos que orientaram a realização da pesquisa “Impactos da Lei do Piso Salarial 

Nacional no município de Pindaí – Bahia e suas implicações na valorização docente: sentidos 

dos/as professores/as”. No primeiro momento, são apresentados os pressupostos da pesquisa 

qualitativa, abordagem metodológica escolhida para orientação da referida pesquisa. Em 

seguida, focaliza-se nos pressupostos do estudo de caso, abordagem escolhida como base de 

apoio, dentre as diversas abordagens que compõem a pesquisa do tipo qualitativo, cuja 

finalidade foi versar sobre a análise dos elementos que constituem o processo de 

implementação da Lei do Piso n.º 11.738/2008, os impactos na rede de ensino e as 

implicações na valorização docente, a partir do caso específico do município de Pindaí, na 

Bahia. Prosseguindo, destacam-se as técnicas utilizadas para coleta de dados da pesquisa, 

enfatizando a modalidade de entrevista narrativa. E, por fim, conclui abordando sobre o 

processo de tratamento e análise dos dados coletados e/ou produzidos na/para a pesquisa, 

principalmente àqueles provenientes da entrevista narrativa, considerando os pressupostos de 

organização analítica provenientes da análise de conteúdo. 

1.1 Pressupostos metodológicos da abordagem qualitativa 

 Para a análise e compreensão do processo de implantação dessa política educacional 

(Lei do Piso) no contexto do município citado e investigar se esta corroborou para a 

valorização dos professores e melhoria do ensino, foi escolhida a abordagem qualitativa, por 

ser a mais apropriada para refletir o tema na perspectiva dos sujeitos e por considerar a 

interpretação do pesquisador; além de trabalhar com um universo dos sentidos, significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que correspondem a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

Assim, a pesquisa está fundamentada nos pressupostos da pesquisa qualitativa 

elencados por Bogdan e Biklen (2013), centrando-se no sujeito, “o professor da rede 
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municipal de ensino de Pindaí-BA”, que, por ser social, encontra-se inserido num contexto 

também social. Sobre essa relação entre os sujeitos e o seu meio social, os autores afirmam 

que as narrativas destes se constituem em meios de obter provas detalhadas de como as 

situações sociais são vistas pelos seus atores e quais os significados que vários fatores têm 

para os participantes. Desse modo, dada à complexidade que é analisar um fenômeno em que 

sujeito e contexto estão entrelaçados, orientou-se a análise para uma variedade de dados 

provenientes de diversas fontes, todavia privilegiando as narrativas dos professores sobre suas 

trajetórias de formação e de construção da identidade profissional, sobre o processo de 

implantação da Lei do Piso Salarial em si e suas implicação na análise do processo de 

construção valorização da carreira docente. 

Segundo Minayo (1999), a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares, pois, nas ciências sociais, se preocupa com um nível de realidade não 

quantificado. Isto é, a pesquisa qualitativa “trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis” (p. 21-22). Assim, sendo o foco dessa pesquisa qualitativa, os sujeitos em interação 

social, torna-se imprescindível ouvi-los em suas narrativas sobre o fenômeno em questão.  

É importante destacar que no desenvolvimento da pesquisa de tipo qualitativo, além da 

articulação entre os instrumentos da pesquisa, é essencial que o pesquisador atente-se a uma 

série de procedimentos para sua realização. Flick (2004) destaca como significativos os 

procedimentos que consistem: na escolha adequada de métodos e de teorias; no 

reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas; nas reflexões dos pesquisadores a 

respeito de sua pesquisa como parte do processo de produção de conhecimento; e, na 

variedade de abordagens e métodos. 

Sendo assim, após a compreensão dos pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa 

do tipo qualitativo e do conhecimento das diversas abordagens de pesquisa que a compõem, 

escolhemos os pressupostos do estudo de caso, como base de apoio, por sua finalidade ser a 

de versar sobre a análise dos elementos que constituem o processo de implantação da Lei do 

Piso Salarial, seus impactos e suas implicações para a valorização docente e melhoria do 

ensino, a partir do caso específico do município de Pindaí – Bahia. 

 



26 
  

1.2 O Estudo de Caso como estratégia metodológica 

 Segundo Yin (2001), “um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga 

um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto de vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (p.32). 

 Assim, foi com base nesta definição técnica dada por Yin (2001), que fora escolhido o 

‘estudo de caso’ como estratégia metodológica para esta pesquisa, visto que o fenômeno da 

valorização profissional do/a professor/a pindaiense está diretamente ligado ao contexto de 

implantação da Lei do Piso Salarial Profissional Nacional neste município baiano. Esta lei 

visa a recuperar 20 anos de atraso na efetivação dessa política educacional que objetiva 

resgatar a função social da profissão docente, buscando minimizar as gritantes diferenças 

remunerativas dos educadores/as, nas diferentes regiões brasileiras, buscando maior equidade 

salarial e valoração desses/as profissionais que são cernes do processo educacional que, 

comumente, são responsabilizados quando o processo ensino/aprendizagem vai mal ou não 

acontece, entre outros fatores. 

 Yin (2001) também considera que a investigação a partir do estudo de caso: 

• enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais 

variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado, 

• baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando 

convergir em um formato de triangulo, e, como outro resultado, 

• beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e análise de dados (p. 33). 

 

 Destarte, justifica-se a escolha do estudo de caso para investigar o objeto desta 

pesquisa, pois a valorização docente é constituída por uma diversidade de elementos (jornada 

de trabalho, relações sociais e interpessoais, condições materiais de trabalho e, 

principalmente, condições salariais dignas) necessitando, pois, da utilização de uma variedade 

de instrumentos de coleta de dados (documentos contábeis, questionários, entrevistas 

narrativas, etc.) que serão analisados a partir de uma triangulação entre eles, apoiando-se em 

proposições teóricas levantadas na etapa da pesquisa bibliográfica. 

Ainda de acordo com Yin (2001), a pesquisa alicerçada no estudo de caso deve possuir 

uma pequena amostra de sujeitos, pois isto possibilitará analisá-los com maior profundidade, 

utilizando-se várias fontes de evidências e/ou instrumentos de coleta de dados para tal. Logo, 

as conclusões emanadas deste estudo de caso específico poderão ser generalizadas 
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estatisticamente, devido aos poucos sujeitos analisados, como também haverá generalização 

resultante da triangulação/articulação entre os instrumentos de coleta de dados com as 

contribuições teóricas levantadas nos estudos realizados, anteriormente. Ratificando o 

exposto, Yin (2001), ressalta que: 

os estudos de caso, da mesma forma que os experimentos, são generalizáveis 

a proposições teóricas, e não a populações ou universos. Nesse sentido, o 

estudo de caso, como o experimento, não representa uma “amostragem”, e, 

ao fazer isso, seu objetivo é expandir e generalizar teorias (generalização 

analítica) e não enumerar frequências (generalização estatística) (p.29). 

 

 Portanto, o estudo de caso permite que o fenômeno em estudo seja investigado de 

forma aprofundada, devendo para isso, utilizar-se de uma multiplicidade de fontes de coleta 

de dados, como os citados anteriormente. Além disso, esta pesquisa sustenta-se nas análises 

teóricas e bibliográficas, consulta a documentos (leis, decretos, etc.), na aplicação de 

questionários, mas principalmente, na realização de entrevistas narrativas. 

 Marconi e Lakatos (1992) ao enfatizar a importância das análises bibliográfica e 

teórica numa pesquisa, como forma de conhecer as lacunas dos estudos, formular os 

pressupostos teóricos que orientarão a compreensão do objeto de estudo, bem como, construir 

um referencial teórico epistemológico para fundamentar a análise dos dados, refere-se à 

pesquisa bibliográfica como sendo “levantamento de toda a bibliografia já publicada, em 

forma de livros, revistas, publicações avulsas e impressa escrita. Sua finalidade é colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto” 

(MARCONI; LAKATOS, 1992, p.43-44). 

 

 Desse modo, as análises teóricas e bibliográficas foram eleitas como etapas 

primordiais deste estudo, e perpassaram todo o desenvolvimento da pesquisa, pois foi a partir 

delas que o objeto e os questionamentos foram aprimorados, que os instrumentos de coleta de 

dados foram desenvolvidos e que se orientou a análise dos dados. 

A análise documental nesta pesquisa, por sua vez, foi realizada com a finalidade de 

identificar dados sobre os impactos sócio-políticos e econômicos da implantação da Lei do 

Piso no Brasil e, especificamente no município de Pindaí-BA, que subsidiaram a elaboração 

dos instrumentos de coleta de dados como o questionário e entrevista narrativa e, 

posteriormente, serviram para clarificar as respostas e relatos dos/as professores/as analisados 

e, também, para ajudar a compreender o atual contexto desta política no lócus analisado. Para 
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isso, foram referenciados fragmentos dos seguintes documentos: a Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), artigo 206, incisos V, VI e VII; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei n.º 9.394 (BRASIL, 1996), artigo 3º, incisos VII a XI, e artigo 67; a Lei Federal 

n.º 11.738 (BRASIL, 2008), que 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; a Lei do FUNDEB, 

Lei nº 11.494 (BRASIL, 2007); Resolução/MEC nº 7 (BRASIL, 2012) que fixa a parcela da 

complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, prevista no caput do art. 7º da 

Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; a Lei n.º 279/2010 que regulamenta o Plano de Cargos 

e Salários do Magistério Público do Município de Pindaí – Bahia (PINDAÍ, 2010), entre 

outros. 

Ainda sobre o estudo de caso e suas potencialidades como opção metodológica, Yin 

(2001) afirma que esta estratégia/modalidade de pesquisa tem como aspecto relevante o fato 

de não rejeitar as contribuições oriundas de outras abordagens para analisar a fundo o objeto 

de estudo. Para isso, recorreu-se ao questionário, instrumento da abordagem quantitativa, com 

a finalidade de traçar um perfil dos professores da rede de ensino de Pindaí-BA e também de 

fornecer condições de generalização de alguns elementos provenientes da entrevista narrativa, 

principal instrumento de coleta. O questionário é composto de várias questões fechadas e, 

para aplicação do mesmo, optou-se pela realização de uma palestra intitulada “Piso Salarial 

Nacional para os Educadores Brasileiros e o seu financiamento: Contradições de uma política 

pública com potencial de valorização docente” para os/as professores/as, lotados/as nas 

diversas escolas municipais de Pindaí, zona rural e urbana, envolvendo as três etapas de 

ensino oferecidas no município: educação infantil, ensino fundamental I e ensino fundamental 

II. Por se tratar de um questionário anônimo e voluntário, foram respondidos 30 questionários, 

totalizando, aproximadamente, 25% dos professores efetivos da rede municipal de ensino, 

vinculados à folha dos 60% do Fundeb.  

1.3  Entrevista narrativa: um instrumento fecundo na coleta e/ou produção de dados 

 A entrevista narrativa foi escolhida como instrumento principal de coleta de dados, 

pois ouvir a voz dos professores configurou-se como melhor forma de analisar o período que 

antecede a implementação da Lei nº 11.278/2008 no município de Pindaí, o processo em si e 

os sentidos atribuídos a essa política educacional com potencial de valorização docente. Esta 
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modalidade de entrevista permite captar melhor as dimensões pessoais e profissionais 

presentes nas trajetórias de vida e profissionais, onde histórias da formação e de construção da 

carreira profissional se entrelaçam, bem como, se entrecruzam os aspectos motivacionais e de 

satisfação com a profissão, objetivos e projetos profissionais e de vida, dilemas e problemas 

de ordem profissional e pessoal, entre outras coisas. 

Como sujeitos da pesquisa foram escolhidos professores da categoria efetivos, com 10 

anos ou mais de trabalho. A opção por limitar a estes/as profissionais se deu por considerar 

que o processo de construção da valorização docente, através de um salário condigno, no 

contexto estudado, só poderia ser descrito por professores que possuíssem uma trajetória nas 

instituições de ensino da rede municipal investigada, e isto só foi possível, prioritariamente, 

entre os/as que possuíam um vínculo profissional estável. 

Souza (2006) ao enfatizar a importância de ouvir a voz do sujeito nas pesquisas do 

campo da formação docente e da construção da identidade profissional, destaca que “as 

histórias de vida, as representações e as narrativas de formação marcam aprendizagens tanto 

na dimensão pessoal, quanto a profissional e entrecruzam movimentos potencializadores da 

profissionalização docente” (p.42). 

Reforçando a tese sobre a importância de ouvir a voz dos/as professores/as (agentes e 

sujeitos-históricos), nos estudos sobre suas histórias de vida e profissionais e suas lutas pelo 

resgate da função social de sua profissão e sua valorização, Goodson (1995) afirma que estes 

estudos nos ajudam a ver o indivíduo e a sua relação com a história do seu tempo, o que nos 

permite enxergar as intersecções entre história de vida e história da sociedade e, esclarecer 

assim, as escolhas, opções e contingências que se deparam ao indivíduo.  

Silva e Pádua (2010) afirmam que “as narrativas, com suas sutilezas psicológicas e 

capacidade de suscitar emoções, espanto, arrebatamento, teriam ainda a vantagem de 

reintroduzir no discurso sóbrio e conciso das ciências novas possibilidades de reflexões e de 

interpretações a cerca dos fenômenos estudados” (p.105). 

Larrosa (2004), por sua vez, considera toda narrativa uma forma de auto interpretação, 

fundamental na elaboração do sentido de identidade dos sujeitos. Ao narrar histórias esses 

sujeitos se constroem e se reconstroem; isto é, é na história de vida de cada sujeito que os 

acontecimentos narrados adquirem ordem e sentido. 
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Diante das considerações feitas a respeito da importância das narrativas dos sujeitos 

nas pesquisas, constata-se que a entrevista narrativa não só atende ao critério de ser uma 

opção metodológica e conceitual, devido à natureza do objeto de estudo, quanto a uma opção 

política e social, ao centrarmos nosso foco de atenção na possibilidade de conhecer e ouvir a 

voz dos/as professores/as, profissionais responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo, 

político, cultural, social e humano da sociedade, e que por vezes, são cobrados por si próprios, 

pela sociedade e pelos políticos, bem como, são comumente desamparados/as pelas políticas 

públicas. 

Assim, compartilhando as suas ideias com os autores Flick (2004) e Jovchelovitch e 

Bauer (2014), Silva e Pádua (2010) expõem que a entrevista narrativa surge como um 

importante e fecundo dispositivo de coleta de dados, sendo vantajosa para este tipo de 

pesquisa porque possui a característica de não ser diretiva, algo que acaba fornecendo 

melhores condições e encorajando o entrevistado a construir uma narrativa que possibilite 

reconstruir os acontecimentos e fatores mais relevantes de sua trajetória. 

Silva e Pádua (2010) destacam, ainda, que diferentemente da entrevista 

semiestruturada, a entrevista narrativa consta de apenas uma pergunta chamada questão 

gerativa, que se constitui como centro desse instrumento de pesquisa, devendo por esta razão 

ser bem elaborada pelo pesquisador. Ela deve explicitar o foco da pesquisa e estimular o 

entrevistado ao relato espontâneo dos acontecimentos relacionados ao objeto investigado, do 

inicio ao fim, detalhando estágios importantes sobre a temática. Jovchelovitch e Bauer (2014) 

ressaltam que para auxiliar esta primeira fase da entrevista, podem ser empregados recursos 

visuais, uma linha de tempo, por exemplo, representando o começo e o fim do acontecimento 

em questão. 

Bem elaborada e apresentada no início da entrevista, a questão gerativa dará chances 

ao sujeito entrevistado de elaborar a narrativa principal (FLICK, 2004). Desse modo, a 

questão gerativa apresentada aos sujeitos desta pesquisa foi: “Conte-me sobre você/professor 

(a), começando o seu relato por sua formação escolar, a escolha pelo magistério e as 

expectativas iniciais sobre a profissão docente; em seguida, exponha como se deu a 

construção da sua identidade profissional, desde a sua entrada no magistério público até a os 

dias atuais, destacando nesse processo os sabores e/ou dissabores da docência, a formação 

continuada, as condições de trabalho, a carga horária, a evolução na carreira e, 

principalmente, o salário docente; por fim, conclua destacando as suas expectativas em 
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relação às políticas educacionais implementadas nas últimas décadas – Fundef/Fundeb e, 

especificamente, a Lei do Piso Salarial Nacional – que propunham a remuneração condigna 

como dispositivo essencial para a valorização docente”. 

Ainda segundo Flick (2004), nesta etapa da entrevista, o entrevistador não deve 

interromper o entrevistado, mas acompanhar atentamente a história narrada, usando apenas a 

palavra mágica própria da função fática da linguagem de alimentar as narrativas, ‘hum’, como 

forma de empatia e/ou interesse ao narrado.  Destaca que durante a narrativa principal o 

entrevistador deverá anotar questões que necessitam de melhores esclarecimentos, para serem 

feitas na segunda etapa que ele denomina de etapa das investigações narrativas.  

Neste momento, que Jovchelovitch e Bauer (2014) denominam fase das perguntas, não 

é permitido dar opiniões, discutir contradições e/ou fazer perguntas do tipo “por quê?”, 

somente “que aconteceu então?”, indo das perguntas exmanentes (aquelas que refletem o 

interesse do pesquisador e orientam a elaboração da questão gerativa) para as perguntas 

imanentes (tópicos, temas e relatos de acontecimentos trazidos pelo entrevistado durante a 

narrativa principal); o ideal aqui é ancorar as questões exmanentes na narração fazendo uso 

exclusivo da linguagem do informante. 

 Jovchelovitch e Bauer (2014) destacam como fase final da entrevista narrativa, a 

etapa da fala conclusiva que ocorre logo após o gravador ser desligado e é iniciada uma 

conversa informal entre narrador e pesquisador. Neste momento é permitido o uso de 

perguntas do tipo “por quê?”, sendo aconselhável o uso de um diário de campo para o registro 

de aspectos relevantes surgidos, que não devem ser anotados na presença do informante.  

Embora as entrevistas narrativas sejam úteis em casos como projetos que investigam 

acontecimentos específicos e assuntos quentes como políticas locais, projetos onde há 

variadas versões em jogo (grupos sociais diferentes constroem histórias diferentes), e projetos 

que combinem histórias de vida e contextos sócio-históricos (SCHÜTZE, 1977), também 

apresentam fraquezas: a) expectativas incontroláveis dos informantes, que levantam dúvidas 

sobre a não diretividade desse tipo de entrevista, e b) o papel muitas vezes irrealístico e as 

regras exigidas para tais procedimentos (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2014). 

Contudo, a vantagem desta modalidade de entrevista está na possibilidade de 

contribuir para o professor da rede municipal pindaiense, construir uma história com início, 

meio e fim de si e de seu contexto, condição que possibilita compreender sua história de vida 
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e profissional, ressaltando, com isso, os principais elementos que repercutem nesta construção 

de identidade profissional, bem como nos sentidos que este/a (professor/a) atribui as políticas 

de valorização docente implementadas no âmbito nacional e local, durante sua trajetória 

profissional, especificamente a Lei do Piso Salarial Nacional. A construção de sua narrativa 

ocorre por meio da reconstrução de sua memória, bem como da seleção e organização espaço-

tempo dos eventos narrados, pois de acordo Silva e Pádua (2010) é justamente ao narrar 

histórias, que estes sujeitos se constroem e se reconstroem, ou seja, que refletem sobre sua 

trajetória e ação profissional, interesses, objetivos, expectativas, pontos de satisfação e 

insatisfação, e assim ao se interpretar, acaba construindo sua história profissional como 

docente no contexto educacional estudado. 

Desta forma, as entrevistas narrativas podem ser aplicadas a diferentes contextos e 

com diferentes sujeitos, ajustando-se ao foco de cada pesquisa e aos diferentes sujeitos, 

trazendo à tona após cada experiência, um novo aprendizado. E, no caso especifico da 

pesquisa sobre os impactos da implantação da Lei do Piso Salarial em Pindaí-BA e suas 

implicações na valorização docente, buscaremos através da aplicação das entrevistas 

narrativas, oportunizar aos professores a recriação das experiências vivenciadas, tornando 

públicas suas vozes e revelando conhecimento, gerando novos sentidos que poderão 

esclarecer e aprofundar a compreensão a cerca do fenômeno estudado. 

Silva e Pádua (2010) também acrescentam que esta modalidade de entrevista tem a 

finalidade de encontrar nos relatos, além das singularidades, pontos de convergência que 

apontam para uma característica coletiva, ou seja, contribui para pensar em elementos 

constitutivos da profissão docente e das políticas educacionais que buscam a sua valorização, 

tanto singulares quanto coletivas. Contudo, para isto, é necessário que se confronte mais de 

uma narrativa na parte da análise dos dados. Por este motivo, o desenvolvimento desta 

pesquisa se apoiará na entrevista de cinco participantes que serão escolhidos mediante o 

atendimento da condição de serem efetivos/as a mais de 10 anos na rede de ensino de Pindaí e 

estarem vinculados/as às diferentes modalidades de ensino oferecido na rede de ensino 

municipal (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II), zona rural e 

urbana. 

Vale destacar que para a elaboração da questão gerativa, faz-se necessário a retomada 

de alguns estudos centrais, da análise dos dados quantitativos do questionário e de muita 

reflexão, pois esta (questão) é que direcionará o desenvolvimento da entrevista. Contudo, 
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antes de iniciar o desenvolvimento prático da entrevista, conforme propõem Flick (2004), 

Jovchelovitch e Bauer (2014) e Silva e Pádua (2010), é imprescindível contatar os sujeitos da 

pesquisa e explicá-los sobre os procedimentos da entrevista narrativa: o que é a questão 

gerativa, a etapa da narração central, a fase de questionamentos, o final da entrevista e o tipo 

de relação entrevistador/entrevistado em cada uma dessas fases. 

Outra vantagem da entrevista narrativa sobre os demais tipos de entrevista é a 

possibilidade de obter informações profundas e plausíveis à medida que o entrevistado pode 

se envolver pelo fluxo da narrativa e apresentar informações que em outra modalidade de 

entrevista poderiam ser silenciadas. Todavia, embora esta modalidade de entrevista contribua 

para a existência de um relato mais confiável, Silva e Pádua (2010) advertem sobre a 

necessidade de questionar a verossimilhança do relato, pois ele certamente esta imbricado de 

interesses, prejulgamentos e expectativas, como, por exemplo, a de agradar o pesquisador, 

sendo por isso, importante se atentar para o contexto de produção da entrevista e reconstituir 

as ações e as conjunturas históricas nas quais o sujeito está inserido. E, a triangulação de 

dados, neste caso, torna-se uma estratégia importante. 

Para os autores Flick (2004), Jovchelovitch e Bauer (2014) e Silva e Pádua (2010), 

após a narração principal do sujeito da pesquisa, é que se inicia a fase de questionamento, cuja 

finalidade é clarear alguns pontos da narrativa principal; mas, sem fazer perguntas 

previamente semiestruturadas, nem questionar e/ou perguntar a opinião do entrevistado, mas 

aprofundar as questões provenientes da narrativa principal do sujeito. 

Ainda de acordo os autores, após o término da fase de questionamentos, inicia-se a 

última etapa da entrevista: pede-se ao entrevistado que faça uma síntese do que foi narrado na 

entrevista ou mesmo alguma informação além da que foi narrada na entrevista. Por fim, com o 

término da entrevista, é imprescindível que se anote os principais pontos narrados e suas 

impressões, pois certamente eles ajudarão no tratamento e na análise dos dados. 

1.4 Tratamento e análise dos dados 

No tratamento e análise dos dados provenientes da entrevista narrativa, foi utilizada a 

“análise de conteúdo” de Philipp Mayring, que de acordo tradução e sistematização feitas por 

Jovchelovitch e Bauer (2014), foi denominada “análise temática” e representa uma sequência 

de codificação que deve ser empregada no exame do material coletado, uma espécie de 

“redução de termo qualitativo” (idem, 2014), em que passagens do texto são reduzidas em 
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palavras-chave. O texto é disposto em três colunas: na primeira é colocada a transcrição 

completa das entrevistas; na segunda faz-se uma condensação, apontando os temas mais 

importantes; e, na terceira, selecionam-se as palavras-chave. Essa análise temática é bastante 

produtiva, uma vez que, primeiramente, proporciona que os dados ou temas sejam observados 

pela frequência que aparecem nas entrevistas e, um segundo aspecto, é que há no processo a 

necessidade de releitura destas narrativas, permitindo um mergulho aprofundado no universo 

discursivo dos sujeitos entrevistados, à procura por temas com conteúdos comuns e as funções 

desses temas (GASKELL, 2014).  

Atentou-se também neste processo, para o pressuposto da análise do conteúdo de que 

as mensagens e/ou relatos narrados pelos sujeitos da pesquisa estão vinculados ao contexto no 

qual o sujeito encontra-se inserido. Franco (2003) reforça essa tese, ao evidenciar que as 

condições contextuais que envolvem a evolução histórica da humanidade, as situações 

econômicas e socioculturais nas quais os emissores estão inseridos, o acesso aos códigos 

linguísticos e o grau de competência para saber decodificá-los, resultam em expressões 

verbais (ou mensagens) carregadas de componentes cognitivos, afetivos, valorativos e 

historicamente mutáveis.  

É importante destacar que a análise dos dados não se restringe apenas às narrativas 

dos/as professores/as, uma vez que estas foram cruzadas/trianguladas com outras fontes de 

evidências, como as provenientes dos documentos referenciados anteriormente, dos dados 

quantitativos do questionário, dos relatos narrativos do questionário e, principalmente a partir 

de muita reflexão acerca da influência do contexto no conteúdo narrado.  

Durante o procedimento de análise, manteve-se a compreensão proveniente da 

abordagem hermenêutica, onde pesquisador e objeto de pesquisa são modificados numa 

relação dialética; e, esta modificação ocorre a partir do momento que o pesquisador, na 

análise do objeto de estudo, acaba modificando este objeto, bem como o objeto modifica o 

pesquisador. Ou, como afirma Gadamer (1997), para o pesquisador mergulhar na análise dos 

dados, precisa compreender que a sua subjetividade e sua interpretação repercutem no 

resultado da análise dos dados. 

Finalmente, necessário se faz destacar que a análise só produz bons resultados à luz do 

aporte teórico, entrelaçando empiria e teoria durante todo o percurso da pesquisa, de forma 

que as perspectivas teóricas ajudem a interpretar as significações e/ou os sentidos que os 

sujeitos dão às suas experiências de vida, pessoais e coletivas. E, como acontece em qualquer 
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pesquisa, os resultados conseguidos no final da análise das entrevistas narrativas serão sempre 

parciais, podendo ser superados por outras pesquisas. 

Sintetizando, neste capítulo apresentaram-se os pressupostos teórico-metodológicos 

que sustentaram a pesquisa “Impactos da Lei do Piso Salarial Nacional no Município de 

Pindaí – BA e suas implicações na Valorização docente: Sentidos dos/as professores/as”, onde 

foram destacados: 1º) a abordagem qualitativa, conforme teorizada por Bogdan e Biklen 

(2013), por ser considerada a mais apropriada para refletir o tema na perspectiva dos sujeitos 

e por considerar a interpretação do pesquisador, além de trabalhar com um universo dos 

sentidos, significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que correspondem a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis; 2º) os pressupostos do estudo de caso, como 

estratégia para a pesquisa em questão, pois, segundo Yin (2001), um estudo de caso é uma 

investigação empírica que analisa um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto de 

vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos – neste caso, a opção por esta modalidade ocorreu justamente pelo 

fenômeno da valorização profissional do professor pindaiense estar indiretamente imbricado 

com o contexto da implantação da Lei do Piso neste município baiano; 3º) a entrevista 

narrativa, escolhida como principal instrumento de coleta de dados, pois ouvir a voz dos 

professores pareceu-nos a melhor forma de analisar o período que antecede a implementação 

da Lei nº 11.278/2008 no município de Pindaí, o processo em si e os sentidos atribuídos sobre 

a valorização ou não do trabalho docente com essa política educacional; 4º) a análise de 

conteúdo de Philipp Mayring, que de acordo tradução e sistematização feitas por 

Jovchelovitch e Bauer (2014), foi denominada “análise temática”, foi apresentada como 

condição de tratamento dos dados coletados e/ou produzidos nas entrevistas narrativas, e 

representa uma sequência de codificação que deve ser empregada no exame do material 

coletado, uma espécie de “redução de termo qualitativo” (idem, 2014), em que passagens do 

texto são reduzidas em palavras-chave, sendo considerada uma análise bastante produtiva, 

uma vez que, primeiramente, proporciona que os dados ou temas sejam observados pela 

frequência que aparecem nas entrevistas e, um segundo aspecto, é que há no processo a 

necessidade de releitura destas narrativas, permitindo um mergulho aprofundado no universo 

discursivo dos sujeitos entrevistados, à procura por temas com conteúdos comuns e as funções 

desses temas (GASKELL, 2014); e, 5º) os sujeitos da pesquisa,  professores da rede municipal 

de ensino  de Pindaí, efetivos com mais de dez anos vinculados ao referido sistema de ensino, 
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e pertencentes as diferentes modalidades de ensino oferecidos na educação municipal 

(educação infantil e ensino fundamental I e II), zona rural e urbana. 
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CAPÍTULO II 

 

 

AS POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO DOCENTE E O PISO SALARIAL NACIONAL 

PARA O MAGISTÉRIO PÚBLICO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

 O presente capítulo reserva-se à apresentação de um panorama histórico do Brasil, 

com ênfase aos contextos social, político e econômico percorrido pela carreira docente no 

país, o seu processo de desvalorização e os construtos para o resgate da função social do 

magistério e sua respectiva valorização. Nessa perspectiva, são abordadas as políticas 

educacionais implementadas no país com vistas à valorização docente e à instituição de um 

piso salarial nacional para o magistério, importante insumo para essa conquista. 

Desse modo, o segundo capítulo organiza-se da seguinte forma: inicialmente, é 

apresentado o percurso histórico do processo de (des)valorização dos professores da educação 

básica no Brasil de forma a propiciar o entendimento das lutas e embates travados com vistas 

ao regaste da função social da profissão docente e sua materialização na Lei do Piso Salarial 

Nacional. Em seguida, apresenta-se a relação existente entre as reformas de Estado ocorridas 

nas últimas décadas e as Organizações Internacionais (Banco Mundial e FMI), e de que modo 

esta (relação) influenciou as políticas educacionais no Brasil, gestadas neste período. As 

políticas de valorização docente e o piso salarial nacional, nesse contexto, são debatidos 

conforme a configuração que obtiveram na legislação brasileira, desde a Constituição Federal 

de 1988 até a Lei do Piso, com ênfase para os eventos ocorridos nos governos de Fernando 

Henrique Cardoso e Lula, especificamente a criação dos Fundos de financiamento da 

educação brasileira – FUNDEF e FUNDEB. Finalizando o capítulo, a Lei do PSPN é 

focalizada, na íntegra, estabelecendo uma análise comparativa entre o Projeto de Lei 

619/2007, enviado pelo Poder Executivo, e a Lei n.º 11.738/2008, que foi construída com a 

participação efetiva de diversas entidades sindicais, especificamente da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). Também é apresentada a avaliação dessa 

política educacional, implementada no país há quase uma década, partindo de aspectos já 

teorizados por estudiosos como Abicalil (2008), Amaral (2012), Davies (2008), Monlevade 

(2000; 1997), Pinto (2009), Vieira (2013; 2010; 2004), entre outros. 
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2.1 O Processo de (Des) Valorização docente: percurso histórico 

 

 No Brasil, a escola surge primeiramente religiosa, durante o período colonial, onde os 

jesuítas além de catequisar os índios, também se ocupavam da formação de meninos brancos 

dos setores dominantes. Assim, a docência nos tempos da educação jesuítica nasce com o 

caráter sacerdotal, isto é, como doação, sem remuneração, onde os professores eram 

valorizados como intelectuais, na medida em que detinham o saber sistematizado veiculado na 

Colônia. Após a expulsão dos jesuítas do país, em 1758, surge a partir de 1772, conforme 

Monlevade (2001) “uma política de oferta direta da instrução gratuita através de professores 

assalariados” (p.23): os professores das aulas régias ou professores de disciplinas específicas, 

improvisados e mal pagos. Ocorre com isso, uma desvalorização do trabalho docente, pois de 

trabalhadores intelectuais, esses profissionais passam à condição de intelectuais trabalhadores, 

recebendo pelo seu trabalho um salário precário. Todavia, as aulas régias não prosperaram, 

abrindo assim, espaço para a iniciativa particular, isto é, as primeiras aulas pagas no Brasil. 

Monlevade (2001) considera que nestas pequenas escolas privadas, quando bem-sucedidas, 

surgiram também os primeiros professores assalariados não públicos. 

 Em 15 de outubro de 1827, durante o Império, foi sancionada a primeira lei 

educacional no Brasil, que previa que fossem criadas escolas e que os presidentes das 

Províncias (hoje, governadores dos estados), fixassem os ordenados dos professores e, que 

esses passassem por exames públicos para assumirem a docência. Mas, faltavam verbas para 

os ordenados e poucas escolas foram instaladas. Com o Ato Adicional à Constituição do 

Império, em 1834, as Províncias passaram a se responsabilizar pelo ensino público e gratuito, 

cobrando, para tanto, um imposto sobre vendas e consignações (tributo correspondente ao 

atual ICMS), que taxava a movimentação do comércio e da indústria que nasciam ou cresciam 

nas cidades maiores (MONLEVADE, 2001). Consequentemente, nas Províncias mais ricas e 

urbanizadas, foram criadas inúmeras escolas públicas, com professores primários que 

recebiam salários minimamente decentes; e, nas mais pobres, por sua vez, as escolas não 

tinham professores ou, se tinham, os salários eram insuficientes para a sobrevivência digna, 

contribuindo assim para as disparidades regionais que perduram até os dias atuais. 

 Entre 1834 e 1934, ocorreu a expansão da educação pública ao nível das escolas 

primárias, enquanto as escolas secundárias tinham sua pequena demanda atendida apenas nas 
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capitais das Províncias, nos liceus públicos ou em colégios católicos e evangélicos 

particulares. 

 No contexto da pressão do movimento dos “pioneiros da escola nova”, nos anos vinte 

do século XX, surge a reivindicação de que os professores secundários sejam formados em 

cursos superiores (filosofia, ciências e letras). Todavia, a pressão para a formação dos 

professores secundários somente se deu mediante a garantia de emprego para os habilitados, o 

que ocorreu a partir de 1934. Os ginásios se multiplicaram em todos os Estados e, com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1961, os cursos colegiais (clássico e científico), 

que correspondem hoje ao atual ensino médio de acordo a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional N.º 9.394 de 1996.  

 Com a expansão das vagas nos novos ginásios estaduais e municipais para as 

disciplinas do seu currículo, multiplicaram-se os cursos de licenciatura das matérias por todo 

o país. Para lecionar as disciplinas do curso normal, a formação dos professores se dava 

através dos inúmeros cursos de pedagogia. Como analisa Monlevade (2001), de 1934 em 

diante surge com força uma nova identidade magisterial, a do professor secundário licenciado. 

Essa identidade foi oficialmente reconhecida pelo MEC, criado em 1931. 

 Neste contexto, instalava-se uma diferenciação entre trabalhadores intelectuais 

(professores primários e secundários) e uma valorização desses últimos, tanto em termos 

salariais quanto de prestígio; isto é, a partir de 1934, de acordo Monlevade (2001) houve no 

Brasil o ensaio de uma elite do magistério brasileiro onde os salários dos professores 

secundários eram compensadores, quase igual aos dos professores universitários. Também 

eram favoráveis as condições de trabalho, visto que os professores secundários tinham regime 

de tempo integral, dedicando no máximo 24 horas semanais para a docência o que lhes 

favorecia tempo para estudo pessoal, preparação de aulas, correção de provas, etc. 

 Este período, por sua vez, marcado pela industrialização brasileira e pela ideologia do 

desenvolvimento econômico nacional, correspondeu ao pós- II Guerra, período marcado por 

um intenso êxodo rural e busca pela ascensão social pela educação, acarretando, nesse 

processo, a massificação das matrículas nos ginásios, o que provocou o deslocamento dos 

privilégios do magistério secundário para o magistério superior. E isto, consequentemente, 

corroborou para uma contínua desvalorização salarial profissional dos professores 

secundários. 



40 
  

 Essa desvalorização, por sua vez, está associada, entre outros fatores, ao crescimento 

populacional ocorrido no período de 1934 a 1988 quando as cidades brasileiras tiveram um 

crescimento populacional de quase 5% ao ano, devido, sobretudo, ao nascimento de crianças 

que logo entravam na idade escolar. Houve assim, uma explosão do número de matrículas, 

juntamente com a explosão do número de professores, que desde 1834, eram pagos com parte 

dos impostos estaduais e municipais (MEC/SEB, 2006).  

Convém ressaltar que, as matrículas neste período, cresceram mais que a arrecadação 

de impostos, principalmente nos estados menos industrializados e nos municípios menos 

urbanizados. E, a desvalorização do magistério agravou-se mais ainda com a destinação 

desses impostos. Para defender a prioridade à educação conseguiu-se vincular impostos à 

manutenção e ao desenvolvimento do ensino (MDE). Todavia, na prática, esta política não era 

cumprida, pois os governantes burlavam a lei e desviavam esses recursos para obras que 

significavam alavancas do desenvolvimento econômico ou sementeiras de votos, tornando 

insuficientes os recursos para sustentar o valor dos salários dos professores e demais 

profissionais da educação (MONLEVADE, 2001).  

Assim, a partir de 1950, houve um grande rebaixamento dos salários dos professores 

públicos, que atingiu principalmente os professores secundários, já que os primários sempre 

tiveram os salários baixos. E, como destaca Monlevade (2001), essa brutal desvalorização 

salarial levou à desvalorização profissional, pois este fato obrigou os professores a duplicar ou 

triplicar sua jornada de trabalho para sobreviverem, com prejuízo de qualidade do trabalho 

realizado. Somada à multijornada de trabalho, estava a formação do professor que passou a 

ser aligeirada, seja porque o ensino para as massas não exigia maiores conhecimentos do 

professor, seja porque a grande quantidade de candidatos aos cursos de magistério e 

licenciatura e a quase certeza de emprego, independente de qualificação dispensavam uma 

formação sólida.  

Ainda sobre as possíveis explicações para a desvalorização dos professores ao longo 

da história da educação brasileira, está o fato de a docência, durante o século XX, ter 

assumido um caráter eminentemente feminino. Rosemberg (1994) expõe, em estudo realizado 

sobre a predominância das mulheres no magistério, que o corpo docente no Brasil, de acordo 

o Censo de 1980, era composto, majoritariamente, por mulheres (87% de participação 

feminina). A autora também revela dados levantados quanto à distribuição dos docentes nos 

graus de ensino e a distribuição dos salários entre os professores. O ensino fundamental tem 
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um corpo docente formado 99% de mulheres enquanto o ensino superior detém apenas 30% 

da mão-de-obra feminina. Ainda segundo o censo de 1980, os professores homens atingem 

salários mais altos que os das mulheres: 51,4% dos professores recebem mais de 05 salários 

mínimos, enquanto é 14,3% o percentual de professoras nessa faixa salarial. 

Os dados expostos acima revelam que o sexo feminino, nos anos oitenta, predominava 

na docência no ensino fundamental; e, muito embora já tenham se passado três décadas, o 

contexto apresentado continua o mesmo, conforme divulgado no levantamento feito pelo 

movimento “Todos pela Educação” em 2010: 

Tabela 1: Predominância de Homens e Mulheres no Magistério Público Brasileiro 

   Homens no magistério  Mulheres no magistério 

Educação Básica 

Educação Infantil 

Creches 

Pré-escola 

Ensino Fundamental 

Anos iniciais do EF 

Anos finais do EF 

Ensino Médio 

Educação Profissional 

Educação Especial 

Educação de Jovens e Adultos 

365.395 

11.284 

2.682 

10.054 

245.245 

66.416 

207.942 

165.784 

31.930 

2.444 

74.910 

18,5% 

3,0% 

2,1% 

3,9% 

17,8% 

9,2% 

26,5% 

35,9% 

54,2% 

7,3% 

28,6% 

1.612.583 

358.414 

124.975 

248.171 

1.132.238 

655.097 

575.252 

295.758 

26.968 

31.150 

186.605 

81,5% 

97,0% 

97,9% 

96,1% 

82,2% 

90,8% 

73,5% 

64,1% 

45,8% 

92,7% 

71,4% 

     Fonte: Todos Pela Educação - Ano: 2010 

Também em relatório intitulado “Sinopse do Professor da Educação Básica” 

apresentado pelo Ministério da Educação em 2010, do total de professores que lecionam na 

educação básica, 81,5% são mulheres, ou seja, dos quase 2 milhões de professores existentes, 

1,6 milhões é do sexo feminino; dado que, conforme divulgado pela mídia em 2011, cooperou 

para a socióloga da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC – Minas), Mágda 

de Almeida Neves, reforçar a ideia de que essa predominância da mulher na educação 

contribuiu para os impactos no salário docente, se desvalorizando frente às outras profissões, 

fazendo com que a educação permaneça até hoje como ‘gueto’ feminino no mercado de 

trabalho. 

 Todavia, dúvidas são levantadas quanto às questões e/ou motivos que conduziram as 

mulheres à escolha dessa profissão, mesmo diante do desprestígio social do magistério e da 
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desvalorização salarial; e, para entendê-las convém relembrar alguns fenômenos da história da 

profissão docente.  

O direito à educação foi adquirido pela mulher em outubro de 1827, quando surgiram 

as primeiras vagas para meninas nas escolas e ampliaram-se a oportunidade de trabalho para o 

sexo feminino no magistério primário. Mas, segundo Dermatini (1993), essa ampliação 

contribuiu para acentuar a discriminação social das mulheres, pois elas só eram admitidas 

para ministrar aulas na escola primária e não podiam lecionar aulas de geometria; visto que, 

ensinar essa disciplina era o critério utilizado para estabelecer os níveis salariais entre 

professores e professoras, apesar da legislação da época determinar pagamento de salários 

equiparados para ambos os sexos. 

 No século XIX, quando foram abertas as primeiras instituições para formar 

professores (as) para a prática docente, às mulheres era vetado o prosseguimento dos estudos 

até o nível superior, somente era permitido estudar até a escola normal. Além disso, ainda 

predominava as ideias do passado de que o magistério continuava sendo, uma forma das 

mulheres exercerem o (seu) tradicional papel social, a maternidade, através do cuidado com as 

crianças. 

 É importante destacar, que este processo de inclusão da mulher no magistério não 

ocorreu sem discussões, pois, imperavam na época os ideais machistas e preconceituosos de 

alguns senhores influentes na sociedade, que alegavam que a educação estava sendo entregue 

às mulheres usualmente despreparadas e portadoras de cérebro ‘pouco desenvolvidos’ pelo 

seu ‘desuso’ (LOURO, 2009). 

 

 Apple (1995) em seus estudos sobre o trabalho docente evidencia que a feminização 

deste ocorre a partir do momento em que os homens abandonam esta atividade, a partir da 

segunda metade do século XX, pois a urbanização e a industrialização ampliaram as 

oportunidades de trabalho para esse sexo. Outro motivo do abandono masculino da profissão 

docente era devido ao magistério não mais representar um meio de ascensão social devido ao 

rebaixamento dos salários da categoria, desvalorização que ocorria pelo simples fato de ser 

uma mulher quem o realiza. 

Assim, o rebaixamento progressivo do salário do professor aliado à perda do poder 

aquisitivo da classe média, levou as professoras a aumentarem suas jornadas de trabalho, para 
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que as necessidades de consumo tornassem acessíveis. Neste contexto de intensa massificação 

do ensino onde a escola pública passou a ser “escola de pobres” corroborou para a 

desvalorização salarial docente e o magistério passou a representar não mais uma profissão 

assalariada, mas um sacerdócio, uma doação, como fora na época do ensino jesuíta, primeiros 

mestres do Brasil. 

A situação exposta revela como ocorrera o processo de desvalorização desses/as 

intelectuais trabalhadores/as, o que representou uma crise profunda com repercussões até os 

dias atuais, e que, no seu todo, se configurou como um processo histórico que se explica pela 

evolução da estrutura social do capitalismo na sociedade brasileira e pelas diferentes 

conjunturas vividas por esses/as trabalhadores/as e, provocou nas classes trabalhadoras, 

reações de defesa dos seus interesses e de reafirmação do seu valor profissional.  

Desse modo, com a chamada redemocratização do país, ocorrida no final dos anos 

1970 e durante toda a década de 1980, eclodem vários movimentos sociais, com destaque para 

os educadores comprometidos com a escola pública, gratuita, laica e de qualidade. 

Educadores/as realizam Conferências Brasileiras de Educação (CEB), articulam-se no Fórum 

Nacional em Defesa da Escola Pública, por ocasião da tramitação da atual LDB, organizam-se 

na Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope) e 

intensificam suas lutas sindicais. 

 Ressalta-se em todos esses espaços e momentos, a luta pela valorização dos/as 

profissionais da educação, incluindo aí a luta por uma remuneração condigna para 

professores/as de todos os níveis de ensino. Ocorreram muitos debates, propostas e 

intervenções concretas que objetivavam resgatar o valor social dos/as intelectuais 

trabalhadores/as e a unidade de uma educação pública comprometida com a transformação 

social, registrando a partir de então, uma intensa e consistente luta dos/as profissionais da 

educação, que prossegue até os dias atuais, com destaque especial aos esforços empreendidos 

pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), para a instituição do 

Piso Salarial Profissional Nacional em 2008. 

 

 Como se vê, muito embora a primeira lei educacional, datada de 1827, tenha dedicado 

alguns artigos (3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 12, 13, 14, etc.) para os/as professores/as, definindo inclusive 

o valor dos seus vencimentos (art. 3º), foram necessários 181 anos (quase dois séculos) para 
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que se criasse no Brasil, um piso salarial nacional para os/as profissionais do magistério, com 

a aprovação da Lei n.º 11.738 (BRASIL, 2008). 

 

 Concluindo, o processo de desvalorização da profissão docente no Brasil, bem como a 

luta da classe para o resgate da valorização profissional materializada num salário condigno, 

caracteriza-se como alicerce, para a discussão que faremos a seguir sobre a relação existente 

entre os organismos internacionais, as reformas educacionais instituídas no país nas três 

últimas décadas, buscando compreender porque foram preciso quase dois séculos de espera 

para se instituir um Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), através da Lei n.º 11.738 que 

é promulgada, em 2008, trazendo consigo inúmeros embates.   

 

2.2 As Organizações Internacionais, as Reformas Educacionais ocorridas no Brasil e a 

configuração das políticas de valorização docente e do PSPN  

 

 A política educacional brasileira, nas últimas décadas, principalmente nos anos 1990, 

sofreu várias reformas em sua organização e estruturação, que se processaram a partir de 

imposições de organizações internacionais, como o Banco Mundial (BM) e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), que ditaram as regras do jogo. Essas imposições, formadas 

por propostas que preconizam a liberalização comercial, subordinação dos países envolvidos, 

desregulação da economia e disciplina fiscal, serviram de diretrizes para as políticas sociais e 

econômicas, ausentando cada vez mais a presença do Estado na regulação/intervenção no que 

se refere às garantias sociais conquistadas historicamente. 

 Segundo Gentili (1998), para que fossem acatadas as imposições desses organismos 

internacionais sem uma análise profunda de suas intencionalidades sociais e políticas, foi 

estabelecido o “Consenso de Washington”, que de consenso nada teve, pois não considerava 

as discussões e decisões dos países envolvidos, mas aquilo que ideologicamente o BM e FMI 

queriam. Desse modo, a implicação dessas reformas no desenvolvimento dos sistemas 

educacionais, refere-se à maneira como propostas e programas foram elaborados, sem levar 

em consideração carências e necessidades reais enfrentadas pelas populações em nível 

regional e local. No bojo dessas reformas levou-se em conta somente o contexto universal, 

principalmente na esfera econômica dentro de uma concepção neoliberal. 

 A atuação do Banco Mundial e do FMI na área da educação, de acordo Soares (2007), 

ocorreu nos anos de 1980, com a crise do endividamento, com a proposição de programas de 
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estabilização e ajuste da economia brasileira, onde foi evidenciada uma intervenção não 

apenas na formulação da política econômica interna, mas sua influência sobre o conjunto da 

legislação do país nos diversos âmbitos das políticas sociais. 

 Silva Jr. (2002) afirma que se tratando de um Banco, as políticas públicas são 

formuladas com base em algum critério e, que no caso específico do Banco Mundial este 

critério fora “[...] a eficácia, a produtividade: razão mercantil, o que implica dizer que o 

critério fundamental é a razão da proporcionalidade custo/benefício, sem a menor 

preocupação com a formação humana”. Nesta mesma direção, Tommasi (2007), reforça que o 

interesse do Banco pela educação se dá por considerá-la um instrumento que propicia o 

crescimento econômico e a redução da pobreza, capaz de concretizar reformas estruturais para 

a expansão do capital. 

 Assim, assegurar a proteção política para viabilizar melhores condições de reprodução 

do capital era o principal objetivo do BM, onde o caráter educativo era depreciado em favor 

de uma lógica do mercado; isto é, foram evidenciados não só a liberação de recursos para 

serem investidos na área da educação, mas a sua influência na formulação de políticas 

educacionais, estabelecendo desafios como aumentar o acesso à educação, elevação da 

qualidade, melhoria da equidade e redução do tempo que os países levam para reformar seus 

sistemas educacionais, conforme descrito no documento intitulado Prioridades y estrategias 

para la educación – Examen del Banco Mundial, publicado por essa organização em 1995 

(BANCO MUNDIAL, 1995). 

 A qualidade da educação, de acordo esse documento, é determinada pelas condições 

de aprendizagem e pelos resultados dos alunos, bem como seria resultado de determinados 

insumos educativos que intervêm na escolaridade, nas séries iniciais do ensino fundamental 

(ensino primário). 

 O Banco Mundial para determinação desses insumos baseou-se em estudos sobre as 

correlações de aprendizagem nos países de baixa e média renda, revelando quais os efeitos 

positivos para a melhoria da aprendizagem, observando a seguinte ordem de prioridades: 1º 

bibliotecas; 2º tempo de instrução; 3º deveres; 4º livros didáticos; 5º conhecimento do 

professor; 6º experiência do professor; 7º laboratórios; 8º remuneração do professor; 9º 

tamanho da classe (BANCO MUNDIAL, 1995). 
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 No caso brasileiro, as orientações advindas de acordos firmados entre dirigentes 

nacionais e convenções estabelecidas no âmbito internacional, como a assinatura da 

Declaração de Jomtien em 1990 e as diretrizes estabelecidas pelo Banco Mundial se 

materializaram na reforma educativa dos anos 1990, onde o eixo principal era a questão da 

melhoria da qualidade da educação. Todavia, a qualidade era entendida como sinônimo de 

rendimento escolar, na qual a educação é conteúdo, ensino é a informação transmitida, e 

aprendizagem a informação assimilada, numa visão restrita, ignorando a existência de outros 

fatores determinantes para um processo de ensino-aprendizagem efetivo, como melhores 

condições da infraestrutura da escola, número de aluno por classe, qualificação e salários dos 

professores, dentre outros aspectos considerados relevantes para o bom exercício da docência. 

 Sob essa ótica, o Banco Mundial definiu suas conclusões e recomendou que os países 

em desenvolvimento articulassem suas políticas públicas e destinação de recursos financeiros 

a partir da ordem de prioridades dos “insumos” citados. E, nesse caso, o salário do professor 

(oitavo insumo), considerado por diversos estudiosos, a exemplo de Monlevade (2000) e 

Torres (2007), como um dos fatores preponderantes para a valorização docente, não é 

considerado pelo Banco Mundial como primordial, haja vista esta instituição defender seu 

discurso na ideia de que para se elevar a qualidade ensino devem-se reduzir os gastos públicos 

com a educação, sobrepondo sua lógica financeira sobre a lógica social e educacional, quando 

considera irrelevante o salário do professor para o alcance da qualidade da educação pública. 

 Nesse sentido, a prioridade dada ao livro didático por ser de baixo custo em 

detrimento ao investimento no docente, que requeria mais recursos do que o Banco Mundial 

propunha para os países em desenvolvimento, distanciava ainda mais o alcance da valorização 

dos profissionais do magistério público, através da efetivação de um piso salarial nacional.  

Sobre isso, Rodríguez (2009) destaca que houve mudanças importantes no sistema nacional 

de ensino, como o aprofundamento do processo de descentralização na gestão escolar, 

reestruturação do currículo e das relações pedagógicas, introdução de programas de avaliação 

dos sistemas de ensino, programas focalizados nos grupos excluídos da escola, entre outros; 

mas, aponta que:  

 [...] Apesar dos esforços para reformar os sistemas de ensino, são muitas as 

dificuldades que enfrenta a educação latino-americana no século XXI, tais 

como baixo rendimento, distorção idade e série, abandono escolar, escolas 

mal equipadas, professores com qualificação deficiente e baixos salários 

docentes, entre outros. (RODRÍGUEZ, 2009, p. 118) 
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Vale também ressaltar, que em decorrência dessas reformas instituídas pelo Estado 

brasileiro, a partir da década de 1990, os Estados e os municípios foram convocados a 

assumirem novos papéis, de acordo o princípio da descentralização, ficando responsáveis pela 

implantação de políticas que promovam a valorização docente e pela melhoria dos 

indicadores educacionais de aprendizagem; embora, as orientações desses processos e a 

destinação dos recursos financeiros permanecessem sob a responsabilidade do Governo 

Central. 

Desse modo, convém apresentar a seguir, como se configurou a valorização do 

magistério da Educação Básica e o Piso salarial nacional nas políticas públicas educacionais 

instituídas no bojo da reforma de Estado evidenciada nos anos 1990. 

2.3 A Valorização docente e o Piso salarial na legislação brasileira: Da CF/1988 às 

Políticas de Fundos  

Embora a questão da valorização salarial do professor da educação básica no Brasil 

tenha raízes no modelo jesuítico de educação que consta do período colonial como vimos 

anteriormente no percurso histórico evidenciado sobre o processo de (des)valorização da 

profissão docente, a Constituição Federal de 1988 constitui-se referência para situação do Piso 

no contexto histórico. Posterior à Constituição Federal de 1988, serão apresentados os eventos 

que tiveram influência direta na construção da Lei do Piso Salarial Profissional Nacional 

(PSPN), tais como a promulgação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), Lei n.º 9.394/96 (BRASIL, 1996), a assinatura do Pacto pela Valorização do 

Magistério e Melhoria da Escola Pública, a aprovação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) e do seu 

substituto, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 

Profissionais do Magistério (FUNDEB), que serão discutidos em face das orientações 

delimitadas pelos organismos internacionais aos países da América Latina, nos anos 1990. 

O processo de desvalorização dos professores da educação básica é histórico, assim, 

como também é histórica a luta pela sua valorização. Desta forma, a redemocratização do país 

vivenciada após 20 anos de Ditadura Militar foi marcada pela participação dos movimentos 

sociais organizados em defesa da escola pública e de qualidade, coordenados pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação em parceria com o Ministério da 

Educação, Conselho Nacional dos Secretários de Educação e União dos Dirigentes 

Municipais da Educação, bem como desencadeou a organização dos trabalhadores da 
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educação em entidades sindicais na luta por mais direitos e melhores condições de trabalho. 

Os resultados dessas lutas e conquistas desses trabalhadores organizados se fazem presentes 

na legislação pertinente à questão, embora com novos contornos, por conta dos acordos 

internacionais firmados e do compromisso do pagamento da dívida externa, que concorrem 

para delimitar os gastos sociais, especialmente a educação. 

 A valorização do magistério público foi reconhecida como importante condição para a 

melhoria da qualidade da educação brasileira no texto da Constituição Federal de 1988, ao 

apontar no seu artigo 206, inciso V, a necessidade urgente de se estruturar o ensino com base 

em alguns princípios que deverão ser incorporados ao estatuto do magistério de modo a 

proporcionar condições dignas e de melhor remuneração profissional com vistas a reverter o 

processo social de desvalorização do professor: 

- a 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 o regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela 

União; 

- a gestão democrática do ensino público, na forma da lei; e 

- a garantia de padrão de qualidade. (BRASIL, 1988, p.121) 

 

 Três caminhos para a conquista da valorização profissional foram indicados pelos 

constituintes no artigo 206 da CF/88: a necessidade de titulação acadêmica de qualidade que 

habilite para a superação de provas no ingresso; enquadramento profissional de uma carreira 

que supõe estabilidade e progressão; a proteção e valorização salarial através de um piso 

profissional para o magistério público. 

 Entretanto, necessário se faz conhecer o cenário político e econômico vivenciado nesta 

década para compreender as intencionalidades desta Constituição, no que se refere 

principalmente, a instituição do piso salarial. 

 No final da década de 1970, de acordo com Gadotti (1987), os professores recebiam os 

piores salários e, além disso, a docência estava entre as profissões que sofriam os maiores 

índices de neuroses. Esta situação se agravou ainda mais entre os anos de 1981 a 1986, 

período marcado por um processo inflacionário que chegou a 4.226% colaborando, 

consequentemente, para ampliar a desvalorização dos salários. Vale destacar aqui, que 

atualmente, muito embora o piso salarial dos/as docentes registre, de 2009 (o início da 

vigência da Lei n.º 11.738 – Lei do Piso) até 2015, um aumento real de 46,05%, considerado 
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acima da inflação no período, os/as professores/as brasileiros/as ainda recebem o equivalente 

à quase 60% do salário das demais carreiras com o mesmo tempo de escolaridade.  

Mas, de volta ao contexto econômico evidenciado no período que antecedeu a 

elaboração da Carta Magna de 1988, onde o salário do magistério público brasileiro sofreu 

perdas consideráveis com a inflação registrada naquela época, é fundamental ressaltar que 

esse fato levou a Confederação dos Professores do Brasil (CPB) a desencadear um movimento 

duplo de reivindicação, que de um lado organizava greves por reajustes salariais e 

recuperação de perdas; e, de outro lado, mobilizava a procura de um denominador comum, de 

uma reivindicação nacional que não só unificasse os salários pela isonomia, carreira única ou 

PISO NACIONAL [...] (MONLEVADE, 2000, grifos do autor). 

 Foi no cenário descrito, que a valorização salarial do magistério, associada à 

qualificação do ensino público e aos aspectos de financiamento da educação, tornou-se um 

dos temas mais debatidos na Assembleia Nacional Constituinte, instalada no Congresso 

Nacional, em Brasília, no dia 1º de fevereiro de 1987 e encerrada em 02 de setembro de 1988, 

com a finalidade de elaborar uma Constituição democrática para o Brasil, após 20 anos sob 

regime militar. Assim, em face da demanda por um ensino público para milhões de crianças e 

adolescentes brasileiros, tanto quantitativa quanto qualitativa, os constituintes não titubearam 

ao confirmar o princípio da vinculação percentual para Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino (MDE). Desse modo, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 212, passou a 

determinar, anualmente, que a União devesse aplicar 18%, e os Estados, Distrito Federal e os 

Municípios 25% dos recursos (receita resultante dos impostos), na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 

Diante do exposto e levando em consideração a organização e participação dos 

trabalhadores em educação, coordenados pela CPB (atual CNTE), nos fóruns de debate sobre 

os novos rumos da educação que se delineavam na elaboração das Constituições Estaduais, é 

possível afirmar que o ambiente que antecedeu a promulgação da atual Carga Magna foi 

marcado por uma pressão sindical em prol de transformações que contribuíssem para a 

garantia de políticas de Estado e que valorizassem o magistério público. E isso se tornou claro 

na conquista da aprovação da previsão de um Piso salarial profissional, no texto oficial da 

Constituição Federal de 1988, artigo 206, inciso V, que só foi aprovado 20 anos depois. 

Todavia, muito embora, o texto final da CF/88 verse sobre o Piso Salarial para o 

Magistério, muitos entraves ocorreram no processo de sua construção. Segundo Machado 
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(2010), alguns deputados, principalmente os ligados à CPB (atual Confederação Nacional dos 

Trabalhadores da Educação – CNTE), defenderam a ideia de que se acrescentasse à expressão 

Piso Salarial Profissional o termo Nacional, ou Nacionalmente Unificado. Por uma suposta 

violação que isso causaria na autonomia dos entes federados, a proposta teve forte rejeição 

por parte do chamado centrão, contrário ao movimento sindical.  

Quanto à suposta ilegalidade do Piso Salarial Profissional ‘Nacional’, estudiosos como 

Monlevade (2000), Vieira (2007) e Abicalil (2008), discorreram sobre a questão. Para 

Monlevade (2000), na realidade, atrás de uma possível ilegalidade do Piso estava a questão da 

sua inviabilidade financeira, derivada da visão então prevalecente de que os estados e 

municípios eram tão díspares em suas arrecadações e encargos educacionais que tornava 

impraticável um tratamento isonômico de salários, tal como acontecia com os professores das 

universidades federais, ou seja, tornaria inviável a fixação de um Piso que ao mesmo tempo 

agradasse aos professores dos estados e municípios ricos e fosse pagável pelos estados e 

municípios pobres. 

Vieira (2007) afirma que além da ausência de um termo que viria comprometer a 

aplicabilidade de um Piso obrigatório em todo o território nacional, alguns parlamentares 

argumentaram que era praticamente impossível aprovar, em conjunto, a carreira, o Piso e o 

regime jurídico dos educadores ficando claro que a resistência dos governos falou mais alto e 

a intencionalidade nunca foi materializada. 

Já para Abicalil (2008), naquela época o real motivo do impasse e da resistência à 

implantação do Piso era a ausência de um esquema de distribuição de encargos e de 

financiamento que propiciasse a todos os estados e municípios pagarem salários dignos aos 

profissionais da educação; tornando-se impossível fixar um PSPN.   

Assim, conforme debatido pelos autores citados, além dos entraves políticos, o Piso 

nacional possuía um grande desafio que era a desigualdade na capacidade de arrecadação dos 

estados e municípios brasileiros, ou seja, a incapacidade financeira de alguns governos 

subnacionais, tornando o texto constitucional sem aplicabilidade direta. 

Os debates para a elaboração da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei N.º 9.394/96) também foram iniciados no ano de 1988, e constituíram-se em espaços de 

luta em busca da superação da falta de aplicabilidade direta do Piso salarial no texto da CF/88. 

Desse modo, o período percorrido para se chegar ao texto final da atual LDBEN, também foi 
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marcado por muitos embates, mobilizações e intencionalidades diversas de acordo cada 

governo pelo qual seu texto provisório tramitou. 

Segundo Monlevade (2000), a tramitação da LDBEN N.º 9.394/96 se dá por iniciativa 

de alguns deputados e senadores, com a apresentação do primeiro Projeto de Lei de autoria do 

deputado Octávio Elyseo (PMDB-MG), cujo texto tinha sido fruto de discussões no Sindicato 

Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) e trazia no seu bojo a 

valorização dos educadores como prioridade. Todavia, outros doze projetos foram apensados 

ao do deputado Octávio Elyseo, que foram tratados de forma ampla e demorada através de 

“consultas a entidades educacionais e especialistas de todas as tendências ideológicas e 

interesses políticos e econômicos” (MONLEVADE, 2000), por um grupo de trabalho que 

tinha como relator Jorge Hage (PSDB-BA). 

O texto final de relatoria do deputado Jorge Hage, aprovado na Comissão de 

Educação, versava no que tange a carreira do magistério, sobre diversos fatores, entre eles, o 

ingresso exclusivamente por concurso público, a progressão na carreira, a formação 

continuada, a carga horária e o piso salarial, e quem têm relevância tanto na valorização 

profissional quanto salarial dos/as professores/as. Desse modo, ao termo Piso salarial 

profissional, fora adicionado o complemento, nacionalmente unificado, ficando assim 

descrito, no art. 100, inciso II, do texto de relatoria do deputado Jorge Hage: “piso salarial 

profissional, nacionalmente unificado, fixado em Lei Federal, com reajuste periódico que 

preserve o seu valor aquisitivo”. 

Segundo Vieira (2007), em 1990, a CPB através do seu ex-presidente Gumercindo 

Milhomem, com base no texto constitucional e nas discussões para a elaboração da LDBEN, 

empreendeu a tentativa de uma proposta de lei por iniciativa popular fixando o Piso Salarial 

Nacionalmente Unificado no valor de NCz$ 434,99 para uma jornada semanal de até vinte 

horas, nos termos do que dispõe o art.7º, V, e o art. 206, V da Constituição Federal; porém,  

não chegou a vingar. 

Nas eleições de outubro de 1990, de acordo Loureiro (2001), a Câmara Federal 

assume uma nova configuração, pois a maioria dos deputados defensores do projeto Jorge 

Hage, não fora reconduzida ao poder, o que corroborou para a retirada de várias partes do 

projeto original, pois aos privatistas não interessava a instituição de um PSPN. E, de 1991 a 

1992, a LDBEN ficara praticamente estagnada, quando o então ministro da educação, o 

Professor José Goldemberg, sua assessora Eunice Durham numa articulação com o senador 
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Darcy Ribeiro produziram um projeto alternativo de LDB que foi apresentado ao Senado, 

numa chamada “manobra regimental” (SAVIANI, 1999, p.160) da qual também estava 

envolvido o senador Fernando Henrique Cardoso. 

Assim, contrariando ao que foi tratado no Substitutivo Jorge Hage, em que se fixava 

um “piso salarial profissional, nacionalmente unificado, fixado em Lei Federal, com reajuste 

periódico que preserve o seu valor aquisitivo” (BRASIL, 1990), a nova proposta o Piso 

salarial perdeu suas especificidades, pois se remeteu aos sistemas de ensino a valorização dos 

profissionais da educação, tendo como instrumentos os estatutos e planos de carreira e como 

parâmetro para a definição do Piso uma espécie de paridade com relação às demais categorias 

com nível de formação equivalente. Com a retirada do termo nacionalmente unificado exclui-

se a obrigação de se ter um mesmo Piso salarial para os professores em todo o país, 

reforçando a possibilidade de existir quantos pisos fossem os sistemas de ensino. 

Com a queda do presidente Fernando Collor de Melo, em 1992, devido a uma crise 

política no seu governo, o seu substituto Itamar Franco nomeia Murilo Hingel que apoiava o 

projeto Jorge Hage, como Ministro da Educação; todavia, apesar desse apoio, a Câmara 

Federal, em maio de 1993, aprovou um texto que não contemplava o que estava contido no 

referido projeto; ou como afirma Monlevade (2000), não reduziu muito no que tange aos itens 

componentes da valorização docente, mas dá um golpe certeiro no PSPN e nas horas-

atividades. 

Ainda segundo Monlevade (2000), o Projeto de LDB que tramitava na Câmara, 

denotava que o legislador não via como necessário, um Piso Salarial com caráter nacional. 

Assim, numa tentativa para reverter tal situação a CNTE, organizou um Grupo de Trabalho 

(GT) para estudar a viabilidade de um PSPN, com o aval do ministro Murilo Hingel, mas este 

só serviu de base para a elaboração do Pacto Nacional para a Valorização do Magistério em 

1994. 

De acordo, Saviani (1999), o projeto de lei aprovado na Câmara Federal em maio de 

1993, chega ao Senado tendo outro relator, o senador Cid Sabóia (PMDB – CE), que elaborou 

um substitutivo, que fora aprovado em novembro de 1994 na Comissão de Educação e 

posteriormente enviado ao plenário. Porém, em 1995, com a posse do presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), o projeto fora julgado inconstitucional pelo novo relator 

Darcy Ribeiro, que numa tentativa de acalmar os ânimos dos setores organizados da 

sociedade que acompanhavam mobilizados a tramitação do projeto original (LOUREIRO, 
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2001), apresentou novas versões do projeto e em fevereiro de 1996 conseguiu aprova-lo no 

Senado com uma proposta de Piso Salarial que não se assemelhava com o substitutivo de 

Jorge Hage.  

E concluída então sua tramitação, em 20 de dezembro de 1996 foi sancionada pelo 

presidente FHC a Lei nº 9.394/96 estabelecendo as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

um texto híbrido, com forte ascendência do Ministério da Educação (VIEIRA, 2007). 

O artigo 67 da referida LDBEN (BRASIL, 1996) fala, especificamente, da 

“valorização dos profissionais da educação”, assegurando, inclusive nos estatutos e planos de 

carreira do magistério público, os seguintes incisos: aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para este fim; piso salarial profissional; 

ingresso exclusivamente por concurso de provas e títulos; progressão funcional baseada na 

titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho; período reservado para estudos, 

planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho e condições adequadas de 

trabalho. 

 Todavia, a forma como o Piso salarial fora tratado na LDBEN, no inciso III do artigo 

67, sem o termo nacional, reporta a possibilidade de que cada governo subnacional possa 

estabelecer o seu; ou como afirma Monlevade (2000), “quantos patrões, tantos pisos”. 

Como se pode vê, muito embora a valorização dos profissionais da educação escolar 

tenha sido instituída como princípio constitucional e, como princípio específico, a necessidade 

do piso salarial nacional, essas garantias foram postergadas, pois remete a sua concretização a 

leis posteriores, como exporemos a seguir. 

Outro importante evento, que também merece destaque nessa discussão sobre o 

tratamento da valorização docente e do piso salarial nacional no contexto político brasileiro, 

foi o Pacto Nacional para Valorização do Magistério e Qualidade da Educação. Sobre o 

referido Pacto, Monlevade (2000) discorre que em junho de 1994, por ocasião da realização 

do Fórum Permanente de Valorização do Magistério e Qualidade da Educação, onde 

estiveram reunidos o MEC, o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), a 

CNTE, o Ministério do Trabalho, entre outros, discutiram-se a necessidade de firmar um 

Acordo contendo um conjunto de medidas que assegurassem a valorização, inclusive salarial, 

do Magistério da Educação Básica Pública, que seria transformado num Pacto após a 

Conferência Nacional da Educação para Todos entre setembro e outubro do referido ano. 
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A Conferência Nacional de Educação para Todos reuniu centenas de 

educadores [...] estava na hora de se implantar um Piso Nacional, mas o 

grande problema era identificar o mecanismo de sua viabilização prática.  

[...] o papel do Governo Federal era crucial, análogo ao que já faz com os 

Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios. A Conferência seria o 

momento de se construir um Acordo sobre: 1. instituição do Piso; 2. valor 

do Piso; 3. papel da União para calibrar sua participação num sistema de 

“fundos articulados” [...]. (MONLEVADE, 2000, p. 162, grifos do autor) 
 

 

 O Acordo fora então firmado e previa a garantia de Estatuto do Magistério, Planos de 

Carreira e Piso Salarial Profissional Nacional. Além disso, assegurava que o sucesso na tarefa 

de formar cidadãos, bem como a melhoria da qualidade do ensino ministrado pela escola 

básica estão estreitamente ligados às condições de trabalho, à atualização, à formação e à 

remuneração dos docentes. 

 O Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da Educação foi então firmado 

em 19 de outubro de 1994 e contemplou os termos do Acordo; porém, mesmo apresentando 

números favoráveis (crescimento das receitas com a estabilização do Plano Real e a tendência 

à desaceleração das matrículas no agregado Brasil), o Pacto não resistiu às políticas 

neoliberais implementadas no Governo Fernando Henrique Cardoso (VIEIRA, 2007). 

2.4 O Governo de FHC e a atenção dada à valorização docente e ao Piso salarial 

nacional: Um olhar crítico sobre o Fundef 

 

 Os anos 1990 foram marcados pela política neoliberal ou neoliberalismo (reação 

teórica e política veemente contra o Estado intervencionista e de bem-estar), que nasceu após 

a II Guerra Mundial e propunha ao Estado a redução de gastos com os serviços sociais, a 

exemplo da educação, elevadas taxas de inflação e de desempregados, como solução para a 

crise do capitalismo (ANDERSON, 1996). E, a política educacional brasileira nesse período, 

segundo Peroni (2003), também estava inserida nesse movimento maior de crise do 

capitalismo e vivenciou um período de profunda efervescência reformadora que redefiniu o 

papel do Estado, diminuindo sua atuação para com as políticas sociais, passando as 

responsabilidades para a sociedade: para os neoliberais através da privatização (mercado) e 

para as organizações não estatais, sem fins lucrativos (Terceira Via). 

 Foi no contexto apresentado que Fernando Henrique Cardoso (FHC), iniciou em 1995, 

o seu primeiro mandato na Presidência da República. FHC desde a campanha eleitoral 

destacou o tema educacional como uma das prioridades do seu governo e do país, por 
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considerar a educação o grande vetor de transformação e desenvolvimento da sociedade. E, 

alcançar esse grau de desenvolvimento, segundo o presidente, exigiria focalizar na qualidade 

do ensino fundamental, que apresentava altas taxas de evasão e repetência, bem como, reduzir 

de desperdícios de verbas, etc. 

 Essa falta de qualidade no ensino estava ligada apenas ao discurso da má qualidade da 

formação do professor e da falta de uso de metodologias de ensino adequadas; e, quanto ao 

financiamento da educação, o diagnóstico era de que não se gastava pouco com a educação, 

mas sim que faltava fiscalização popular e ineficiência na gestão. Assim, como estratégias 

propôs a transferência de responsabilidades para os Estados e municípios, incorporando os 

pais e a comunidade como fiscalizadores da escola; e, focalizou no trabalho do professor 

propondo ações de valorização docente. 

 A criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização dos Profissionais do Magistério (FUNDEF), instituído pela EC nº 14, de 12 de 

setembro de 1996, e regulamentado pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, foi 

uma das mudanças de maior impacto na década de 1990. O Fundef fora constituído no âmbito 

de cada estado e era composto por 15% do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) incluindo os recursos relativos à desoneração de exportações de que trata a 

Lei Complementar nº 87/1996, do Fundo de Participação dos Estados (FPE), do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); e, 

adotava as matrículas no ensino fundamental como critério de distribuição dos recursos, bem 

como determinava a complementação da União aos fundos que não atingissem o valor-aluno 

mínimo definido a partir da média nacional. 

 A valorização do magistério como objetivo do Fundef remete tanto à Emenda 

Constitucional 14/96 (que criou o Fundo) quanto à Lei nº 9.424/96 (que o regulamentou). Na 

referida Lei ela seria garantida apenas no artigo 7º que assegura, pelo menos, 60% dos 

recursos do Fundo para a remuneração dos profissionais em efetivo exercício no ensino 

fundamental e, no artigo 9º que determina que no prazo de seis meses os Estados, Distrito 

Federal e os Municípios deverão dispor de no Plano de carreira, de modo a assegurar a 

remuneração condigna dos professores (BRASIL, 1997c). 

 Embora, tenha estabelecido que pelo menos 60% dos recursos do Fundo deveriam ser 

destinados à remuneração dos professores, o PSPN não fora contemplado no Fundef, 

permitindo oscilação de valores entre professores de acordo os salários estabelecidos pelas 
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instâncias municipal e estadual. Monlevade (2000) avaliando os dois primeiros anos do 

referido Fundo, afirmou que foi possível observar que os salários dos professores municipais 

com formação de nível médio que ganhavam remunerações abaixo do salário mínimo foram 

reajustados até um limite de R$ 250,00 nos estados cujo custo-aluno-médio do Fundef não 

alcançava o valor mínimo de até R$ 300,00; todavia, nem sempre atingindo os professores da 

educação infantil e de EJA. Quanto aos municípios em que os salários ultrapassavam a média 

nacional (R$ 500,00, em 1998) não se tinha aumento, com o argumento de estar perdendo 

dinheiro na redistribuição do Fundef. Para Monlevade (2000), somente o Piso Salarial 

Profissional Nacional, com sua força legal, simbólica e operacional, poderia ser um 

expediente eficaz para alavancar uma melhoria geral e contínua dos salários do magistério da 

educação básica brasileira. 

 Diante da situação evidenciada, é possível concluir que as mudanças para o modelo de 

financiamento da educação pública no Brasil propostas pelo governo de FHC não estava 

deslocado de um projeto que contemplava os objetivos das políticas determinadas por força 

das organizações internacionais como o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI).  

Vieira (2007) pontua que as duas gestões de FHC (1995-2002) caracterizaram-se pela 

redução de direitos dos trabalhadores, pelo estímulo à privatização e à municipalização da 

educação; e, afirma que a influência dos organismos multilaterais pode ser constatada em 

documento, tornado público pelo Congresso Nacional no ano de 1998, contendo a Estratégia 

de Assistência ao País, que o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD) adotava para 

monitorar os empréstimos feitos ao país, na mesma linha do Banco Mundial. Por fim, a autora 

destaca que, evidentemente, nessa conjuntura, a discussão sobre o PSPN não tinha as mínimas 

condições de prosperar. 

Para Amaral (2001), no contexto apresentado a prioridade era de fato o pagamento da 

dívida com os credores internacionais.  

 Gatti e Barreto (2009), em pesquisas realizadas no último ano de vigência do Fundef, 

destacaram que a situação referente à carreira e salário dos professores da educação básica 

pública brasileira permanecia bastante heterogênea e complexa: 

 
[...] a condição de remuneração de professores no Brasil vem sendo muito 

desigual, tanto no que se refere aos níveis de educação infantil e anos iniciais 
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do ensino fundamental, como nas demais séries da educação básica, e 

também conforme a região e a dependência administrativa. Em média, ela 

não pode ser considerada atraente quando comparada a outras profissões 

com exigência de grau universitário. Ao se olhar o conjunto de dados 

relativos a salários, constata-se que há regiões em que a remuneração dos 

professores tem sido sistematicamente muito baixa. (GATTI; BARRETO, 

2009, p. 240-241) 

  

 Monlevade (2006) e Vieira (2004) concordam que apesar do Fundef ter provocado 

algum tipo de melhoria salarial, principalmente se referindo às regiões norte e nordeste, onde 

se praticava remunerações abaixo do salário mínimo, a ausência de uma referência nacional 

para o início de carreira fez com que este Fundo não atingisse o seu objetivo de valorizar o 

magistério da educação básica pública no Brasil, embora restrito ao ensino fundamental. 

 Ainda sobre a instituição do Fundef é possível afirmar que essa política 

contribuiu/repercutiu na remuneração do professor com estímulo financeiro ainda que 

mínimo, além de reduzir o número de professores leigos e aumentar significativamente o 

número de professores com ensino superior completo. Entretanto, um olhar mais crítico, 

através das lentes de autores renomados na área do Financiamento da Educação, tais como 

Monlevade (1998, 2000), Davies (1999), Arelaro (1999) e Pinto (2002), revela as seguintes 

conclusões sobre a real intencionalidade de FHC com a criação do Fundef: a) A política de 

FHC visava conter o aumento de qualquer despesa com a educação, para atender as 

determinações da cartilha do Banco Mundial, que afirma que o Brasil já tem recursos 

suficientes para a educação (MONLEVADE, 1998); b) o PSPN não fora contemplado no 

Fundef, permitindo oscilação de valores entre professores de acordo os salários estabelecidos 

pelas instâncias municipal e estadual (MONLEVADE, 2000); c) o governo federal apesar de 

ser o idealizador do Fundef, a União é a que menos contribui com o Fundo, sendo os Estados 

e municípios quem o assumia quase que na sua totalidade (DAVIES, 1999); e, o não 

cumprimento do governo FHC na forma de cálculo do valor mínimo a ser gasto com o aluno; 

com isso, o ensino fundamental deixou de receber dez bilhões de reais de recursos federais 

desde 1998 (ARELARO, 1999; PINTO, 2002). 

2.5 Do FUNDEB à Lei n.º 11.738/2008: A valorização docente e o PSPN no Governo 

Lula 

 Antes da criação do Fundeb, nos dois últimos anos do primeiro mandato do Presidente 

Luís Inácio Lula da Silva, o Executivo Federal elaborou a PEC nº 415/2005, na qual não se 
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propôs nenhuma determinação que garantisse a valorização do magistério. Contrariando as 

expectativas de que fossem criadas condições adequadas para a instituição do Piso Salarial 

Profissional Nacional, o que aconteceu foi a retirada do dispositivo que vincula parte dos 

recursos ao pagamento dos profissionais do ensino em efetivo exercício, que na EC nº 

14/1996 era garantido aos professores do ensino fundamental.  

A PEC nº 415/2005 não fez menção qualquer sobre a subvinculação percentual para a 

valorização do magistério dentro do novo Fundo, bem como, fora ignorada qualquer 

pretensão relacionada aos Planos de Carreira e ao Piso Salarial Profissional Nacional. Desse 

modo, a construção do texto final da Emenda Constitucional nº 53 se deu em virtude dos 

embates com os movimentos sociais (Movimento Todos Pela Educação, Campanha Nacional 

pelo Direito à Educação, etc.) durante sua tramitação no Congresso Nacional, com 

participação ativa da CNTE. 

Segundo Martins (2010), a CNTE durante as discussões no processo de construção do 

atual Fundo de financiamento da educação básica brasileira, levantou por diversas vezes a 

questão do piso. Primeiro em 2004, durante uma Teleconferência realizada na Câmara dos 

Deputados sobre o Fundeb e depois, no ano 2005, quando a entidade encaminhou o Ofício 

273/2005 aos deputados enfatizando a importância do no Fundo ter como pressuposto a 

valorização docente, destacando a importância da instituição do piso salarial nacional e das 

diretrizes para a carreira. Além disso, assinalou a relevância de destinar 80% dos recursos do 

fundo para a remuneração dos trabalhadores da educação. 

 Assim, aprovada em 19 de dezembro de 2006, a EC N.º 53 deu nova redação aos 

artigos 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da CF/88 e ao artigo 60 da ADCT. Os artigos 7º e 208 

acrescentaram em suas redações, respectivamente, a assistência gratuita às crianças de 0 a 5 

anos de idade em creches e pré-escolas e o oferecimento da educação infantil, em creches e 

pré-escolas, para as crianças de até 5 anos de idade. As alterações no parágrafo único do 

artigo 23 dizem respeito à fixação de normas, em leis complementares, para a cooperação 

entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional; e no inciso VI do artigo 30, a nova 

redação fala sobre a manutenção de programas de educação infantil e de ensino fundamental, 

com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. 
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Ao artigo 211, por sua vez, é dada nova redação ao parágrafo 5º: “a educação básica 

pública atenderá prioritariamente ao ensino regular” (BRASIL, 2006a). E, os parágrafos 5º e 

6º do artigo 212 passaram a vigorar com os seguintes textos: “§ 5º - A educação básica 

pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, 

recolhida pelas empresas na forma da lei”; e, “§ 6º - As cotas estaduais e municipais da 

arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente 

ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de 

ensino” (BRASIL, 2006a). 

  No artigo 206, o inciso V sofreu alteração e foram acrescentados o inciso VIII e o 

parágrafo único. O inciso V estabeleceu que a valorização dos profissionais da educação 

escolar, fosse garantida, na forma da lei, por planos de carreira e com ingresso exclusivamente 

por concurso público de provas e títulos. Já o Inciso VIII, apresenta como princípio para a 

ministração do ensino, o “piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública” e o parágrafo único determina que a lei fixe prazo, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para a elaboração e/ou adequação de seus 

planos de carreira. 

O artigo 60 do Ato das Disposições Contrárias e Transitórias trata no inciso I da 

criação do Fundeb. De modo geral, a nova redação do referido artigo ampliou a subvinculação 

de recursos constitucionais para manutenção e desenvolvimento de toda a educação básica e 

remuneração digna dos seus professores, pois no antigo Fundef o atendimento era reservado 

apenas ao ensino fundamental regular. E, muito embora, aspectos relevantes como a 

distribuição proporcional de recursos, fatores de ponderação, forma de cálculo do valor anual 

mínimo por aluno, entre outros, terem ficado para a regulamentação do Fundeb em lei, um 

dos fatores importantes da EC n.º 53/2006 para a fixação do Piso Salarial Nacional, de acordo 

Abicalil (2008), estava inscrito na alínea ‘e’ do inciso III: “prazo para fixar, em lei específica, 

piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação 

básica” (BRASIL, 2006a). 

 Segundo Callegari (2004), como a EC n.º 53/2006 sancionada faltando poucos dias 

para encerramento do exercício e, para que o Fundeb entrasse em vigor carecia de uma lei que 

regulamentasse aspectos referentes à sua organização e funcionamento, havia duas 

alternativas ao Executivo Federal: ou prorrogar o prazo do Fundef e retardar a implantação do 
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Fundeb; ou regulamentar o atual Fundo através de medida provisória, com força de lei, de 

modo a viabilizar a sua implantação a partir do exercício 2007. 

 Sendo assim, faltando apenas dois dias para findar o prazo de vigência do Fundef, foi 

decretada a Medida Provisória (MP) N.º 339/2006, que em seu artigo 42 determinou ao poder 

público, prazo de um ano, para fixar em lei específica o PSPN, aceleração no processo de 

discussão do mesmo e o envio, logo em março do ano seguinte (2007) do Projeto de Lei N.º 

619, pelo Executivo Federal. 

A Lei Nº 11.494, que regulamentou a organização e funcionamento do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais do 

Magistério (Fundeb) foi então promulgada em 20 de junho de 2007. A referida lei acolhe as 

disposições da Medida Provisória nº 339/2006, artigo 22, e repete a obrigatoriedade de se 

aplicar o mínimo de 60% dos recursos anuais totais dos Fundos no pagamento dos 

profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. 

 Além disso, a Lei 11.494/2007 trouxe expressa a determinação de se implantar Planos 

de Carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, como já determinavam: o 

artigo 206, inciso V da Constituição Federal de 1988; o artigo 67 da LDBEN nº 9.394/1996; o 

artigo 9º da Lei nº 9.424/1996; a 1ª meta do eixo Formação dos Professores e Valorização do 

Magistério do Plano Nacional de Educação 2001-2011; e, o artigo 40 da Medida Provisória nº 

339/2006. 

 Sintetizando, o Fundeb, em substituição à política de financiamento exclusivo do 

ensino fundamental, expandiu seu atendimento a toda educação básica, isto é, da educação 

infantil ao ensino médio, além de atender diversas modalidades de ensino. Seu mecanismo de 

distribuição de recursos é similar ao que foi usado no Fundef com a captação de recursos de 

estados e municípios, além da complementação da União, e redistribuição dos mesmos, no 

âmbito de cada estado e municípios, de acordo com as matrículas na educação básica. Trata-

se na verdade de 27 fundos estaduais. 

 De caráter provisório, o atual Fundo terá vigência de 14 anos, período em que Estados, 

Municípios e Distrito Federal deverão investir recursos na manutenção e desenvolvimento do 

ensino e na remuneração dos seus profissionais. 
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 Com relação à participação e responsabilidades dos entes federativos com a educação 

básica em termos financeiros não houve mudanças com o Fundeb, permanecendo o que 

determina o artigo 212 da CF/88: A União continua a investir 18% das receitas resultantes de 

impostos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, e os estados e municípios, 25% 

das receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais. Ou seja, não fora 

injetados recursos novos para a educação. 

 Todavia, a EC 53/2006 apresentou algumas mudanças, tais como: os municípios e os 

Estados passariam a ter o dever de aportar gradualmente no Fundo 20%, e não mais 15% 

como era no Fundef, de determinados impostos e transferências governamentais destinadas à 

educação básica no período de vigência do Fundeb. Os impostos que compõe o referido 

Fundo, de acordo a EC 53/2006, são: 1) Fundo de Participação dos Estados (FPE); 2) Fundo 

de Participação dos Municípios (FPM); 3) Imposto sobre produtos industrializados, 

proporcional às Exportações (IPI – exp.); 4) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS); 5)Desoneração de Exportações (LC nº 87/96); 6) Imposto sobre 

Transmissão de Causa Mortis (ITCM); 7) Imposto Territorial Rural (ITR); 8) Imposto sobre 

propriedade de Veículos Automotores (IPVA); 9) Complementação da União, caso 

necessário.  

 Desta forma, novos impostos foram incorporados à base de fonte do Fundeb 

aumentando assim a base de repartição dos recursos arrecadados, embora continuassem de 

fora as receitas municipais próprias: Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), Imposto 

Sobre Serviços (ISS) e o Imposto Sobre Transmissão de Bens e Intervivos (ITBI). Esses 

impostos, por sua vez, representam uma grande fatia das receitas das capitais, cidades 

metropolitanas e/ou de grande porte. 

 Ainda de acordo a versão final da EC n.º 53/96, a base de utilização dos impostos para 

o Fundo ocorreria de forma gradativa, isto é, do percentual 15% do antigo Fundef, no Fundeb 

passariam para 16,66% no primeiro ano; no segundo, 18,33%; até alcançar no quarto ano, 

20%. Já os novos impostos incorporados ao novo Fundo (IPVA, ITR, ITCM e IRRF), estes 

obedeceram à seguinte regra de transição: 6,66% no primeiro ano; 13,33%, no segundo; até 

chegar a 20% no quarto ano. 

 A respeito da complementação da União ao Fundo, esta também ocorreria de forma 

progressiva: R$ 2 bilhões no primeiro ano; R$ 3 bilhões no segundo; e, R$ 4,5 bilhões no 
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terceiro de vigência do mesmo. A partir do quarto ano a participação da União no Fundo é de 

10% do recurso nele alocado, dado relevante, haja vista que a União passou dos 1,5% da 

participação no Fundef para 10% no atual Fundeb. Todavia, esta parcela de complementação 

da União, agora no limite citado, poderá ser distribuída por meio de programas direcionados 

para a melhoria da qualidade da educação básica. Esta medida por sua vez, significou um 

retrocesso, pois na prática significou a diminuição de recursos diretamente repassados aos 

estados e municípios e para a valorização e remuneração do magistério, e demais 

investimentos diretos na educação básica. 

 Outra mudança relevante ocorrida no atual Fundo foi com relação ao número de 

alunos para calcular a distribuição dos recursos. Enquanto no Fundef o cálculo era feito de 

acordo o número de alunos matriculados no ensino fundamental regular no ano anterior, no 

Fundeb o cálculo é feito com base no número de alunos da educação básica como um todo, 

não excluindo nenhum nível ou nenhuma modalidade, desde que presencial, de acordo dados 

do Censo Escolar do ano anterior. 

 Para fixar o valor custo-aluno, a União criou valores-mínimos, diferenciados por cada 

etapa e modalidade de ensino, onde as diferenças relativas às modalidades, etapas e tipos de 

estabelecimentos, foram colocadas na Lei complementar, que fora editada inicialmente na 

forma de Medida Provisória (MP) n.º 339/06. Esta MP dispõe que a ponderação entre as 

etapas, modalidades e tipos de estabelecimento será resultado da multiplicação do fator 

referência por um fator específico fixado entre setenta centésimos e um inteiro e trinta 

centésimos.  

 Desse modo, o MEC, através da Resolução n.º 01/2007, estabeleceu as seguintes 

ponderações aplicáveis à distribuição proporcional dos recursos advindos do Fundeb: 

I – creche – 0,80; 

II – pré-escola – 0,90; 

III – séries iniciais do ensino fundamental urbano – 1,00; 

IV – séries iniciais do ensino fundamental rural – 1,05; 

V – séries finais do ensino fundamental urbano – 1,10; 

VI – séries finais do ensino fundamental rural – 1,15; 

VII – ensino fundamental em tempo integral – 1,25; 

VIII – ensino médio urbano – 1,20; 
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IX – ensino médio rural – 1,25; 

X – ensino médio integral – 1,30; 

XI – ensino médio integrado à educação profissional – 1,30; 

XII – educação especial – 1,20; 

XIII – educação indígena e quilombola – 1,20; 

XIV – educação de jovens e adultos com avaliação no processo – 0,70; e 

XV – educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de 

nível médio, com avaliação no processo – 0,70. 

 

 As ponderações acima fixadas desencadearam uma grande disputa entre estados e 

municípios, haja vista a parametrização de valor do custo-aluno, por níveis e modalidades, 

resultou na ampliação e/ou redução das receitas estaduais e municipais, alterando o pacto 

federativo em seu principal componente: a distribuição de recursos aos entes federativos. 

Melhor explicando, o valor custo-aluno para o ensino médio e séries finais do ensino 

fundamental é maior, e suas matrículas em 2007 estavam majoritariamente sob encargo dos 

estados, estes receberam mais recursos adicionais do referido Fundo, bem como diminuíram a 

redistribuição de recursos para os seus municípios; isto é, redistribuíram numa proporção 

menor do que faziam no antigo Fundef. 

 Sobre o pagamento dos profissionais da educação, o Fundeb permaneceu com o 

mesmo percentual do Fundef, ou seja, com os 60%, contrariando o percentual de 80% 

proposto pela CNTE, o que não agradou as entidades representativas do magistério. E, a 

instituição de um piso salarial profissional nacional, este também não fora contemplado na 

MP n.º 339/06 que regulamentou o Fundeb, tornando-se objeto de lei específica futura, a Lei 

n.º 11.494/2007 que o regulamentou. Em seu artigo 41, a referida lei definiu que o poder 

público deveria fixar, em lei específica, até 31 de agosto de 2007, o Piso Salarial Profissional 

Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (BRASIL, 2007). 

 Por fim, com a instituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, abriu-se novas possibilidades de 

financiamento da educação ao ampliar o atendimento a todas as etapas da educação básica, da 

educação infantil ao ensino médio, o que também favoreceu a inclusão de todos os 

profissionais do magistério em efetivo exercício nos 60% dos recursos destinados à sua 

remuneração. Segundo Pinto (2007) este fato constituiu uma importante vitória das forças 
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sociais que, nas últimas décadas, pleitearam a ampliação de recursos para a educação pública, 

mesmo considerando os limites do Fundeb. Ademais, este Fundo deu respaldo às diretrizes 

políticas e legais emanadas pela Lei n.º 11.738/08, que regulamentou o PSPN, cuja 

apresentação será feita a seguir. 

2.6 A Lei do Piso Salarial Profissional Nacional  

 Estudos estaduais, regionais ou de âmbito nacional, realizados e publicados nos anos 

que antecederam a promulgação da Lei do PSPN, descrevendo a verdadeira situação 

vivenciada pelos profissionais do ensino nas diversas escolas brasileiras, revelaram que 

fatores como a baixa remuneração, a jornada de trabalho excessiva, o excessivo número de 

alunos nas classes, problemas de saúde, entre outros, são indicadores que interferem no 

desempenho eficaz da função e que prejudicam o ensino.  

No estudo realizado pela Universidade de Brasília (UNB) para CNTE, em 1999, foram 

ouvidos 52 mil professores, em 1440 escolas nos 27 estados brasileiros, e, os dados 

levantados revelaram, em âmbito nacional, que 48% dos educadores sofriam algum tipo de 

sintoma da síndrome de burnout (cansaço, esgotamento e falta de motivação). Para Esteve 

(1999), o termo burnout descreve o ciclo degenerativo da eficácia docente. O "esgotamento" 

apareceria como uma consequência do "mal-estar docente", sendo correspondente a este 

último termo na amplitude daquilo a que se refere, pois viria designar o conjunto de 

consequências negativas que afetariam o professor a partir da ação combinada das condições 

psicológicas e sociais que se exerce a docência (ESTEVE, 1999). 

 Em 2004, a CNTE realizou um estudo, “Identidade Expropriada – Retrato do 

Educador Brasileiro”, no qual mostrou que distúrbios vocais, stress, dor nas costas e 

esgotamento físico e mental são as principais causas dos afastamentos de cerca de 20% dos 

professores por licença médica em todo Brasil. 

 As conclusões dos referidos estudos, revelaram que as principais razões que 

corroboram para as doenças que acometem os profissionais da educação, são entre elas a 

superlotação das salas de aulas, barulho, a excessiva carga horária acarretada pela 

multijornada de trabalho para compensar os baixos salários, entre outras. 

 Desse modo, o advento da Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamenta a alínea “e” 

do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para 
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instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica foi um importantíssimo passo no sentido da superação da situação citada. 

Todavia, necessário se faz saber que a proposta inicial - o Projeto de Lei (PL) nº 

619/2007 - apresentada pelo presidente Lula não representou, na visão da CNTE, avanços 

significativos no que se refere à valorização salarial do magistério; sendo que, a construção de 

uma proposta mais clara com relação aos benefícios destinados ao magistério se deu, de fato, 

no embate direto das entidades sindicais no tramitar da proposta no Congresso Nacional. 

 

A CNTE analisando o PL N.º 619/2007 (BRASIL, 2008b), citou 06 itens a serem 

considerados: 1) Ao priorizar a regulamentação do Piso por meio do Art. 60 da ADCT, 

preterindo o art.206 da CF/88 e contrariando a disposição anunciada durante o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), o projeto cometeu um grave erro conceitual ao 

considerar o piso como único insumo da valorização docente; 2) Desestimulou a formação 

dos profissionais de nível médio e não garantiu melhorias aos de nível universitário; 3) O 

valor de R$ 850,00 para a jornada de 40 horas semanais não correspondeu às expectativas e às 

necessidades dos educadores brasileiros; 4) A progressividade representou, a priori, um 

rebaixamento do valor inicial, já que não previa correções das perdas entre 2007 e 2010; 5) A 

atualização monetária do Piso, acordado em 1994, por um índice diferente utilizado pela 

CNTE (ICV/DIEESE), além de representar uma redução frente à proposta inicial da 

Confederação – R$ 1.050,00 para nível médio e R$ 1.575,00 para nível superior, ambos para 

a jornada de 30 horas semanais com, no mínimo, 30% de hora-atividade – não corresponde às 

necessidades dos professores; 6) Não especifica o percentual de hora-atividade – tempo 

dispensado à organização das atividades pedagógicas -, deixando-o a cargo dos sistemas de 

ensino, o que não contribui para a obtenção de um padrão mínimo de qualidade nas escolas 

públicas. 

 

Diante do exposto, é fato que a aprovação da Lei do Piso representa uma conquista 

pleiteada pelos profissionais do magistério público da educação básica numa luta que 

perdurou os vinte anos que se passaram desde a aprovação da Constituição Federal de 1988, 

haja vista o texto final da Lei n.º11.738, ter sido aprovado em julho de 2008, após amplo 

debate envolvendo a sociedade, representações sindicais (a CNTE, por exemplo), gestores das 

três esferas do governo e o parlamento.  

 

Desse modo, a Lei n.º11.738/08 que regulamentou o PSPN determina no seu art. 2° o 

seguinte:  
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Art. 2º- O piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e 

cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade 

Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

§ 1º- O piso salarial profissional nacional 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. 

§ 2º- 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. 

§ 3º- Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho 

serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. 

§ 4º- Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo 

de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de 

interação com os educandos. 

§ 5º- As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão 

aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério 

público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional 

n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional n.º 47, de 

05 de julho de 2005. 
 

 Como se vê, além de determinar que o vencimento inicial das carreiras do magistério 

público da educação básica, para a jornada de, no máximo 40 (quarenta) horas semanais, não 

poderá ser fixado com o valor abaixo do piso salarial profissional nacional, pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, a Lei do Piso (como é chamada), também determina 

em seu artigo 2º, § 4º, que se observará, na composição da jornada de trabalho, o limite de 2/3 

(dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com alunos e, no 

mínimo, 1/3 da jornada de trabalho devem ser destinadas às chamadas atividades extraclasses. 

 Sendo assim, a jornada de trabalho se cumprida efetivamente como determinada na 

Lei do Piso, está diretamente relacionada à valorização do magistério e à melhoria e à 

qualidade do ensino, pois o tempo fora da sala de aula, destinado às outras atividades 

educativas, interfere positivamente na eficácia das aulas, bem como no desempenho do 

professor. 

 Além disso, no artigo 2º se encontram dispostos os conceitos de Piso e profissionais do 

Magistério, cuja abrangência é nacional e o objetivo é propiciar maior equidade e/ou isonomia 

da profissão docente no país, sendo que a sua incidência se dá sobre os profissionais atuantes 
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nas redes públicas de educação básica da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal, e habilitados em nível médio na modalidade Normal. 

 Vale ressaltar que três pilares da carreira profissional - salário, formação e jornada de 

trabalho - também se encontram contemplados nesse conceito; embora as condições 

apropriadas de trabalho, consideradas como quarto pilar tenham ficado de fora e, que apesar 

disso, devem constituir objeto de lutas constantes das entidades sindicais nos governos 

subnacionais. 

 Quanto ao valor do Piso, este serve de referência mínima para os vencimentos iniciais 

da carreira em todo território nacional, não devendo nenhum ente federativo (estados e 

municípios) fixar os vencimentos de carreira para os professores da educação básica abaixo 

desse valor. 

 A implementação do PSPN, de acordo o artigo 3º da Lei n.º 11.738/08 (BRASIL, 

2008b), dar-se-ia da seguinte forma: 

Art. 3º- O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º 

de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das 

Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, 

observado o seguinte: 

I – (VETADO); 

II – a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da 

diferença entre o valor referido no art. 2º desta Lei, atualizado na forma do 

art. 5º desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente; 

III – a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atualizado na 

forma do art. 5º desta Lei, dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o 

acréscimo da diferença remanescente. 

§ 1º- A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada 

a qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

§ 2º- Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial 

profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer 

título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor 

inferior ao de que trata o art. 2º desta Lei, sendo resguardadas as vantagens 

daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei. 
 

Nos dois primeiros anos, 2008 e 2009, a contar da data de promulgação da Lei do 

PSPN, os governos poderiam, tanto no caso da integralização progressiva como na 

antecipação total do Piso Nacional ou do novo vencimento inicial de carreira, efetuar o 

pagamento das parcelas complementares que compreendem a diferença entre o atual 

vencimento e o novo valor a ser pago, a partir de 2008, de forma remuneratória, a título de 

gratificações, abonos, entre outros. Todavia, a partir de janeiro de 2010, tanto o Piso quanto o 



68 
  

vencimento inicial deveriam ser integralizados na forma de vencimento, preservadas as 

vantagens pessoais que a carreira reconheça, conforme Planos de Cargos, Carreira e 

Remuneração específicos.  

 

O artigo 4º, por sua vez, trata sobre outro aspecto considerado relevante para a 

efetivação do Piso Salarial Nacional que é o regime de colaboração federativa. Assim, o 

referido artigo, definiu as atribuições da União: 

 

Art. 4º - A União deverá complementar na forma e no limite do disposto 

no inciso VI do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias e em regulamento, a integralização de que trata o art. 3.º desta 

Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos 

recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha 

disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado. 

§ 1º O ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade 

enviando ao Ministério da Educação solicitação fundamentada, 

acompanhada de planilha de custos comprovando a necessidade da 

complementação de que trata o caput deste artigo. 

§ 2º A União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente 

federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a 

assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de seus 

recursos. (grifos nosso) 

 

 

 Conforme destacado no artigo 4º, a Lei prevê que a complementação da União, seja de 

10% do total a suplementação federal ao Fundeb, e, que deverão ser direcionados, por meio 

de programas, para a melhoria da qualidade da educação e para o cumprimento do piso 

salarial dos profissionais da educação básica, no caso dos governos subnacionais que 

comprovarem incapacidade financeira para cumpri-lo.  

 Todavia, de acordo Informativo da Educação, publicado pela Confederação Nacional 

dos Municípios (CNM), em abril de 2011, apesar de estarem previstos R$ 866,8 milhões do 

total da complementação ao Fundeb para o apoio federal ao pagamento do piso salarial dos 

profissionais do magistério público para aquele ano, apenas 443 municípios (25%) dos 1.756 

municípios dos nove Estados (Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, 

Pernambuco e Piauí) prioritários contemplados com a complementação do Fundo, poderiam 

solicitar auxílio financeiro da União cumprimento do piso.  E isso, só seria possível tendo em 

vista o atendimento cumulativo dos critérios definidos pelo MEC através da Portaria N.º 

213/2011: a) aplicar no mínimo 25% das receitas na manutenção e no desenvolvimento do 

ensino; b) preencher o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação 

(Siope); c) ter o órgão da educação como gestor dos recursos; d) dispor de plano de carreira 
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específico para o magistério; e) demonstrar plenamente o impacto da lei do piso nos recursos 

do Estado ou Município; e, f) apresentar planilha de custos detalhada, que apresente a 

incapacidade para o cumprimento do valor do piso. Além disso, também era necessário que os 

Municípios observassem os parâmetros definidos pelo MEC para verificação da incapacidade 

de pagamento do piso; isto é, planilhas de custo apresentando a relação professor/aluno por 

etapa, o comprometimento de recursos com o pagamento dos profissionais do magistério, a 

variação da remuneração do magistério no Município e a aplicação de recursos acima do 

mínimo constitucional. 

Quanto às solicitações de complementação ao piso e a documentação que demonstra a 

necessidade do apoio federal, estas devem ser encaminhadas ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), responsável pela análise das solicitações recebidas. 

Todavia, ainda aguarda-se uma norma própria a ser expedida pelo FNDE para que as 

solicitações sejam encaminhadas, o que implica em afirmar que até o momento nenhum ente 

federado recebeu auxílio para cumprimento do piso salarial. 

Em face do exposto, cabe destacar que a Lei do Piso, desde sua aprovação, tem sido 

objeto de apreciação e debates. As principais contestações referem-se aos aspectos da 

legalidade e da viabilidade financeira. A esse respeito, pode-se constatar a resistência de 

alguns governos subnacionais por meio das distintas formas de interpretação da legislação, 

bem como a omissão da União quanto ao estabelecimento dos limites e dos critérios de 

complementação ao Piso. Apesar disso, é imperioso evidenciar que os profissionais do 

magistério, representados pela CNTE, permanecem na luta explorando todas as 

potencialidades da lei em benefício, tendo em vista que, uma educação de qualidade esta 

diretamente imbricada com a valorização salarial docente. 

Ainda sobre as contestações à Lei do Piso, é importante destacar a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIN) n.º 4167, ajuizada em dezembro de 2008, por governadores de 

cinco estados brasileiros (Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Ceará, Paraná e Rio Grande do 

Sul), questionando os seguintes dispositivos da Lei: o conceito de piso salarial como 

vencimento básico e a diminuição da jornada de trabalho dos professores dentro das salas de 

aula. Em resposta, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em 17 de dezembro de 2008, 

por meio de liminar em medida cautelar que o Piso equivaleria à remuneração e o limite de 

2/3 de carga horária do professor para efetivo trabalho com os alunos estava suspenso, 

desobrigando os estados e municípios a considerar o piso como vencimento inicial e dando 
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um golpe certeiro na redução da jornada de trabalho, pois dera aos entes federativos 

autonomia para continuar a organização das horas-atividades de acordo suas legislações 

específicas. O julgamento final da ADIN n.º 4167 só ocorreu em abril de 2011, quando o STF 

julgou a Lei do Piso constitucional.  

 

Sendo assim, o piso dos professores passou de R$ 950,00, em 2009, para 1.024,67, em 

2010, e R$ 1.187,14 em 2011, conforme valores informados no site do MEC. Em 2012, o 

valor vigente era de R$ 1.451; em 2013, passou para R$ 1.567; e, em 2014 foi reajustado para 

R$ 1.697,39. O maior reajuste foi 22,22%, em 2012. Em 2015, o MEC elevou em 13,01% o 

piso salarial dos professores da Educação Básica. De R$ 1.697,39, o salário inicial para uma 

jornada de trabalho de 40 horas semanais foi para R$ 1.917,78.  

Desde que a lei foi sancionada, em 2009, o piso foi reajustado a uma média de 12,5% 

por ano. Apesar disso, o rendimento dos educadores ainda corresponde a quase a metade dos 

vencimentos dos demais profissionais com escolaridade equivalente, segundo estimativa do 

Todos pela Educação. O alcance da meta 17 do PNE, que prevê a equiparação dos salários até 

o sexto ano de vigência do plano, está distante, portanto. 

Para os secretários estaduais de Educação, no entanto, os aumentos foram excessivos e 

ameaçam a concretização de projetos como a da universalização da pré-escola. Isto é, nos 

últimos quatro anos, o piso salarial subiu 78% enquanto os recursos do Fundeb, 39%. Para 

acomodar o reajuste, muitas secretarias tiveram de realizar ajustes administrativos e até de 

carreira, incorporando ao salário do professor eventuais gratificações. 

Em 2015, em reunião que tiveram com o então titular do MEC, Cid Gomes, os 

representantes apresentaram duas proposições: a mudança da fórmula de cálculo do piso 

salarial, que passaria a ser feito com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor), acrescido de 50% da variação real do Fundeb e a regulamentação do dispositivo 

que determina o repasse de recursos a estados e municípios que não têm condições de pagar o 

piso; todavia sem êxito. 

Neste contexto, embora em 2015 o valor estimado para repassar ao Fundeb fosse de 

R$ 1,2 bilhão, representando 10% do total de repasses que a União deve fazer para 

complementar a receita de estados e municípios deficitários, segundo Luiz Araújo, professor 

da Universidade de Brasília, nenhum ente federado recebeu até hoje ajuda da União para 

pagar o piso. Houve uma portaria regulamentando a concessão dos 10% em 2009, mas que 
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nunca produziu efeito e hoje se encontra sem validade. Enquanto isso, a alegada falta de 

recursos continuou e continua sendo um dos argumentos utilizados por estados que 

descumprem a lei do piso, como é o caso do Acre, Tocantins e Minas Gerais. 

Em 2016, por consequência da inflação, o percentual de reajuste ficou próximo dos 

principais índices de reposição inflacionária - 10,67% do Índice Nacional de Preço ao 

Consumidor Amplo (IPCA) e 11,27% do Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) – 

ao contrário dos anos anteriores em que o piso teve atualizações substanciais. Pode-se dizer, 

que ainda assim, houve um ganho real com o reajuste de 11,36% anunciado pelo MEC em 

janeiro, que elevou o piso de R$ 1.917,78 em 2015 para R$ 2.135,64.  

Para melhor entendimento, o reajuste de 2016 foi definido pelo critério estabelecido 

em Parecer da Advocacia Geral da União, de 2010, que leva em consideração a estimativa de 

crescimento percentual do valor mínimo do Fundeb, entre 2014 e 2015, extraídas das 

Portarias Interministeriais MEC/MF nº 8, de 5/11/15 e nº 19, de 27/12/13. Ambas podem ser 

consultadas no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica 

(http://www.fnde.gov.br). E, caso seja mantido o mesmo critério de reajuste em 2017, o 

percentual de atualização do piso deverá ser de 7,64%, com base no valor per capita do 

Fundeb estimado para 2016, à luz da Portaria Interministerial MEC/MF nº 11, de 30/12/15, 

que foi de R$ 2.739,87 (referente ao investimento mínimo per capita para os anos iniciais 

urbanos do ensino fundamental). 

Diante desta perspectiva, e seguindo as discussões travadas em âmbito do Fórum de 

Acompanhamento do PSPN, com vistas a vincular os percentuais de reajuste do piso às 

receitas efetivas do Fundeb (e não propriamente ao custo aluno per capita), a CNTE chama a 

atenção da categoria para a necessidade desse debate garantir além da reposição inflacionária 

(coisa que o atual critério de reajuste não prevê), também ganhos reais com base no 

cumprimento da meta 17 do Plano Nacional de Educação (Lei N.º 13.005/2014), que é 

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 do PNE. 

Diante do exposto, vale ressaltar que a CNTE reitera a necessidade de os sindicatos 

promoverem amplo processo de mobilização já para este ano de 2016 para garantir a 

aplicação efetiva do reajuste do piso em todos os níveis dos planos de carreira. Isso porque, 

mesmo diante da crise fiscal, é preciso encontrar mecanismos para garantir a valorização dos 



72 
  

profissionais da educação, sobretudo através de esforços na arrecadação dos tributos (sem 

promover isenções fiscais) e na aplicação das verbas conforme dispõe a legislação 

educacional, sem desvios ou desperdícios. Além disso, a CNTE fez recentemente (de 15 a 17 

de março de 2016) uma convocatória a todos os sindicatos afiliados a ela e a toda sociedade 

para a Greve Nacional da Educação, momento apontado como apropriado para um balanço 

nacional da aplicação do piso do magistério e das demais políticas públicas estabelecidas no 

PNE e nos planos subnacionais. 

 Por fim, cabe a todos os entes federados do Estado brasileiro reconhecer que a Lei do 

Piso é mais uma contribuição ao processo de valorização dos profissionais do magistério e de 

melhoria do ensino, resultado da luta dos professores e da conjugação de esforços de 

autoridades educacionais, gestores, outros profissionais da educação e outros segmentos 

sociais comprometidos com o direito de nossas crianças e jovens a um ensino eficaz, e 

cumpri-la, impedindo que ela (lei) se torne letra morta. 
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CAPÍTULO  III 

 

 FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: LIMITES E POSSIBILIDADES 

DE CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL 

 

 

 Este capítulo refere-se ao estudo detalhado sobre o financiamento da educação 

brasileira cujo objetivo é propiciar a compreensão de que as políticas públicas implantadas no 

País, bem como as novas políticas e/ou ações a serem implementadas necessitam ser 

sustentadas em uma base sólida de como é possível financiar estas ações. No caso específico 

do Piso Salarial Nacional, objeto de estudo dessa pesquisa, é um exemplo bem claro de 

política pública que necessita de aporte financeiro para dar sustentação, haja vista que, desde 

a promulgação da Lei nº 11.738/2008, Lei do Piso, as justificativas apresentadas pelos 

diversos entes federados para o seu não cumprimento esbarram-se na impossibilidade 

financeira. 

Desse modo, é feita inicialmente uma retrospectiva histórica de forma a pontuar como 

a questão do financiamento fora incorporada na legislação pertinente à educação no Brasil, de 

1.500 a 1988, observando como esta interferiu e interfere na garantia do acesso e gratuidade 

da educação como um direito à cidadania, bem como, a sua vinculação direta (financiamento) 

quando discutimos carreira, salários e qualidade do ensino. Em seguida, apresenta-se uma 

discussão sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério (FUNDEF) e o seu substituto, o atual Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), de modo a compreender a complexa sistemática de redistribuição de recursos 

entre Municípios e Estados e a complementação da União, além dos limites e possibilidades 

desse Fundo no pagamento do Piso salarial docente. E, ao final, realiza-se uma análise sobre a 

vinculação dos recursos aplicados em educação a um percentual do Produto Interno Bruto 

(PIB) e sua relação com o futuro da educação brasileira e a sustentação de políticas públicas 

como o cumprimento piso salarial nacional atualmente. 
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3.1 A Educação como direito no Brasil e o seu financiamento: retrospectiva histórica 

(1500 – 1988) 

 Antes da chegada/invasão dos portugueses às terras brasileiras, não havia o que 

poderíamos chamar de educação escolar. A transmissão de conhecimento/cultura se dava por 

meio do contato entre as gerações mais velhas com as mais novas e o financiamento das ações 

tribais era integrado à vida produtiva. 

 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), onde ao 

invés da transmissão de cultura como acontecia no período pré-cabraliano, a nova terra foi 

palco de uma invasão cultural, com a língua portuguesa foi ensinada aos índios de modo 

forçado. A escola formal, neste período, foi negada aos adultos e crianças índias, assim como 

aos brancos missionários e degredados transformados em feitores dos embarques periódicos 

de madeira explorada na nova terra. A escola/educação para el Rey era vista como 

desnecessária para uma economia mercantil predatória  e para uma sociedade  considerada por 

ele iletrada, o que caracterizou despesa zero em educação nesta época.  

Entretanto, o futuro da colônia começara a mudar de cara quando piratas europeus de 

várias bandeiras começam a visitar as praias brasileiras despertando em Portugal a 

necessidade urgente de tomar posse efetivamente da terra com famílias e um governo. Desse 

modo, a sociedade colonial é inicialmente organizada em capitanias hereditárias, com poder 

delegado a vários donatários, e, com a prosperidade econômica das capitanias do açúcar, 

vivencia as primeiras mudanças na sua estrutura social e política com estamentos bem 

definidos: o proprietário branco do latifúndio canavieiro, dono do engenho, burocrata e o 

clero; o escravo negro trazido da África para o cultivo das terras, fabrico do açúcar, ofícios de 

ferreiro, cozinhar, lavar e servir os brancos; e, o agregado índio, que amansado e domesticado, 

servia para pastorear o gado, caçar e pescar por um agrado. Todavia, o sistema de Capitanias 

Hereditárias fracassou, em função da grande distância da Metrópole, da falta de recursos e dos 

ataques de indígenas e piratas. 

Assim, após o fracasso das capitanias hereditárias, o Estado português, se fez presente 

na pessoa do Governador Geral, primeiro na Bahia e depois no Rio de Janeiro, cercado de 
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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 que se fez nesse período, com fazendas de casa-

grande e senzala, cidades de sobrados e mocambos, ruas e praças, por sua vez, clama por 

escolas e professores que ensinem a fé e os costumes, ou como afirma Monlevade (1997), 

“que eduquem uns para mandar e outros para obedecer” (p. 21). É neste contexto que a Corte 

portuguesa delega concessão real aos jesuítas para assumirem a educação básica no Brasil. 

O primeiro grupo de jesuítas, chefiado por padre Manoel da Nóbrega, chega ao Brasil 

nos navios da expedição do 1º Governador Geral, Tomé de Sousa, que em terra doada para 

construção do Colégio, terra para a chácara de subsistência e terra para assentar a criação de 

bois, coloca em funcionamento no ano de 1.549, em Salvador, o Colégio dos Meninos de 

Jesus, para educar os meninos órfãos de Lisboa, os meninos brancos filhos de colonizadores e 

os curumins. Aos negros a educação permanecia inacessível. Inauguram-se 200 anos de 

escola pública sem despesas para o Estado, de 1549 a 1758. Nasce, assim, uma rede de 

colégios jesuítas, somando dezessete espalhados pelo litoral e, ao redor de cada um ou 

espalhados pelo interior, surgem dezenas de escolas de primeiras letras, umas em missões 

indígenas e outras para atender as populações periféricas das paróquias centrais, que eram 

construídos não mais com o dinheiro do Rei, mas com o dinheiro da venda bois e vacas, pois 

a Companhia de Jesus 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. Essas escolas 

suplementavam o que os jesuítas não podiam assumir, isentando assim a Coroa de investir 

parte do seu quinto no atendimento à demanda por educação escolar no Brasil. 

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. Nesta mesma época, as dívidas 

contraídas pela Metrópole portuguesa junto aos banqueiros ingleses eram altas e precisavam 

ser pagas. Assim, aproveitando o ambiente hostil aos jesuítas em toda a Europa por sua 

influência política nas Cortes através dos sermões e confessionários, Marquês de Pombal, 
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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. Uma vez concedida a licença, o professor 

procurava um local dito “apropriado” – a sacristia de uma igreja ou a sala de sua casa -, 

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 foram as mudanças sociais, políticas e econômicas ocorridas 

no Brasil: a) 1808 - a vinda da família Real para a Colônia favoreceu o crescimento das 

cidades de Salvador e Rio de Janeiro, como polos comerciais e administrativos da metrópole 

provisória; b) 1815 – o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves é fundado sob a regência 

de D. João VI; c)1822 – A independência do Brasil é proclamada e D. Pedro I torna-se 

Imperador; d) 1824 – é outorgada a primeira Constituição brasileira; e) e, 1827 – a Primeira 

Lei de Ensino que garantia ensino público e gratuito em todas “as villas e logares do pays” 

(MONLEVADE, 1997, p.27). Além dos fatos citados, 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 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, além das escolas particulares gratuitas 

patrocinadas/financiadas por fazendeiros e comerciantes. 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, 

prevalecendo critérios clientelistas filtrados por questões ideológicas ou preconceitos sociais, 
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a exemplo da exclusão das mulheres do magistério público. O alunado, por sua vez, elitizou-

se ainda mais: as crianças portuguesas tinham privilégios sobre os da terra; os negros 

continuavam excluídos; e, para as crianças indígenas, a expulsão dos jesuítas representou uma 

tragédia. Neste contexto, nem 5% da população escolarizável era atendida, pois na 

Constituição de 1824 foi prevista a gratuidade da instrução primária de todos os cidadãos, mas 

não a obrigatoriedade, isto é, o Estado é autorizado, mas não obrigado a fornecer o ensino 

primário público, como afirma Ribeiro (2004). 

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. 

Vale destacar que, com a expansão das cidades nesta época, aumentou a demanda por escolas 

e, enquanto estas se expandiam pelas vinte províncias sobrecarregando os governos locais, o 

governo central, responsável apenas pelo ensino superior, ao invés de criar várias 

universidades, nenhuma fora criada; apenas dois cursos jurídicos, um em São Paulo e outro 

em Olinda para formar burocratas e jurisconsultores do Império. 

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, 
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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: o Estado 

de São Paulo por ter uma população mais urbanizada, arrecadava mais impostos, o que 

favoreceu a expansão de muitas escolas públicas, primárias e secundárias, e a de formação de 

professores, as chamadas Escolas Normais, em atendimento às necessidades do mercado. As 

Escolas Normais e os Institutos de Educação, segundo Monlevade (1997), além de substituir 

as Universidades, inexistentes no Brasil até a década de trinta, na função cultural de garantir a 

unidade da pátria, foram responsáveis pela constituição da categoria do magistério, 

socialmente reconhecida. Os professores secundários constituíram-se de maneira diferente: 

não havendo pressão por demanda, uma vez que os alunos eram poucos e os colégios públicos 

localizados nas capitais, eles (os professores) eram recrutados por concursos ou indicação de 

autoridades entre os profissionais de acordo a sua formação, a exemplo de advogados que 

davam aulas de português e história, e eram pagos com salários de juízes e promotores, desde 

que se dedicassem exclusivamente ao colégio. Apenas no fim de Primeira República, com a 

pressão das escolas secundárias particulares que queriam ser reconhecidas oficialmente, é que 

surgiram as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, para graduar e licenciar em nível 

superior, pois uma das exigências para reconhecimento das mesmas era apresentar o corpo de 

professores formalmente habilitados e aptos a lecionar nos cursos secundários. 

É importante destacar aqui, que para suprir a demanda de continuidade de 

escolarização não oferecida pelo governo, houve neste período, uma explosão de escolas 

comunitárias e/ou confessionais, primárias e secundárias, no interior do país, comandadas por 

comunidades religiosas masculinas e femininas, católicas e evangélicas. 

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. 

Nos 40 anos correspondentes ao período de 1931 a 1971, o Estado brasileiro viveu a 

alternância entre os regimes de Estado Moderno Democrático (1934-1937 e 1946-1964) e 

Autoritário: Estado Novo (1937-1945) e Ditadura Militar (1946-1971); e, consequentemente, 

o sistema educacional sofreu algumas mudanças, como a construção do Sistema Nacional 
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Federativo, criação e expansão da Universidade pública e a universalização do ensino 

primário público com perda de qualidade. O financiamento das escolas públicas neste período 

foi através de verbas vinculadas ou disputadas dos impostos federais, estaduais e municipais, 

além da criação do Salário Educação. 

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 

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.  

Sintetizando, 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 
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trabalho, formação aligeirada e arrocho salarial; e, apesar dos funcionários públicos serem 

proibidos a participarem de greves, fundaram-se por toda parte associações profissionais de 

caráter sindical, deflagrando as primeiras greves. 

 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: 

da pré-escola ao pré-vestibular, bem como ofertas baratas de cursos superior e supletivo. 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 Estaduais de 

Educação, aos estabelecimentos de ensino, além da criação dos Conselhos Municipais de 

Educação onde fosse possível; o autor também afirma que apesar da medida tender à 

municipalização, os controles e 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, 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 
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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. 

No artigo 212 da CF/88, por sua vez, estabeleceu a vinculação do mínimo de recursos 

financeiros arrecadados de impostos pagos pela população brasileira que devem ser aplicados 

nas escolas públicas do País: a União aplicará nunca menos que 18% e os Estados, Distrito 

Federal e Municípios o mínimo de 25% da receita resultante de impostos, compreendida a 

proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE). Quanto às 

despesas consideradas como MDE, a LDBEN 9394/1996, estabelece no seu artigo 70 quais 

são elas, apresentando entre estas a “remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e 

demais profissional da educação” (BRASIL/LDBEN, 1996), desde que estes não se 
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encontrem em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do 

ensino. 

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. 

Os impostos arrecadados da sociedade brasileira pela União são: Imposto sobre 

importação (II); Imposto sobre Exportação (IE); Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI); Imposto sobre Rendas (IR); Imposto sobre Operações Financeiras (IOF); e, Imposto 

Territorial Rural (ITR). Mas transfere aos Estados e Distrito Federal, apenas parte do IPI 

(21,5%), IR (21,5%) e IOF (30%). E aos Municípios, parte do IPI (22,5%), IR (23,5%), IOF 

(70%) e ITR (50%). Essas transferências que a União promove dos impostos IPI e IR aos 

Estados, Distrito Federal e municípios é parte do processo de constituição dos Fundos de 

Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM). Depois de feitos todos os repasses, 

do montante que fica para União dos impostos arrecadados, 18% serão aplicados em 

educação, em todos os níveis, etapas e modalidades. 

 Os Estados, por sua vez, arrecadam da população brasileira o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 

Doação (ITCD) e o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), dos quais 

transfere aos municípios apenas 25% do ICMS e 50% do IPVA. Dos recursos que ficam para 

os Estados, 25% é aplicado na educação. 

Já os Municípios, arrecadam dos seus munícipes, o Imposto sobre Propriedade Predial 

e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos 

(ITBI) e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Os municípios somam 100% 

desses recursos arrecadados por ele aos repassados pela União (IPI, IR, IOF e ITR) e pelos 

Estados (ICMS e IPVA). O volume total dos recursos arrecadados Municípios somados aos 
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provenientes de transferências da União e Estados constituem o FPM, do qual se deve aplicar 

o mínimo de 25% na educação (MDE), conforme determina o artigo 212 da CF/88.  

Além de regulamentar os percentuais que cada ente federativo deve aplicar nas 

despesas referentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, a CF/88, em seu artigo 212 

alterado pela Emenda Constitucional (EC) n.º14/1996, 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 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, de forma a minimizar e/ou reduzir os desníveis sócios educacionais 

existentes nas diversas regiões brasileiras 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; e, os 10% que restam serão aplicados pelo próprio FNDE em programas, projetos e 

ações voltadas para universalização da educação básica. (BRASIL/DECRETO 6.003, 2006, 

art. 9º). 

Ainda sobre a Carta Magna de 1988, é importante salientar que esta instituiu 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 
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fundamental para o pleno exercício da cidadania. E para concretização desse direito, os 

legisladores, na construção da CF/88, além de determinar os percentuais mínimos que cada 

ente federado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) deve aplicar na educação (art. 

212), também destacaram como essencial o regime de colaboração entre estes (entes) 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’. Isso só se concretizou 18 anos depois, com a Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006, que transformou o inciso V em dois: 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”; e, 

VIII- “piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, 

nos termos de lei federal”. Além do termo ‘nacional’ acrescentado ao piso salarial 

profissional, a EC n.º 53/2006, determinou o prazo de um ano para aprovação da Lei que 

instituía de fato o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) para o magistério público 

brasileiro. 
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Diante do exposto nesta primeira parte do capítulo IV e a despeito do objetivo dessa 

breve retrospectiva histórica que foi pontuar como a questão do financiamento fora 

incorporada na legislação pertinente à educação no Brasil, de 1.500 a 1988, observando como 

esta interferiu e interfere na garantia do acesso e gratuidade da educação como um direito à 

cidadania, bem como, a sua vinculação direta (financiamento) quando discutimos carreira, 

salários e qualidade do ensino, é válido ressaltar que a discussão acerca da “educação como 

um direito universal do homem” remonta à Revolução Francesa, e está posta na Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, proclamada pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 1948, após a 

Segunda Guerra Mundial. 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 CF 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. Entretanto, muito embora o Brasil tenha apresentado muitos 

avanços em relação à garantia dos direitos educacionais nas últimas décadas, o país ainda 

apresenta uma dívida social muito significativa no que se refere à garantia da oferta no ensino 

regular, principalmente na educação infantil e ensino médio, além da necessidade urgente de 

alcançar efetivamente a qualidade social da educação básica como um todo. Essa dívida pode 

ser traduzida no número elevado de jovens e adultos analfabetos existentes no país, que estão 

fora da escola ou que apresentam distorção idade/série, bem como, no número de crianças que 

ainda não frequentam a educação infantil. Contudo, 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.   

E, como fora apresentado anteriormente, na história da educação brasileira, nem 

sempre o poder público no Brasil enxergou a educação como um direito social que coaduna 
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com o pleno exercício da cidadania. Da chegada dos jesuítas em 1534 à Constituição de 1934, 

onde se previu um percentual de impostos federais vinculados para educação e que podiam 

ser redistribuídos, a educação brasileira foi sustentada por três formas de financiamento: 

durante os primeiros 200 anos pelo sistema de autofinanciamento jesuítico; a partir de 1772 

pelo “subsídio literário” que era um imposto cobrado aos donos de açougues e alambiques 

para pagamento das aulas régias e que perdurou “em tese até 1889 e na prática até 1931” 

(MONLEVADE, 1997, p.55) – este imposto resolveu a demanda por escola pública com a 

descentralização, isto é, com o compartilhamento da oferta com o poder local e com 

particulares, o que caracterizou como desresponsabilização do Poder Central com a educação; 

e, de 1834 até 1934, com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, atual ICMS, tributo 

criado para custear as escolas públicas e que contribuiu para o aumento das disparidades 

regionais, principalmente no que se refere à oferta do ensino público gratuito, pois enquanto 

os estados ricos localizados no Sudeste do país, arrecadavam mais a ponto de cobrir toda a 

demanda, os do Nordeste, mais pobres, não atingiram 50% da cobertura. 

O financiamento da educação por vinculação de recursos, como já fora debatido, 

aparece no Brasil apenas nos períodos ditos democráticos (1934-1937; 1946; 1967; 1983 e 

1988) e a desvinculação nos períodos autoritários (1937-1945; 1964-1985) e isso certamente 

comprometeu não só a garantia do direito e da gratuidade da educação, como também os 

salários e as condições de trabalho dos professores. Em 1934 previu-se um percentual de 

impostos federais vinculados para a educação, que poderiam ser redistribuídos, numa tentativa 

de equilibrar o atendimento da demanda por escola pública, mas em 1937, com o Estado 

Novo, esta vinculação caiu, o que contribuiu para as diferenças gritantes entre os estados 

industrializados e os agrários. A CF de 1946 propôs a solução dessa questão por dupla via: 

pela descentralização, determinando que os Municípios invistam 20% dos tributos 

arrecadados em educação e, pelo subsídio indireto, através dos fundos FPM e FPE, que 

redistribuem o IR e o IPI, arrecadados nos estados mais ricos, e que também deve ser aplicado 

20% em educação. O que acontece da década de 1940 até 1988, por sua vez, já é considerado 

contemporâneo: a demanda por escolas primárias e secundárias cresce geometricamente e a 

arrecadação aritmeticamente, e os estados e municípios não podendo sustentar a situação, 

diminuem os salários dos professores, que diante das perdas salariais duplicam e/ou triplicam 

suas jornadas de trabalho. 
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Com o advento da Constituição Federal de 1988, é fato que a educação brasileira 

passou a ter nova configuração no que diz respeito à organização e gestão do ensino e, 

principalmente, ao seu financiamento, com maior participação dos entes federados na 

arrecadação tributária, consolidando o federalismo no Brasil. Todavia, as mudanças ocorridas 

não foram suficientes para correção da dívida histórica que o Brasil tinha e tem com a 

educação, retratada pela existência de milhões de adultos analfabetos que não tiveram acesso 

à escola na idade certa.  

Tendo em vista a universalização do atendimento escolar e a erradicação do 

analfabetismo, a Carta Magna do país estipulou no artigo 60 das Disposições Transitórias que, 

nos dez primeiros anos (1988-1998), a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

deveriam gastar pelo menos 50% dos percentuais mínimos arrecadados por eles e destinados à 

manutenção e desenvolvimento do ensino, no cumprimento dessas metas. Mas, não foi o que 

aconteceu. 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. A palavra de ordem nesse momento foi a municipalização do ensino, 

que gerou algumas controvérsias: para alguns municípios de estados como São Paulo, Minas 

Gerais e Paraná, onde tinham pouco alunos no ensino fundamental, sobravam recursos, tendo 

os mesmos que fazer malabarismos para comprovar a aplicação dos 25% do FPM obrigatórios 

na educação; já os municípios do Nordeste, onde as redes municipais mal se sustentavam com 

os recursos escassos, pagando salários bem inferiores ao mínimo nacional para os seus 

professores, a municipalização não se configurara como solução viável. 

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). E, no ano de 1994, dois importantes instrumentos foram feitos, o Acordo 

Nacional (1º/9/1994) e o Pacto Nacional pela Valorização do Magistério e pela Qualidade do 

Ensino (19/10/1994), onde União, Estados e Municípios se comprometiam a garantir um piso 
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nacional de R$ 300,00 por 40 horas semanais aos professores com 75% da carga horária na 

docência direta com alunos. 

Contudo, após a assunção de Fernando Henrique Cardoso à Presidência da República, 

em janeiro de 1995, o novo 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.  

Assim, no ano seguinte (1996), oito anos após a promulgação da CF/88, onde pouco 

do que propunha a referida lei tinha realmente se efetivado, 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.  

E, é sobre os Fundos Fundef e o seu substitutivo Fundeb, a subvinculação e 

redistribuição de recursos para a educação, e a relação destes com o financiamento das ações 

educacionais, especificamente, com a melhoria salarial do professor, que trataremos a seguir. 

3.2 O Fundef e o Fundeb e a sistemática de redistribuição de recursos na educação 

 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 publicou, 

em 1962, o artigo “Bases preliminares para o plano de educação referente ao Fundo Nacional 

de Ensino Primário” e, no ano de 1968, o livro “Educação é um direito”. Segundo Amaral 

(2012), pode-se afirmar que os estudos de Anísio Teixeira constituem a gênese do FUNDEF, 

instituído pela EC n.º14/96 e regulamentado pela Lei n.º 9.424 de 24/12/1996 e pelo Decreto 

2.264 de 27/06/1997, com vigência de 1997 a 2006, e do seu substituto, o FUNDEB, 

instituído pela EC n.º 23/2006 e regulamentado pela Lei n.º 11.494/2007. 

 Ainda sobre as contribuições do educador Anísio Teixeira para a criação da política de 

fundos no Brasil, no livro Educação um direito, publicado em 1968, ele 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, 
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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 principalmente, da desigualdade cultural que 

levariam à formação desigual dos alunos. E para que atingisse esse objetivo sugerira a fixação 

de um “custo-padrão” da educação que seria financiado pelos recursos dos entes federados. 

No estabelecimento do chamado custo-padrão da escola primária, Anísio Teixeira, tomou 

como referência o salário docente (um salário não inferior a 1,5 salários mínimo para uma 

carga horária diária de 6 horas), certo de que valorizando o magistério, contaria com 

professores mais preparados e capazes. Do custo total da escola, Teixeira (1968) propôs que 

assim fossem distribuídas as despesas: 55% - pagamento dos docentes; 7% - administração e 

serviços; 13% - biblioteca e material de ensino; 15% - assistência, alimentação e saúde; 10% - 

prédios e equipamentos. Para compreender a sistemática de distribuição de recursos por 

escola, considerando que a cada professor corresponderia uma classe de 35 alunos, o educador 

calculou a despesa com a escola, por aluno, ao ano: 1,5 x Salário Mínimo (SM) x 12 meses, 

dividido por 35 alunos, chegando a 0,5143 x SM, o que significaria apenas 55% do custo total 

por aluno; então, para chegar aos 100%, já que 45% estão relacionados às outras despesas 

com o ensino, propôs a uma aproximação equivalente a 0,9351 x SM, para o custo por aluno, 

ao ano. Além disso, ele também chamou a atenção para as despesas com o pagamento de 

outros trabalhadores da educação, incluindo o aumento de mais 14% a esse valor, chegando a 

1,0660 x SM o custo por aluno por ano.  

 Aplicando essa sistemática, era possível obter a despesa total com o ensino primário 

por estado, ao ano, encontrando assim o montante de recursos necessário para atender a todos 

os estudantes do País. Anísio Teixeira (1968) também propôs para financiar as despesas totais 

com os estudantes, as quotas municipais, estaduais e da União, ressaltando ainda que onde as 

quotas municipais e estaduais não conseguissem cobrir todas as despesas com a educação, a 

União deveria complementar. Outro aspecto relevante e que também tem sua gênese nas 

proposições do educador Anísio Teixeira para o financiamento da educação, diz respeito à 

criação de conselhos para acompanhamento e fiscalização dos recursos efetivamente 

aplicados pelos entes federados. 

Consoante ao exposto, as semelhanças que o Fundef e o Fundeb possuem em relação 

aos seus aspectos metodológicos com a proposta apresentada por Anísio Teixeira, são 

visíveis. 
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O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério (Fundef) era composto de parte dos recursos vinculados pela Constituição 

(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 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 à manutenção e desenvolvimento do ensino 

(MDE). Nos cinco primeiros anos do fundo, parte do percentual destinado à remuneração 

docente, poderia ser utilizada para capacitação de professores leigos, conforme estipula o 

parágrafo único, do artigo 7º, da Lei 9.424/1996. 

Sobre o contexto sócio, político e econômico em que o Fundef fora pensado e 

instituído, vale destacar que foi durante o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

período em que diversos países da América Latina, inclusive o Brasil, receberam orientações 

de organismos internacionais como o Banco Mundial, o BIRD, o FMI, entre outros, para 

operar reformas em seus contextos, principalmente, na área educacional. No Brasil, as 

diretrizes estabelecidas pelas organizações multilaterais para a política educacional interna se 
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materializaram na racionalização de recursos, descentralização e/ou desconcentração de 

responsabilidades por parte da União e focalização no ensino fundamental. Ao concentrar 

esforços apenas no ensino fundamental obrigatório, a educação infantil e o ensino médio 

ficaram descobertos. 

Criado pela EC n.º 14/96, o Fundef, fundo estadual de caráter contábil, 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. Verifica-se que durante a vigência deste Fundo (1998-2006), havia 

algumas contribuições, entre elas a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira 

(CPMF), e outras que foram criadas, como a Contribuição de Intervenção de Domínio 

Econômico (CIDE) que não eram transferidas para os estados e municípios, mas que 

ampliavam a participação da União na arrecadação total. Conforme Rossinholi (2010), em 

2005, a participação de cada ente federado nas contribuições existentes ocorria da seguinte 
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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, ao invés da redistribuição de recursos entre os estados 

e seus municípios, fazer uma redistribuição nacional, que seria mais justa; mas, o que 

apresenta a análise realizada por Castro e Duarte (2007) sobre a relação de gastos em 

educação, no período de 1995-2005, é o contrário; houve na verdade uma redução de 32,93% 

dos recursos aplicados pela União no ensino fundamental, enquanto os gastos municipais 

(entes federados com menor arrecadação) aumentaram em 127,43%. 

Finalmente, análises realizadas sobre a experiência do Fundef ressaltam aspectos 

positivos sobre este fundo de financiamento da educação, apesar das muitas críticas 

formuladas durante o seu período de vigência. A quase universalização do ensino fundamental 

foi considerada um aspecto relevante do fundo, mas os 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).  

Vale destacar que estas questões contribuíram e influenciaram na elaboração do seu 

substitutivo o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB), bem como foram mencionadas no Plano Nacional 

da Educação (PNE/ 2001-2011), ressaltando-se a necessidade de reajustá-las e aperfeiçoá-las. 

Com relação ao PNE 2001/2011, aprovado em janeiro de 2001, pela Lei 10.172/2001, 

este teve como eixos norteadores a CF/88, a LDBEN 9394/96, o Plano Decenal de Educação e 

a Emenda Constitucional n.º14/96 que criou o Fundef. Entre os objetivos para o decênio 

2001/2011, o PNE destacou a elevação global do nível de escolaridade, redução das 

desigualdades sociais e regionais na educação, enfatizando entre outros, a valorização do 

magistério. Com relação aos recursos, o Plano ressalta que os recursos vinculados 

constitucionalmente ao MDE, devem ser o ponto de partida para a implementação das metas. 

Chama a atenção sobre os recursos de impostos vinculados, destacando a existência de outros 

recursos advindos de taxas e contribuições de melhoria e que também fazem parte da 

totalidade dos recursos tributários. Desse modo, sugere a ampliação de recursos na educação, 
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ressaltando que qualquer política de financiamento para este fim deve partir do Fundef, 

sugerindo a criação de “um fundo único para a educação básica” (BRASIL, 2001). 

Somadas aos aspectos já destacados, estão as 15 metas para o financiamento da 

educação apresentadas pelo PNE 2001-2011. São elas: implementar mecanismos de 

fiscalização e controle; criar mecanismos para repasse automático dos recursos vinculados à 

educação; assegurar o cumprimento dos gastos considerados como MDE; mobilizar a 

sociedade e órgãos competentes para fiscalizar o Fundef; estabelecer nos municípios a 

educação infantil e nos estados o ensino médio, como prioridade para a aplicação dos 10% 

dos recursos vinculados ao MDE e não reservados para o ensino fundamental; estabelecer 

prioritariamente o uso de 15 % destinados ao ensino fundamental e que não integram o 

Fundef para a educação de jovens e adultos; estabelecer o programa nacional de apoio à 

União para a oferta, principalmente em municípios mais pobres, de educação de jovens e 

adultos que não tiveram o ensino fundamental; ampliar programas de renda mínima; calcular 

o valor mínimo por aluno. 

 Entre as metas destacadas anteriormente, havia uma meta que estabelecia a aplicação 

de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) na educação pública, com o crescimento de 0,5% ao 

ano durante os quatro primeiros anos do plano e de 0,6% a partir do quinto ano, todavia esta 

meta foi vetada pelo executivo (Presidente Fernando Henrique Cardoso). Nos últimos anos, o 

Brasil aplicou o equivalente a 4% do PIB na educação pública, chegando a 5% apenas em 

2009. Ou seja, apenas a metade do percentual considerado ideal para expressar uma política 

pública realmente preocupada com a melhoria da qualidade da educação, que é 10% do PIB 

brasileiro.  

Alguns estudiosos da temática, como Davies (2004) e Pinto (2002), discutiram o veto 

da meta sobre ampliação do percentual do PIB a ser aplicada na educação brasileira. Para 

Davies (2004) o plano fora construído sem a definição legal de recursos adicionais para 

financiar as metas de expansão da educação brasileira. E, Pinto (2002) destaca que foram 

vetadas todas as metas que implicariam num aporte de recursos adicionais por parte do 

governo federal, como se fosse possível vencer/atender o conjunto de metas incluídas no 

PNE, sem a ampliação dos valores gastos naquela época com o ensino no Brasil. Em face das 

análises feitas por esses estudiosos, é possível afirmar, que esse veto e os demais imprimidos 

pelo então presidente da República ao PNE 2001/2011, o transformaram numa carta de 

intenções, visto que apenas 33% das metas propostas foram de fato alcançadas. 
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 As críticas feitas às deficiências do Fundef desencadearam num forte debate em torno 

da criação de um novo fundo contábil para financiamento da educação brasileira, o que, de 

acordo Rossinholi (2010), influenciou na criação de 31 Propostas de Emenda Constitucional 

(PECs), embora apenas duas dessas propostas, a PEC n.º 112/1999 e a PEC n.º 34/2002, 

encaminharam-se na direção do estabelecimento de um fundo compreendendo toda a 

educação básica, culminando na PEC n.º 415/2005 apresentada pelo Poder Executivo, que 

confluiu na aprovação do Fundeb. 

 De autoria do deputado Padre Roque (PT-PR), a PEC n.º112/1999 fora encaminhada 

ainda no governo de FHC, mas já apresentava uma posição favorável à criação do Fundeb. 

Justificando que os municípios já ofertavam paralelamente ao ensino fundamental, a educação 

de jovens e adultos em que a procura era bastante crescente, expressou profunda preocupação 

com a educação infantil e o ensino médio que ficaram descobertos com o Fundef, propondo 

então, a ampliação do sistema de ensino de forma que englobasse toda a educação básica, 

além de maior dotação de recursos federais de forma a propiciar uma distribuição mais justa 

de recursos entre estados e municípios.  

 A vinculação dos recursos da União com a educação, com essa proposta passaria de 

18% para 20%, alterando, portanto, o estabelecido no artigo 212 da CF/88. Também propôs 

que a totalidade de recursos previstos no referido artigo comporiam o Fundeb, dos quais 80% 

seriam aplicados com os profissionais da educação. Todavia, a PEC 112/1999 foi arquivada 

posteriormente pelo artigo 105 do Regimento Interno da Câmara de Deputados (RICD) e, 

apesar da sua tramitação não ter gerado discussões e/ou emendas, a sua importância está no 

fato de ter sido a primeira proposta de criação do Fundeb. 

 No ano de 2002, o senador Ricardo Santos (PSDB/ES), também apresentou uma 

proposta de criação do Fundeb, a PEC n.º 34/2002, que sugeria a modificação do artigo 212 

da CF/88, acrescentando o artigo 212-A e a alteração do parágrafo 5º do artigo 60 das 

Disposições Transitórias. O artigo 212-A previa a criação do Fundeb, fundo que seria 

consubstanciado financeiramente da seguinte maneira: manutenção da complementação da 

União aos estados que não atingissem o valor mínimo; aumento dos recursos nos cinco 

primeiros anos e distribuição aos estados de acordo o valor total de alunos, somados os 

estaduais e municipais, diferenciando-se o valor de acordo as etapas do ensino; e, destinação 

de 60% dos recursos para o pagamento dos professores em efetivo exercício. Quanto ao § 5º 



95 
  

do artigo 60, alterava-se colocando os recursos do salário-educação na composição do 

financiamento da educação básica, e não mais do ensino fundamental. 

Depois de apresentada e encaminhada para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania e, em seguida ao Senado, a PEC 34/2002 foi arquivada no início de 2007; embora 

alguns dos seus preceitos coadunarem na aprovação do atual Fundeb. 

Durante o primeiro mandato do Presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006) já 

havia um posicionamento favorável quanto à aprovação do Fundeb. No ano de 2004, o 

Ministério da Educação (MEC) realizou debates em algumas cidades brasileiras, como São 

Paulo, Belo Horizonte, Terezinha, etc., onde se reuniram dirigentes municipais e estaduais da 

educação, sindicatos, pesquisadores e outros, para apresentarem os principais objetivos do 

novo Fundo. Entre eles estava a ampliação da abrangência do Fundef, expandindo o 

atendimento a toda educação básica, elevando o número de alunos atendidos de 31,2 milhões 

para 47,7 milhões (dados de 2003), o que representava um aumento de 52,88% de alunos 

incorporados. E esse objetivo só seria alcançado, de acordo o MEC, com o aumento de 15% 

para 25% da participação nos impostos e transferências que constituíam o Fundef. Além 

disso, ressaltou-se a necessidade de incorporação de 25% dos seguintes impostos: Imposto 

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), Imposto sobre Rendas e proventos (IR), incidentes sobre rendimentos 

pagos pelos estados e municípios; quota-parte de 50% do Imposto Territorial Rural (ITR) 

devido aos municípios. Aos estados e municípios que não atingissem o valor mínimo nacional 

por aluno, seria mantida a complementação da União; e, 80% dos recursos totalizados seriam 

aplicados no pagamento dos professores.  

Em 2005, o anteprojeto apresentando a alteração da sistemática de financiamento da 

educação elaborado pelo MEC, foi divulgado pela Presidência da República, todavia 

apresentava algumas diferenças em relação às discussões que antecederam a sua elaboração: 

1º) Com relação às transferências e tributos que já faziam parte do Fundef, ao invés de 

aumentar o percentual de repasse para 25% como nas diretrizes anteriores, apresentou-se o 

aumento do percentual de 15% para 20% a partir do quarto ano, sendo 16,25% no primeiro 

ano, 17,5% no segundo e 18,75% no terceiro; 2º) Os tributos novos também atingiriam o 

percentual de 20% de forma gradual (5% no primeiro ano, 10% no segundo, 15% no terceiro 

e 20% a partir do quarto ano); o percentual a ser vinculado para pagamento dos profissionais 

não se alteraria como na proposição inicial, mas sim, permaneceriam os 60% do Fundef; 3º) 
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os impostos arrecadados e geridos pelo município, como IPTU e ISS, mantinham vinculados 

à educação, mas não seriam incorporados ao Fundeb; e, 4º) e, conforme o estabelecido no 

artigo 212 da CF/88, o teto de contribuição da União era de 30%. 

Entretanto, a complementação por parte da União, conforme proposição no texto do 

anteprojeto ocorreria mediante redução permanente de despesas em outros setores e/ou 

atividades, o que gerou algumas críticas. Outro aspecto criticado foi a não definição do 

conceito de “custo-aluno de qualidade” deixando vaga a necessidade de complementação da 

União. 

Assim, após as discussões geradas no Congresso e na sociedade, pelo anteprojeto do 

Fundeb, durante a sua divulgação, a proposta que estabelecia o novo fundo de financiamento 

da educação, foi encaminhada na forma da PEC n.º 415/2005 pelo Executivo. A nova PEC 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, PEC 415/2005) prometia um novo realinhamento nas 

finanças públicas dos Estados, Municípios e Distrito Federal por via de uma ampla 

redistribuição de recursos vinculados à educação, dando condições a estes entes federados de 

assegurar a universalização do atendimento em todos os segmentos da educação básica, 

mediante a garantia de um investimento mínimo por aluno, por nível de ensino, permitindo 

assim a qualidade do ensino oferecido. 

Todavia, o que realmente houve com as etapas de ensino (educação infantil, ensino 

médio e educação de jovens e adultos) antes descobertas pelo Fundef, foi um tratamento 

diferenciado. Elas foram incluídas na redistribuição de recursos, mas de forma parcial nos três 

primeiros anos (1/4 das matrículas no primeiro ano; 2/4 no segundo; e, 3/4 no terceiro), 

atingindo a sua totalidade apenas no quarto ano de vigência do novo Fundo.    

 Em agosto de 2005, a PEC n.º 415/2005 foi apensada à PEC n.º 536/1997, por 

tratarem do mesmo assunto, sendo destacado pelo o então relator, Deputado Vilmar Rocha 

(PL/GO), três aspectos relativos à proposta do Executivo, que deveriam ser analisadas 

posteriormente pela Comissão Especial, criada em outubro desse mesmo ano para este fim. Os 

aspectos relacionados pelo relator foram os seguintes: 1º) as demandas dos entes federados 

não foram contempladas pela proposta; 2º) a proposta não criou fato novo com relação aos 

aspectos fiscais, ou seja, aos Estados, Distrito Federal e Municípios serão vinculados apenas 

recursos tributários antes já reservados constitucionalmente ao ensino público; e, 3º) o fato 

das creches não terem sido contempladas na proposta. 



97 
  

 Cabe destacar, que de agosto de 2005 quando a PEC 415/2005 foi apensada à PEC 

536/1997 até a instituição do Fundeb transcorreu um ano regado de muita análise e discussão, 

na Câmara dos Deputados e no Senado Federal: I) setembro – de revisão de parecer por 

deputados e inclusão de sugestões de alteração na proposta inicial; II) outubro, novembro e 

dezembro – análise da proposta pela Comissão Especial com a apresentação de 35 emendas; 

III) fevereiro – aprovação da proposta em segundo turno pela Câmara dos Deputados e 

encaminhamento ao Senado em 07/02/2006, sob o número 09/2006, onde obteve a 

apresentação de 29 emendas e, depois de muitas diferenças em relação ao texto inicial, 

principalmente quanto à composição do fundo, finalmente obteve aprovação em 19 de 

dezembro de 2006, na forma da Emenda Constitucional n.º 53/2006. 

 A EC 53/2006 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.  

 Altera, no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), 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, esta ficou assim estabelecida no artigo 60 do 

ADCTR: R$ 2.000.000.000,00 no primeiro ano, R$ 3.000.000.000,00 no segundo, R$ 

4.500.000.000,00 no terceiro, e a partir do quarto ano, o equivalente a 10% do valor total dos 

recursos do fundo, alterações que 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. 

 Com relação à inclusão das outras etapas da educação básica no financiamento da 

educação, a EC 53/2006 estabelece que esta (inclusão) ocorra gradativamente no prazo de três 

anos e não quatro como na proposta inicial. 
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 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. 

A Medida Provisória (MP) 339/2006 foi editada, em caráter de urgência em 28 de 

dezembro de 2006, para que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação iniciasse o seu funcionamento no início de 

2007, ano em que o Fundef já estaria sem validade.  

Somente em junho de 2007 a medida foi aprovada, na forma da Lei 11.494/2007, 

regulamentando o Fundeb, o atual fundo de financiamento da educação. A referida lei trouxe 

em seu contexto alguns avanços se comparados à situação anterior, como por exemplo, o fator 

de ponderação de aluno observando as diversas etapas, modalidades e tipos de 

estabelecimentos de ensino. Durante a vigência do Fundef foram várias as modificações 

relacionadas a esse aspecto: entre 1997 e 1999, existia apenas um valor por aluno; de 2000 a 

2004, os valores eram diferentes para os dois grupos apresentados, o de 1ª a 4ª séries e o de 5ª 

a 8ª série mais a educação especial; e, nos dois últimos anos de vigência do fundo, eram 

quatro os grupos, os dois dos anos anteriores diversificando apenas se eram alunos da zona 

rural ou urbana.  

Com o Fundeb, passaram a quinze grupos: 1) Creche (R$ 0,80); 2) Pré-Escola (R$ 

0,90); 3) Séries Iniciais do Ensino Fundamental Urbano (R$ 1,00); 4) Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental Rural (R$ 1,05); 5) Séries Finais do Ensino Fundamental Urbano (R$ 

1,10); 6) Séries Finais do Ensino Fundamental Rural (R$ 1,15); 7) Ensino Fundamental 

Integral (R$ 1,25); 8) Ensino Médio Urbano (R$ 1,20); 9) Ensino Médio Rural (R$ 1,25); 10) 

Ensino Médio Integral (R$ 1,30); 11) Ensino Médio integrado à educação profissional (R$ 

1,30); 12) Educação Especial (R$ 1,20); 13) Educação indígena e quilombola (R$ 1,20); 

Educação de Jovens e Adultos com Avaliação no Processo (R$ 0,70); e, 15) Educação de 

Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional de Nível Médio, com Avaliação no 

Processo (R$ 0,70). 

É certo que a ampliação dos grupos descritos apresenta certo avanço, mas o fator de 

ponderação para cálculo do custo por aluno gerou algumas críticas, entre elas, o fato do aluno 

de EJA custar bem menos que um aluno do ensino fundamental, feita por Pinto (2007), o que 
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denota que para estes alunos o ensino oferecido será de baixa qualidade. Todavia, apesar da 

crítica com relação ao fator de ponderação, houve aumento no percentual do valor-aluno por 

ano, quando comparados com o antigo fundo. O valor anual de um aluno das séries iniciais do 

ensino fundamental urbano no último ano de vigência do Fundef era R$ 682,60, e em 2007, 

com o Fundeb, esse mesmo aluno custou R$ 946,29, apresentando um aumento de 38,63%. 

A Lei 11.494/2007 também apresentou mudanças no que se refere à composição dos 

Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, bem como, a ampliação do 

número de estados a serem contemplados com a complementação da União (antes eram 

apenas dois, e em 2007 passaram para oito, entre eles, a Bahia). 

Quanto ao magistério público e à sua valorização, com o Fundeb fora estipulado prazo 

para fixar em lei específica, o piso salarial profissional 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. Para o autor, os 60% só seriam 

significativos se tomassem como referência a totalidade dos recursos vinculados. 

O panorama apresentado sobre os fundos de financiamento da educação, o antigo 

Fundef e o atual Fundeb, 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 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).  

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 
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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. 

Outras fragilidades são apresentadas com relação à política de Fundos: (I) 

supostamente democrática, a lógica dos fundos, ao nivelar parte dos recursos por matrícula 

dentro dos estados com o objetivo de diminuir as desigualdades entre as redes públicas de 

ensino existentes numa mesma unidade de federação, na verdade fez com que alguns 

municípios com população inferior a 20 mil habitantes e totalmente dependentes do FPM, 

perdessem com o Fundef (BREMAEKER, 2007), e certamente ainda continuam perdendo 

com o Fundeb, pois a lógica de redistribuição de recursos é a mesma; (II) a falta de 

confiabilidade dos órgãos de fiscalização dos fundos, como Tribunais de Contas e CACs 

(DAVIES, 2008); (III) a enorme desigualdade tributária entre os entes federados, que mesmo 

tendo sido atenuada pela sistemática de distribuição de recursos dos Fundos, ainda não 

garantiu um padrão de qualidade ao ensino brasileiro; (IV) e, finalmente, as poucas chances 

de um salto significativo na melhoria salarial dos professores, uma vez que alguns municípios 

perderam com os fundos. 

 É importante ratificar, que foi a questão salarial do magistério público brasileiro, ou 

melhor, o cumprimento do piso salarial nacional dos profissionais (PSPN) da educação, um 

dos objetivos que fomentou os estudos realizados até aqui sobre o financiamento da educação 

no Brasil, seus limites e possibilidades. Assim, foi tomando por base as discussões já 

levantadas sobre o assunto, que se buscou discorrer a seguir, sobre possíveis respostas para a 

questão crucial: “Como financiar o PSPN”? 

3.3 O Piso Salarial Nacional para os Educadores Brasileiros e o seu financiamento 

 O consenso geral sobre a importância da educação nas estratégias de desenvolvimento 

de uma nação sempre esteve atrelado ao reconhecimento da escassez de recursos como um 

fator que impõe limites e condições bastante rígidas para as decisões de alocação de recursos. 
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E esta tensa relação entre “centralidade da educação” e “falta de recursos financeiros” tem 

conferido aos discursos de política educativa, um caráter retórico que têm provocado 

ceticismo e desconfiança entre os cidadãos. 

 No que concerne ao investimento brasileiro em educação, o relatório intitulado 

“Education at a Glance 2014: OECD Indicators” (OCDE, 2014) apresentado pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, composta pelos países mais 

ricos do mundo, cujos Produtos Internos Brutos (PIB) e Índices de Desenvolvimento 

Humanos (IDH) são elevados, revelou que no Brasil investe-se por aluno ao ano o equivalente 

a US$ 3.066 (R$ 12.179,07), enquanto a média da OCDE é de US$ 9.487 (R$ 37.881,59). 

Esse valor coloca o Brasil no penúltimo lugar entre os 35 países pesquisados, ganhando 

apenas da Indonésia, cujo custo do aluno por ano é equivalente a US$ 625. 

 Assim, embora o custo médio anual por aluno no Brasil se apresenta baixo, o estudo 

da OCDE expõe que houve avanço no investimento público brasileiro em educação, visto que 

de 2005 a 2010, o PIB passou de 3,5% para 5,6%. Todavia, apesar desse avanço, o 

investimento ainda é muito baixo diante da dívida histórica que o país tem com a educação 

pública, o que pode ser comprovado pelo alarmante número de alunos entre 4 e 17 anos de 

idade que ainda se encontram fora da escola (3,7 milhões, conforme o Censo 2010) e pelos 

baixos salários pagos aos professores, entre outros. 

 Quanto ao salário docente, a pesquisa da OCDE apresenta que no Brasil, um professor 

iniciante da rede pública que dá aulas nas séries iniciais do Ensino Fundamental ganha por 

ano uma média de US$ 10.375 (R$ 41.396,25), enquanto a média anual nos países da OCDE 

é de US$ 29.411 (R$ 117.349,89).  

Contudo, investir mais por aluno demanda por mais recursos alocados para a 

educação; investimento este que só se sustentará se estiver acompanhado da vontade de mudar 

procedimentos, modalidades e mecanismos de alocação e utilização de recursos. Assim, vale 

destacar que o não financiamento ou o financiamento inadequado da educação afeta as 

sociedades e, obviamente, a vida das pessoas, principalmente alunos e professores. Sobre isso, 

Tedesco (2002) afirma que no conjunto de setores sociais e atores afetados pelas políticas de 

financiamento na educação, o docente tem ocupado lugar central, visto que noventa por cento 

do financiamento educacional é para o salário do professor.  
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O salário docente sempre foi variável utilizada para ajustar o gasto educativo em 

países da América Latina, principalmente na década de 1990, quando organismos 

multilaterais como Banco Mundial (BM) orientaram as reformas educacionais ocorridas no 

período. Ele (o salário) não era visto como prioridade entre os nove insumos listados pelo BM 

como essenciais para a melhoria do ensino e da aprendizagem dos alunos; ocupava a oitava 

(penúltima) posição na ordem de prioridades. Essa racionalização na alocação de recursos e a 

consequente desvalorização do professor corroboraram para a desmoralização da profissão, o 

abandono da docência por parte dos mais competentes, o recrutamento de docentes com baixo 

rendimento acadêmico, carências de formação para lidar com os desafios atuais na formação 

das novas gerações, e, principalmente, a deterioração salarial. 

Nesse sentido, faz-se necessário e urgente o enfrentamento da questão salarial docente, 

pois esta tem ocupado um lugar de enorme complexidade, devido às décadas de deterioração 

e/ou desvalorização.  

No Brasil, apesar da Lei 11.738, Lei do Piso, ter sido implementada desde 2008, os 

salários dos professores ainda continuam baixos, correspondendo a quase 60% dos demais 

salários de outras carreiras com escolaridade equivalente; além, de ser uma questão que 

provoca muito dissenso e embate entre o governo federal e demais entes federados, bem 

como, entre estes e os professores, a cada reajuste salarial dado à categoria.  

O PSPN é reajustado anualmente, seguindo o que dispõe a lei 11.738/2008, que 

vincula o seu aumento à variação ocorrida no valor anual mínimo por aluno definido no 

Fundeb. Desde a vigência da lei em 2009 até 2015, o piso teve um aumento real de 46,05%, 

índice considerado acima da inflação no período. Em 2016, o índice de reajuste foi de 11,36% 

elevando o valor de 1.971,78 para 2.135,64, correspondendo a 0,69% acima do índice real da 

inflação em 2015, que foi de 10,67%. O piso de 2.135,64 é equivalente ao salário-base dos 

profissionais com formação de nível médio e carga horária de 40 horas semanais. De acordo a 

lei, os demais níveis da carreira não receberam necessariamente o mesmo aumento (11,36%); 

isso é negociado em cada ente federativo. 

Vale destacar, que antes mesmo do anúncio do índice de reajuste do PSPN para 2016, 

feito pelo Ministério da Educação (MEC), o ministro Aloizio Mercadante recebeu dos estados 

e municípios pedido de adiamento do reajuste para agosto e que o índice fosse 7,41%. 

Entretanto, o MEC anunciou o reajuste de 11,36%, em 14 de janeiro de 2016, alegando que a 
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pasta apenas cumpre a lei vigente (Lei n.º 11.738/2008); e, acrescentou reconhecer, que em 

um contexto de crise, a situação de muito estados e municípios é bastante sensível, mas que 

cabe a cada ente federativo, estabelecer diálogo com seus respectivos sindicatos para que seja 

pactuado, onde há condições, com transparência, uma política de pagamento do piso 

compatível com a situação local. Quanto ao prazo de vigência do aumento, o ministro ressalta 

que pela lei o aumento vale a partir de janeiro, mas que pode ser negociado entre 

trabalhadores e governos. 

Paralelo ao pedido de adiamento do reajuste anual do piso para agosto e da redução do 

índice de reajuste para 7,41%, estava o pedido ao MEC de que complementasse o valor dos 

governos em situação mais delicada, o que também está previsto na Lei 11.738/2008 no seu 

artigo 4º. Em resposta a referida solicitação, o ministro da educação, Mercadante, afirmou que 

a complementação poderá ser negociada, que a pasta analisará a viabilidade.  

Como se pode perceber, a União (MEC) se desresponsabiliza da situação de crise que 

possivelmente poderá se instaurar frente à dificuldade que alguns governos encontrarão para 

pagar o novo piso, quando deixa a encargo de cada ente federado a responsabilidade de 

negociar com os sindicatos e professores, afirmando que a pasta tem que cumprir o 

dispositivo da lei, publicando o reajuste de 11,36% a partir de janeiro de 2016. Todavia, se 

contradiz quanto à solicitação da complementação da União ao piso, justificando que poderá 

ser negociada, ignorando que esta também se encontra garantida na lei. 

Diante do exposto, para melhor entendimento do complexo cenário em a que Lei do 

Piso se apresenta atualmente, recorremos ao contexto sócio, político e econômico em que essa 

política pública fora pensada e instituída, de modo a compreender as suas reais 

intencionalidades. Segundo Vieira (2010) a pergunta crucial que se buscou responder e 

corroborou para o estabelecimento da legislação à que a EC n.º 53/2006 remete que é o artigo 

206 da CF/88 e o artigo 60 das Disposições Transitórias da própria Constituição, e que estão 

diretamente intricados à Lei do Piso, foi: “como, atualmente, estados e municípios fixam 

vencimentos iniciais de carreiras?” (p.72-73). A autora afirma que na maioria dos casos, os 

recursos orçamentários eram repartidos desigualmente entre os servidores públicos, com a 

predominância de servidores da educação recebendo até 100 vezes menos que outros 

servidores do próprio Executivo. 
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Sobre a capacidade orçamentária dos entes federados no período que antecedeu a 

promulgação da Lei do Piso, é relevante destacar alguns aspectos: o endividamento dos 

estados que, obviamente, diminuía o investimento, custeio e manutenção da máquina pública; 

a baixa capacidade de arrecadação de muitos estados e municípios que tinham seus impostos 

sonegados e não enfrentavam a questão, além de promoverem guerra fiscal, concedendo 

incentivos indiscriminados por longo tempo; e, a expressiva quantidade de municípios que 

possuíam arrecadação própria menor que os repasses constitucionais feitos pela União. Assim, 

dada a situação real das condições orçamentárias dos estados e municípios, exigia-se que o 

financiamento do Piso fosse bancado pelo esforço conjunto da União, estados e municípios. 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), de acordo Vieira 

(2010), também elencou alguns aspectos a serem considerados na fixação do Piso salarial: 

Receita de impostos dos entes federados (arrecadação, investimentos e despesas); Percentual 

de vinculação de recursos à educação pelos entes federados (alguns vinculam 30% ou 35%, 

superando o mínimo constitucional); Relação nº de alunos e nº de professores (necessidades 

da rede para atender adequadamente a demanda); Jornada de trabalho (a adequação do tempo 

de trabalho interfere na demanda de professores necessários); Processo educativo (mais 

qualidade no ensino, menos repetência e melhoria do fluxo escolar); Diferença entre receita 

potencial e receita realizada (esforço para recuperar recursos perdidos por sonegação e/ou 

isenção de impostos); Organização do tempo escolar (aumento do tempo de permanência do 

aluno da escola); Forma de contração dos profissionais (desdobramentos na carreira); e, 

Impactos na aposentadoria (planejamento antecipado da situação). 

Como se observa nos elementos destacados pela CNTE, as fontes de financiamento 

são vitais 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. 

O processo de instituição do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), de acordo 

Vieira (2013), não transcorreu de modo pacífico no Congresso Nacional nem entre gestores. E 

isso pode ser ratificado pelo conjunto de 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 pelos 

estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

Embora as dificuldades citadas anteriormente tenham tumultuado o processo, o PL que 
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institui o PSPN foi unanimemente aprovado pelo parlamento brasileiro, denotando que a 

educação estava entre as “prioridades” dos governantes, de políticos, de intelectuais e de 

formadores de opinião em geral (grifo nosso). 

Todavia, para Vieira (2013) essa unanimidade funcionou apenas no plano discursivo 

(na retórica). No plano real, não se materializou devido aos percalços relacionados à política 

de aporte de recursos, pois 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). São medidas necessárias que os setores detentores do capital não 

concordam, pois não querem a redução dos seus lucros. 

Vieira (2013) também afirma que o que se viu na conjuntura foi a preocupação com a 

necessidade de adotar estratégias para prever mecanismos de financiamento, bem como de 

superar problemas da descentralização da educação básica, para colocar o 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. 

Apesar disso, considera-se a aprovação do piso salarial nacional como uma vitória, 

resultado das mais emblemáticas lutas dos profissionais da educação básica brasileira na 

busca pelo reconhecimento da profissão docente, pois, antes não havia igualdade salarial para 

os professores. Cada ente federal tinha sua legislação própria; obedeciam as suas próprias 

regras. 

Assim, a avaliação que se faz do processo de implantação da Lei do Piso Salarial, com 

destaque para o seu financiamento, é que este transcorreu num espaço de muitas contradições, 

paradoxos. 

 É fato 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.  
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Assim, a primeira contradição a ser apresentada é com relação ao Fundeb. Para 

composição do novo fundo contábil, ampliou-se os recursos aumentando 5% ao percentual de 

15% dos impostos que já faziam parte do Fundef (FPE, FPM, IPI-Exp., e ICMS) e 

acrescentando três novos impostos: IPVA, ITCD e ITR. Em contrapartida, houve também a 

ampliação do quantitativo de alunos a serem atendidos, com a inclusão da educação infantil, 

do ensino médio e da EJA; ou seja, aumentaram-se os recursos e, consequentemente, as 

despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com a remuneração dos 

professores.  

Todavia, a transferência desses novos percentuais acrescentados seria de forma 

escalonada, isto é, no prazo de quatro anos. Ressalta-se que o Fundeb iniciou a sua vigência 

em 2007, deste modo os novos valores só seriam integralizados no fundo a partir de 2010. 

A Lei do Piso, por sua vez, foi promulgada em 2008, com vigência a partir de 2009. 

Mas, o Piso como vencimento base, sem os penduricalhos referentes às vantagens pessoais 

que o professor adquire ao longo da carreira, só teria obrigatoriedade a partir de 2010, 

caracterizando, assim, as incertezas em relação ao Fundeb, implementado um ano antes, e que 

tem se constituído como fundo único de sustentação ao pagamento do piso docente.  

Outro aspecto considerado contraditório é o fato de não ter sido operada nenhuma 

mudança com relação aos percentuais obrigatórios que a União (18%), o Distrito Federal 

(25%), os Estados (25%) e os Municípios (25%) devem aplicar na MDE, conforme artigo 212 

da CF/88, apesar das despesas com a educação brasileira ter aumentado, consideravelmente, 

com ampliação do atendimento a toda a educação básica, além do aumento das despesas com 

a remuneração dos professores, após a instituição do PSPN. Em outras palavras, aumentaram-

se as despesas e os recursos permaneceram estagnados. 

Com relação aos Estados e Municípios que não tivessem recursos suficientes para a 

implementação do piso, houve a previsão de serem complementados pela União (artigo 4º da 

Lei 11.738/200/), no contexto dos recursos financeiros do Fundeb, obviamente, no caso 

daqueles fundos estaduais que recebem complementação da União.  

De acordo o parágrafo primeiro do artigo citado, para obter a complementação bastaria 

o ente federado, justificar sua incapacidade de pagamento do piso, enviando solicitação 

fundamentada ao Ministério da Educação, acompanhada de planilha de custos comprobatória. 
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Mas, na prática, o que houve posteriormente, foi a normatização de uma relação de condições 

a serem cumpridas cumulativamente pelos entes federados para terem a complementação da 

União.  

A partir do trabalho da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a 

Educação Básica de Qualidade, o MEC normatizou, por meio da Portaria N.º 213 de 2 de 

março de 2011, os seguintes critérios a serem cumpridos por Estados e Municípios para 

solicitação da complementação: 

I. apliquem pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) da receita 

resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na 

manutenção e no desenvolvimento do ensino; 

II. preencham completamente as informações requeridas pelo Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE; 

III. cumpram regime de gestão plena dos recursos vinculados à 

manutenção e ao desenvolvimento do ensino, na forma do § 5º do art. 69 da 

Lei N.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e,  

IV. disponham de planos de carreira para o magistério em lei específica; 

V. apresentem planilha de custos detalhada, demonstrando a necessidade 

e a incapacidade para o cumprimento do valor do piso; 

VI. apresentem demonstração cabal do impacto da Lei N.º 11.738, de 16 

de julho de 2008 nas finanças do solicitante, conforme parágrafo único do 

art. 1º desta Resolução (MEC/PORTARIA 213, 2011, art. 3º) 

A incapacidade para o cumprimento do piso, por sua vez, será avaliada pelo MEC com 

base nos seguintes parâmetros: 

I. relação professor/aluno por etapa, modalidade e por tipo de 

estabelecimento de ensino (urbana e rural), face à média nacional e face à 

média histórica do solicitante;  

II. comprometimento dos recursos vinculados à manutenção e 

desenvolvimento do ensino com o pagamento dos profissionais do 

magistério em efetivo exercício; 

III. perfil da dispersão da remuneração na carreira do magistério; 

IV. aplicação em educação para além do mínimo determinado 

constitucionalmente (MEC/PORTARIA 213, 2011, art. 4º) 

Para melhor compreensão, de acordo a Lei N.º 11.738/2008, o apoio financeiro da 

União terá como fonte de recursos o limite de 10% do valor total que a União coloca no 

Fundeb a título de complementação, que pode ser destinados a programa que visem à 

melhoria da qualidade da educação (inclusive o piso). 

Em 2010, esses 10% correspondiam ao montante de 762 milhões que foram 

disponibilizados para dar assistência financeira federal ao pagamento do piso. Todavia, não 

foram utilizados devido à falta de regulamentação por parte do MEC. E como fora 
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apresentado anteriormente, a Portaria 213 que apresenta os critérios para solicitação da 

complementação por parte dos entes federados só foi publicada em março de 2011.  

Assim, os Municípios não contaram com o apoio financeiro para cumprimento do piso 

em 2010. Os recursos tiveram outra destinação: foram redistribuídos como complementação 

da União ao Fundeb, aos Estados e Municípios, que não alcançaram o valor mínimo nacional 

por aluno, distribuído com base nos coeficientes de matrícula. 

Em levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), publicado 

em 2011, dos 1756 municípios que compõem os noves estados prioritários que têm direito à 

complementação da União, somente 443 deles (25%) cumulavam os critérios estabelecidos 

pela Portaria 213 e poderiam encaminhar planilhas solicitando apoio financeiro da União para 

pagamento do Piso; este número corresponde a 8% do total de municípios brasileiros. Desse 

modo, o apoio financeiro não é para todos os municípios que enfrentam dificuldades para 

pagamento do piso. Também é importante destacar que em maio de 2012, ainda não havia no 

FNDE, uma resolução interna que orientasse o recebimento das solicitações de apoio feitas 

pelos municípios. 

Outro aspecto contraditório nos critérios exigidos pelo MEC para solicitar a 

complementação União para cumprimento do PSPN, diz respeito à comprovação da 

incapacidade dos municípios que só será aceita se o município utilizar todo recurso disponível 

para a manutenção e desenvolvimento do ensino com o pagamento do/a professor/a. Qual 

município comprometeria todos os recursos destinados à educação só com o pagamento 

dos/as professores/as? E os/as demais funcionários/as da educação? E as outras despesas 

como o ensino? 

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%. 
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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, que é quem compõe a base da 

pirâmide populacional brasileira e, é a parte da sociedade que mais contribui para o Tesouro 

Nacional com seus rendimentos, através do pagamento de tributos.  

Em estudo recente, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) revelou que os 

10% mais pobres do país contribuem com 32% da sua renda para o Tesouro, enquanto os 10% 

mais ricos contribuem com apenas 21%. Isso acontece devido à estrutura tributária brasileira 

que se baseia em tributos indiretos (aqueles que incidem sobre preços de produtos e serviços), 

favorecendo assim, aos interesses dos mais poderosos. Melhor explicando, esses impostos 

indiretos são regressivos, pois a alíquota do ICMS que um milionário paga sobre um pacote 

de arroz é a mesma que um cidadão da classe média baixa paga. 

Quanto aos impostos diretos, o Brasil praticamente renuncia em arrecadá-los. Um 

exemplo bem claro dessa realidade é a renúncia do Estado brasileiro em receber tributos sobre 

os latifundiários, 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. 
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É fato que nos últimos treze anos o Brasil viveu um processo real de redistribuição de 

renda, mas ainda é pouco considerando os cálculos que o Banco Mundial divulgou em 2013: 

o país ocupa o 13º lugar como o mais desigual no mundo. Desse modo, para continuar 

reduzindo as desigualdades, principalmente no setor educacional, uma Reforma Tributária é 

uma medida essencial. 

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 

(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.  

A respeito da provisão de novos recursos, uma boa opção foi dada pela Senadora 

Vanessa Graziottin (PCdoB/AM), em projeto de lei de sua autoria, o PL N.º114/2015, que 

propunha o reajuste do piso salarial nacional para o ano de 2016 em 43% sobre o valor de 

2015, ou seja, o elevaria do valor de R$ 1.917,78 para o valor de R$ 2.743,65. O projeto, 

todavia, não fora aprovado, prevalecendo o reajuste dado pelo MEC de 11,36%; mas a 

novidade foi que o referido PL também propôs destinar 5% da arrecadação das loterias para 

ajudar na complementação desse direito dos professores. Conforme estimativas do próprio 

governo federal, as loterias da Caixa devem arrecadar até o final do ano aproximadamente R$ 

15 bilhões e, a opção de destinar esse percentual da arrecadação, que corresponderá a cerca de 

750 milhões, na questão do pagamento do piso, seria um importante incentivo, haja vista que 

em anos anteriores tais recursos não eram sequer previstos. 

Ainda com relação aos percentuais mínimos aplicados pelos entes federados na 

educação, será necessário rever, principalmente, o percentual estabelecido para a União 

(18%), uma que vez que é quem mais arrecada no sistema tributário brasileiro e quem menos 

investe neste setor social; pois, como afirma Pinto (2009), “há uma clara desproporção entre o 

peso do governo federal na receita dos tributos do país e sua pequena participação no 

financiamento da educação” (p. 334). 
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Sobre a meta 20, esta propõe ampliar o investimento público em educação de forma a 

atingir o patamar de no mínimo 7% do Produto Interno Bruto (PIB) no 5º ano de vigência da 

lei (2019), e no mínimo o equivalente a 10% do PIB no final do decênio (2024), utilizando-se 

de estratégias que busquem: a) a garantia de fontes financiamento permanentes e sustentáveis 

para a educação básica através do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas ao 

atendimento de sua demanda escolar tomando como base um padrão de qualidade nacional; b) 

a ampliação de mecanismos de arrecadação da contribuição social do salário-educação; c) 

destinação de parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela 

exploração do petróleo e gás natural e outros recursos à manutenção e desenvolvimento do 

ensino em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal; 

d) fortalecimento de mecanismos e instrumentos que assegurem a transparência e o controle 

social dos recursos públicos aplicados em educação, e capacitação dos membros do Conselho 

de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do Fundeb; e) implantação em dois anos do 

Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi) e, posteriormente do Custo Aluno Qualidade (CAQ) 

como parâmetro para o financiamento de toda a educação básica a partir do cálculo e 

acompanhamento dos gastos educacionais com insumos indispensáveis ao processo ensino-

aprendizagem (qualificação e remuneração do pessoal docente e demais profissionais da 

educação, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 

necessários ao ensino, aquisição de material didático escolar, alimentação e transporte 

escolar); f) a regulamentação, através de lei complementar, do parágrafo único do art. 23 e art. 

211 da CF/88 de forma a estabelecer normas de cooperação entre os entes federados, em 

matéria educacional, com equilíbrio na repartição de responsabilidades e de recursos e efetivo 

cumprimento da função redistributiva e supletiva da União no combate às desigualdades 

educacionais regionais; g) complementação da União de recursos financeiros aos entes 

federados que não atingirem o valor do CAQi e depois do CAQ; e, h) a aprovação Lei de 

Responsabilidade Educacional, assegurando o padrão de qualidade na educação básica, 

aferido por institutos oficiais para avaliação educacional. 

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. Esse percentual, por sua vez, é usado para estabelecer comparações entre países; 

embora, dois países com o mesmo percentual do PIB investido em educação não 

necessariamente investem o mesmo valor mínimo por aluno ao ano, isto porque, para utilizar 
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esse indicador, há a necessidade de se utilizar outras duas informações: valor do PIB num país 

e o quantitativo de alunos em idade educacional. 

Como fora apresentado, de acordo levantamento realizado pela OCDE em 2014, o 

Brasil é o penúltimo país no ranking dos 35 países pesquisados que mais investem em 

educação. E, obviamente, esse baixo investimento interfere diretamente na qualidade do 

ensino oferecido. 

Quanto à questão “qualidade”, segundo Crub (1996), dada à complexidade inerente à 

definição do termo, deve-se falar de ‘qualidades’ e não ‘qualidade’, pois não há uma 

qualidade absoluta, mas uma ‘qualidade’ que dependeria do ponto de vista daqueles que 

participam numa discussão. Assim, conforme Carreira e Pinto (2007), nas discussões em 

torno do CAQ, procurou-se definir quais insumos uma escola deve possuir para ser 

considerada de qualidade e entre eles estão: os insumos relacionados à estrutura e 

funcionamento (construção e manutenção dos prédios e os materiais básicos de apoio ao 

ensino), a gestão democrática, e os insumos relacionados aos trabalhadores e trabalhadoras da 

educação (formação inicial e continuada, condições de trabalho e, principalmente, um PSPN 

melhor). Tudo isso, certamente, demandará mais recursos, denotando que existe uma relação 

bastante intrínseca entre Custo-aluno-qualidade e recursos aplicados em educação. 

Sobre a melhoria do piso salarial nacional para o magistério público da educação 

básica, entre as metas do PNE 2014-2024, há uma específica que trata desse insumo, a Meta 

17, que também deve ser considerada outro grande desafio. A referida meta propõe a 

valorização desses profissionais 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. 

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, mostrando que de fato a educação é prioridade em suas agendas.  



113 
  

Além disso, será necessária a participação efetiva de todos da sociedade civil brasileira 

(é o cidadão/contribuinte comum quem dá maior sustentação ao sistema tributário brasileiro) 

pagando seus impostos, acompanhando e fiscalizando a aplicação correta dos recursos 

financeiros, pois de nada adiantará maior fluxo de recursos se estes não forem aplicados 

coerentemente.  

Por fim, tão importante quanto o esforço coletivo dos governos e a participação ativa 

da sociedade civil, estão a união e a mobilização geral (nacional e local) dos educadores 

brasileiros numa luta profícua e contínua em prol de melhores condições de trabalho, de uma 

jornada de trabalho que priorize além do trabalho em sala de aula, as horas reservadas ao 

planejamento pedagógico, de ações que priorizem a formação continuada em serviço e, 

principalmente, do cumprimento do Piso salarial nacional, que é fruto das mais emblemáticas 

lutas travadas pelos professores do Brasil e só foi conquistado após quase ‘dois séculos de 

atraso’, como afirma Vieira (2010). Essa mobilização contínua, por sua vez, deve pautar-se no 

diálogo aberto entre professores, sindicatos que os representa e administração pública do 

estado ou munícipio onde trabalham com vistas à luta conjunta na busca por meios e/ou ações 

eficazes que viabilizem os direitos conquistados na carreira e a melhoria salarial mesmo em 

meio à recessão econômica que o Brasil enfrenta no momento, com redução considerável do 

PIB em 2015 (menor valor registrado nos últimos 25 anos), quedas de arrecadação nos dois 

primeiros meses de 2016, fatos que certamente pressionarão o governo federal a realizar 

cortes no orçamento público, o que poderá atingir o setor educacional se não houver pressão 

popular.  

Consoante ao exposto é possível afirmar, que se as possibilidades de envolvimento, 

organização, parceria e cumprimento dos deveres de todos os envolvidos no processo 

educacional se concretizarem de fato, como pontuado anteriormente, o Brasil registrará, num 

futuro bem próximo, um salto educacional significativo, o que implica em dizer, que se 

tornará um país com uma educação de qualidade, com índices de aprendizagem dos alunos 

consideráveis e com professores/as capacitados/as e valorizados/as, trabalhando em condições 

dignas e com salários justos. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

PANORAMA EDUCACIONAL DE PINDAÍ-BA E OS IMPACTOS DA 

IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL EM SEU CONTEXTO 

  

 Neste capítulo, torna-se imprescindível historiar o panorama educacional do município 

de Pindaí – Bahia, sob o qual a pesquisa empírica se edifica, bem como, expor a configuração 

local que tiveram as políticas de valorização docente implementadas em âmbito nacional, nas 

três últimas décadas, especificamente a Lei do Piso Salarial Nacional, expondo como estas 

repercutiram na organização da carreira dos profissionais do magistério pindaiense, inclusive 

na sua remuneração.  

 Todavia, antes de adentrar na história da educação do município escolhido como lócus 

dessa pesquisa de forma a situar o objeto de pesquisa, necessário se faz, ainda que 

brevemente, conhecer um pouco da sua constituição histórica e geográfica. 

 Pindaí tem sua história inicial vinculada à Vila Belas das Umburanas, atualmente 

Guirapá, e ao município de Urandi, antiga Duas Barras. 

A existência da velha denominação tapera dada a um sítio a noroeste de 

Guirapá nos permite supor que ali se estabeleceram os primeiros povoadores 

daquela parte do Rio das Rãs, antes da formação do antigo arraial que, mais 

tarde, foi a Vila Bela das Umburanas que atualmente pertence ao município 

de Pindaí. (TEIXEIRA, 1991, p.45). 

 O Arraial de Umburanas, antiga aldeia indígena, foi a primeira sede municipal de 

Duas Barras (Urandi). Em 1889, o Arraial foi elevado à Vila e criado o município de 

Umburanas, com território desmembrado da Vila Príncipa, hoje Caetité, dando a sua sede a 

denominação de Vila Bela das Umburanas. Entretanto, em virtude das diversas 

transformações ocorridas no cenário político brasileiro, especificamente no período 

correspondente entre 1890 a 1953, ocorreram novas divisões administrativas no país, 

provocando alterações toponímicas no município que inicialmente foi chamado de São João 

da Gameleira e depois Pindaí; bem como, mudanças da sua sede distrital, pois da Vila Bela 

das Umburanas, a cidade de Pindaí, em 1918, tem a sua sede transferida para Duas Barras 
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(Urandi), permanecendo assim até 1962, quando por força da Lei Estadual n.º 1617, 

desmembrou-se de Urandi. 

 Geograficamente, Pindaí está localizado na região da Serra Geral, Sudoeste do estado 

da Bahia. É um município de pequeno porte com o total de 15.616 habitantes, conforme 

Censo Populacional de 2010 (IBGE, 2010), sendo que desse total, 3.631 habitantes são da 

zona urbana e 11.863 zona rural. Pertencente à microrregião de Guanambi (IBGE/2008), 

Pindaí tem como municípios limítrofes Urandi, Guanambi, Candiba, Caetité, Sebastião 

Laranjeiras e Licínio de Almeida. Sua distância da capital baiana é de 843 km. 

4.1 A Educação nos primórdios de Pindaí – Bahia: Raízes de um processo 

 Nos primeiros anos de povoação de São João da Gameleira (atual Pindaí), a educação 

era privilégio para poucos: algumas famílias com maior poder aquisitivo contratavam 

professores leigos para ensinar aos filhos a escrita do nome, a ler, a redigir uma carta e a fazer 

contas. Segundo Borges (2012), o quadro educacional na região começa a sofrer modificações 

a partir da formação de jovens professores na Escola Normal de Caetité, importante 

educandário, que contribuiu para evolução da educação no Estado da Bahia, uma vez que na 

década de 1940, havia apenas duas escolas de formação de professor, uma em Feira se 

Santana e outra em Caetité. Vale ressaltar que, as primeiras professoras formadas que vieram 

trabalhar na região de Pindaí, designadas pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, 

eram da cidade de Caetité, pois somente no ano de 1958, o município teve a primeira 

professora pindaiense formada, Verbena Mendes Luz. A partir desta data, muitos outros/as se 

formaram. 

 No distrito de Pindaí, o primeiro grupo escolar foi construído no ano de 1951. Com 

apenas duas salas de aula, não comportava todas as crianças em idade escolar, por isso outras 

classes funcionavam nas casas das professoras, que se viravam como podiam: eram 

responsáveis pelo recrutamento e matrículas dos alunos; os recursos didáticos usados, desde 

os mais básicos como quadro, giz, esponja, entre outros, eram adquiridos com recursos 

próprios; o sistema escolar era muito diversificado, apesar dos professores trabalharem sobre 

a supervisão mensal da delegacia escolar com sede em Urandi. 

 Após a independência política com o desmembramento do território de Urandi, na 

década de 1960, Pindaí estabeleceu novos rumos na educação municipal com a construção de 
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vários prédios escolares em sua sede, no distrito de Guirapá e em diversas comunidades 

rurais, em terrenos doados pelos proprietários das terras. Exceto Paus Pretos, Lagoa Funda e 

Guirapá que já contavam com professores formados, as demais escolas rurais funcionaram 

mediante contratação de professores leigos.  

 A década de 1970 foi bastante significativa para educação de Pindaí. Com o retorno de 

muitos jovens professores pindaienses formados à terra natal, alguns foram nomeados pela 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia para atuarem nas escolas estaduais e outros 

contratados pela Prefeitura Municipal, para trabalharem nas escolas municipais, que nesta 

época só funcionavam até a 4ª série do ensino fundamental. No ano de 1974, em parceria com 

o pároco da Igreja Católica do município, alguns professores municipais lideraram um 

movimento para a construção de um colégio na cidade que pudesse atender os alunos de 5ª a 

8ª série do Ensino Fundamental, o que se concretizou no ano seguinte. Os desafios foram 

muitos, haja vista os professores não possuírem licenciatura nas áreas específicas; mas através 

de muito estudo e comprometimento assumiram o novo desafio, incorporando também em 

suas práticas as inovações propostas pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

n.º 5692/71. Além dos desafios educacionais, muitos outros foram somados nesta fase da 

educação municipal, como falta de infraestrutura municipal: a energia elétrica e a água 

encanada era apenas um sonho entre outros. O ensino, apesar de mantido pelo governo 

municipal, nesta época cobrava-se uma taxa por aluno, para aquisição de materiais didáticos. 

 Ainda nesta década, no ano de 1979, fora implantado o curso de formação para o 

Magistério e, em 1981, o Centro Educacional de Pindaí (CEP) entrega à comunidade 

pindaiense, a sua primeira turma de professores formados, dos quais alguns foram contratados 

pela Prefeitura Municipal de Pindaí e outros pela Secretaria Estadual de Educação. 

 Em relação às escolas rurais, que continuavam na sua maioria com professores leigos, 

após um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Educação, no ano de 1976, sobre o 

perfil dos educadores municipais, muitos foram capacitados pelo curso Habilitação do 

Professor Leigo (HAPROL), oferecido pelo Governo do Estado em Caetité, com duração de 

dois anos, correspondente à conclusão do 1º Grau. Muitos concluíram o HAPROL e 

ingressaram no curso de magistério que na época já estava em funcionamento tanto na sede de 

Pindaí, quanto no Distrito de Guirapá. 



117 
  

 A respeito da questão salarial dos/as professores/as municipais, no contexto descrito, 

foi possível inferir a partir da análise de cópias de Folhas de Pagamento encontradas no 

arquivo morto da prefeitura, que não havia uma referência comum para pagamento dos/as 

mesmos/as; ou seja, numa mesma folha de pagamento tinha professores/as que receberam 

30% do salário mínimo, outros/as 60% e pouquíssimos receberam 99,96% do salário mínimo, 

sem distinção entre os/as leigos/as e os/as com formação em Normal/Médio. 

4.2 A Carta Magna de 1988: Marco legal para as transformações ocorridas na 

organização administrativa e na educação de Pindaí  

A promulgação da Constituição Federal, em 05 de outubro de 1988, provocou 

importantes transformações no cenário nacional, especificamente, na educação brasileira, 

pelos avanços democráticos ocorridos, a exemplo da forma de entrada no serviço público 

municipal, estadual e federal, que a partir de então, não poderia ser mais via contratação 

política, mas sim através de concurso público. Todavia, ainda não fora nesta década que a 

educação municipal, em Pindaí, teve os seus professores nomeados após seleção pública de 

provas e títulos. 

 Nos anos de 1990, assim como o Brasil passou por diversas reformas políticas, em 

Pindaí, foi também nesta década, que se estabeleceram algumas medidas na área 

administrativa e educacional. Em abril de 1990, o município teve a sua Lei Orgânica 

promulgada pela Câmara Legislativa da época, que em consonância com a CF/88, buscava 

assegurar o exercício os direitos sociais e individuais dos seus munícipes. No Título VI – Da 

Ordem Social -, Capítulo III, do artigo 92 ao artigo 102, trata da organização da Educação 

Municipal; e, para os fins desta pesquisa, que objetiva avaliar os impactos da implantação da 

Lei do Piso Salarial em Pindaí e sua implicação na valorização do magistério municipal, 

destacaremos aqui apenas os artigos que tratam da valorização docente, mais especificamente 

do salário dos professores e do financiamento que consubstanciará as políticas educacionais: 

[...]Art. 99 – O Município manterá o professorado municipal em nível 

econômico, social e moral à altura de suas funções. 

[...] 

Art.101 – O Município aplicará, anualmente, nunca menos de 25% (vinte e 

cinco por cento), no mínimo, da receita resultante dos impostos, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. (PINDAÍ/LEI ORGÂNICA/1990) 
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 É possível perceber que, o artigo 101 da Lei Orgânica fora elaborado em consonância 

com o artigo 212 da Carta Magna que estabeleceu o percentual mínimo que os entes federados 

(municípios, estados, Distrito Federal e União) devem aplicar anualmente na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. Já o artigo 99, não trata diretamente a questão salarial do 

professor, mas deixa subtendida a necessidade de manter o nível econômico deste à “altura” 

de suas funções.  

A questão salarial é tratada de modo geral, isto é, referindo-se a todos os servidores da 

prefeitura, no artigo 15 da referida lei (Lei Orgânica). Nele está expresso que o Município 

instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração 

pública; e, no § 2º, inciso I do mesmo artigo, expõe que os servidores municipais terão direito 

ao salário mínimo, fixado em lei federal, com reajustes periódicos.    

 Todavia, analisando os contracheques (documentos que comprovam depósitos de 

vencimentos de um funcionário em sua conta bancária) da professora X (Anônima), admitida 

no serviço público pindaiense, em 1º de janeiro de 1989, foi possível constatar que mesmo 

após a promulgação da Carta Magna, que estabelece que no artigo 7º, inciso IV, que é direito 

de todo trabalhador o salário mínimo (SM) fixado lei, nacionalmente unificado, os professores 

percebiam apenas o equivalente a 1/2 (meio) salário mínimo.   

Em junho de 1990, a situação salarial dos professores municipais fora sendo adequada 

tomando como referência o SM. De 1990 a dezembro de 1992, o salário do magistério, sofreu 

algumas variações como o próprio SM sofrera nesse período: algumas vezes correspondiam a 

100% do seu valor, outras a 90% e, algumas vezes, permanecia estagnado, mesmo o salário 

mínimo tendo sofrido variações (março a agosto de 1991).  

Durante a primeira gestão do Prefeito Valdemar da Silva Prado (1993 – 1996) a 

educação municipal passou por um processo de reestruturação. A primeira medida tomada 

fora a criação da Secretaria Municipal de Educação, órgão centralizador, que se encarregou de 

outras medidas organizacionais quanto ao funcionamento das escolas e a reestruturação do 

quadro docente. Em respeito aos critérios expostos na recém-promulgada Carta Magna, os 

professores contratados que contassem cinco anos ou mais de serviços prestados até 05 de 

outubro de 1988, foram efetivados. Os demais enfrentaram concurso público nos anos 1993 e 

1994. A partir de então, os professores leigos deixaram de atuar nas salas de aula e passaram a 

atuar em outras atividades ligadas à educação, como limpeza e merenda escolar. 
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 Neste mesmo período, houve a aprovação da Lei n.º 03 de 12 de janeiro de 1993 

(PINDAÍ, 1993) o Estatuto do Servidor Público do Município de Pindaí, que instituiu o 

regime jurídico único dos servidores públicos do município. Com relação ao magistério e a 

alguns dos insumos de valorização docente, como carreira e salário, a referida Lei traz apenas 

três artigos. O artigo 4º que trata das carreiras expõe que os servidores serão organizados em 

classes e cargos, observadas a qualificação profissional e a escolarização exigida, bem como 

de acordo a natureza e complexidade das atribuições a serem exercidas; o artigo 8º que, por 

sua vez, coloca que os servidores que ocupam cargos ou função de magistério nas unidades 

escolares ou departamento municipal de Educação, enquadram-se nas categorias: I – 

Professores (encarregados de ministrar o ensino), II – Especialistas em Educação (aqueles que 

prestam serviços de coordenação, planejamento, assessoramento, etc.) e III – Auxiliares 

(servidores que nas unidades escolares atuem nas atividades administrativas e de apoio ao 

ensino); e, o artigo 87 que assim definiu o vencimento dos servidores: 

Art.87 – Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo 

público, com valor fixado em lei, nunca inferior a um salário mínimo, 

reajustado periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo sendo 

vedada a sua vinculação, ressalvado o disposto no inciso XIII doa art. 37 da 

Constituição Federal (PINDAÍ, LEI N.º 03/1993). 

 Como se vê, com relação à carreira, o Estatuto fala da organização em classes de 

acordo a qualificação profissional e escolarização exigida, mas não expõe ao longo do texto 

ou em anexo, uma tabela com a classificação de cargos e salários que traga essa distinção 

entre os diferentes cargos ocupados na administração pública municipal, muito menos com 

relação ao magistério público.  

 Verificando mais uma vez os contracheques da professora X, neste período, constatou-

se que no primeiro semestre de 1993, embora a gestão pública estivesse envolvida na 

organização da vida funcional dos seus servidores através da elaboração leis, houve uma 

depreciação no salário dos professores, que variou entre 20% e 40% do valor do SM vigente 

naquele período. Somente a partir de agosto de referido ano, quando a moeda brasileira muda 

do Cruzeiro (Cr$) para o Cruzeiro Real (CR$),é que a situação salarial dos docentes volta a 

‘regularizar-se’, atingindo o teto de 100% do SM.   

 Continuando a reorganização do setor educacional, bem como a organização funcional 

do magistério público, a gestão municipal sancionou em 18 de dezembro de 1993, a Lei N.º 

18/1993, que tratava da reestruturação do Quadro de Pessoal do Magistério e instituía o Plano 
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de Carreira. Conforme art. 1º, § único, o referido Plano tinha por objetivo precípuo o 

aperfeiçoamento, a atualização, a formação e a socialização do pessoal do magistério, visando 

a melhoria do desempenho de suas funções. O pessoal do magistério, de acordo o artigo 3º, 

compreendia todos os servidores lotados nas Unidades Escolares e Secretaria de Educação: os 

docentes (encarregados de ministrar o ensino); os especialistas (encarregados de coordenar, 

assessorar, supervisionar e acompanhar o ensino); e, os auxiliares (encarregados das 

atividades administrativas e de apoio ao ensino). 

 A respeito da carreira, o artigo 10 expõe que os níveis de classificação constituem a 

linha de habilitação dos professores com as seguintes especificações: Nível I – habilitação em 

2º Grau; Nível II – habilitação específica em 2º grau, acrescida de recursos adicionais; Nível 

III – habilitação em nível superior, com graduação obtida em curso de licenciatura curta; 

Nível IV – habilitação em nível superior, com graduação em licenciatura plena. 

 O Capítulo V, do artigo 17 ao artigo 19, da Lei N.º18/1993 trata dos vencimentos do 

magistério, onde especifica que para cada nível de classificação fica estabelecido um 

vencimento correspondente com o grau de habilitação profissional, bem como, que este será 

reajustado na mesma data que os demais servidores da prefeitura, observando o mesmo índice 

de reajuste. 

 Sobre a jornada de trabalho dos docentes, abordada no Capítulo VI, esta era de 20 

horas semanais, não incluído tempo de planejamento das aulas, podendo ser ampliada para 40 

horas semanais, com o vencimento acrescido de 100% do valor. 

 Com relação aos direitos e vantagens, a lei expressa o direito dos docentes de se 

aperfeiçoarem ou especializarem em cursos oferecidos por órgãos mantidos ou reconhecidos 

pela prefeitura municipal, mas nada aborda sobre a possibilidade do profissional ter como 

acréscimo ao seu vencimento-base algum percentual que seja fruto dessa formação 

continuada. Apenas no artigo 33, traz como possibilidade de vantagem pecuniária o fato de 

algum membro do magistério exercer suas funções em Unidade Escolar distante da sua 

residência e localizada em local considerado inóspito. A gratificação seria de 20% sobre o 

vencimento fixado. 

 Ainda sobre a formação continuada em serviço, o artigo 38, inciso III, afirma que o 

professor poderá se afastar das atividades escolares, mediante autorização do executivo, para 
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frequentar cursos de aperfeiçoamento, atualização e especialização relacionados com a função 

exercida e que atendam aos interesses do ensino. 

 Uma breve análise do exposto até aqui, demonstra que embora timidamente, o 

Executivo municipal buscou organizar a educação pindaiense incorporando nas leis criadas os 

preceitos legais da Lei de Diretrizes e Bases da Educação vigente naquela época, Lei 

5.692/71, bem como, as determinações da Constituição Federal. Mas, para atender aos 

interesses da pesquisa, serão analisados outros aspectos relacionados ao salário docente. 

 O vencimento-base do professor continuou tendo como referência o salário mínimo 

(SM) e fora criada uma gratificação incorporando duas vantagens - ‘avanço vertical’(tempo 

de serviço) e ‘avanço horizontal’(quinquênio) -, ao mesmo tempo, que aumentaria de acordo a 

mudança de nível, conforme expressa na tabela abaixo: 

Tabela 2: Vencimento-base dos Professores por Nível de classificação 

Promoção Vertical Avanço Horizontal 

Tempo de Serviço Nível I Nível II Nível III Nível IV 

00 a 05 anos 

05 a 10 anos 

10 anos a 15 anos 

15 a 20 anos 

20 a 30 anos 

SM + 10% 

SM + 20% 

SM + 30% 

SM + 40% 

SM + 50% 

SM + 15% 

SM + 25% 

SM + 35% 

SM + 45% 

SM + 55% 

SM + 20% 

SM + 30% 

SM + 40% 

SM + 50% 

SM + 60% 

SM + 25% 

SM + 35% 

SM + 45% 

SM + 55% 

SM + 65% 

Fonte: Prefeitura Municipal de Pindaí – BA. 

 Cabe ressaltar que apesar do primeiro concurso público no município ter sido 

realizado no mesmo ano em que a Lei N.º18/1993 fora sancionada, todos os professores 

novatos, começaram na faixa salarial correspondente ao Nível I, com tempo de 

serviço/avanço horizontal equivalente a 10% sobre o salário-base (00 a 05 anos de serviço). 

Ou seja, mesmo sem ter completado um ano no serviço público, todos tiveram direito ao 

percentual referente a esta gratificação. Essa ressalva faz-se necessária, visto que por ocasião 

da implantação da Lei do Piso no município, em 2011, alguns docentes já haviam atingido o 

teto de 50% e os concursados de 1993 e 1994, já possuíam 40% dessa gratificação que é 

calculada sobre o valor-base, percentuais que incidiam (e ainda incidem), consideravelmente, 

no pagamento do PSPN, pois além deles outros foram adquiridos e incorporados a partir do 

novo PCCR. 
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 Contudo, nos anos subsequentes à publicação da lei (1994, 1995 e 1996), os 

professores continuaram recebendo apenas o equivalente ao salário mínimo, incorporando a 

gratificação citada a partir do segundo semestre de 1997, conforme observado nos 

contracheques analisados para este estudo. 

 Paralelo ao que acontecia em âmbito local, estavam às políticas públicas planejadas e 

implementadas pelo governo federal nesta década e que, evidentemente influenciaram na 

implementação de outras políticas educacionais no município de Pindaí no final dos anos 

1990. 

4.3 A racionalidade financeira presente na LDBEN 9.394/96, no FUNDEF e no PNE 

2001-2011 e os seus reflexos na educação pindaiense e nos salários dos docentes 

 Nas palavras de Saviani (1999), o Governo Federal através do MEC, implementou na 

década de 1990, políticas educacionais que visavam a compressão de gastos, na transferência 

de responsabilidades e de investimentos na manutenção do ensino, para Estados, munícipios, 

iniciativa privada e associação filantrópicas, ficando a União com as atribuições de controle, 

avaliação, direção e, eventualmente, apoio técnico e financeiro de caráter subsidiário e 

suplementar.  

 Esta racionalidade financeira, por sua vez, estava em consonância com o pensamento 

neoliberal (ideologia que propunha o Estado Mínimo, isto é, a diminuição do 

intervencionismo estatal na economia e a contenção de gastos públicos nos setores sociais, 

especificamente, no setor educacional), e que tem a raiz de sua efetivação no Brasil durante o 

Governo Collor, embora tenha tido maior evidência no arcabouço legal aprovado nos 

Governos de Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995-1998 e 1999-2002).  

As políticas públicas educacionais projetadas e aprovadas durante a gestão do 

Presidente FHC, e que apresentam nas suas gêneses o princípio da racionalidade financeira, 

foram: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394) aprovada no ano de 

1996, a Emenda Constitucional (EC) N.º 14 que instituiu o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), 

regulamentado pela Lei 9.424/1996, e o Plano Nacional de Educação (PNE 2001-2011), 

instituído pela Lei 10.172/2001.  
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Vale ressaltar ainda, que a legislação citada fora elaborada em consonância com as 

orientações dadas pelos organismos internacionais, como o Banco Mundial (BM) por 

exemplo, aos países latinos americanos (entre eles, o Brasil), na década de 1990, para 

reconstrução das suas economias. Com relação à educação brasileira, o BM concluiu num 

levantamento feito em 1995, que já havia muito recurso financeiro injetado, embora não 

houvesse controle sobre o seu uso; além disso, com relação aos insumos que 

interferiam/interferem diretamente no processo de ensino e de aprendizagem, o banco 

relacionou nove por ordem de prioridades, ficando os diretamente ligados à figura do 

professor (formação, n.º de alunos na sala de aula, e salário docente) nos últimos lugares, 

sobressaindo os aspectos físicos (biblioteca, livros didáticos, etc.) sobre os humanos. 

No que concerne à LDBEN N.º 9.394/96, esta foi aprovada sem nenhum veto 

presidencial, denotando que trazia em sua égide os princípios neoliberais muito presentes na 

política empreendida por FHC no setor educacional. As palavras de ordem foram: 

descentralização, regulação e focalização. Estabeleceu no artigo 32, a obrigatoriedade e 

gratuidade do ensino fundamental, focalizando esforços apenas nesta etapa de ensino, 

deixando descobertos o ensino médio e a educação infantil. Também não previu novas fontes 

de recursos permanecendo os mesmos percentuais prescritos na CF/88, ou seja, Estados e 

Municípios ficaram com a responsabilidade maior (25% dos recursos) e a União (18% dos 

recursos), apenas com a função redistributiva e supletiva, conforme artigo 74. Para Saviani 

(1999), uma lei minimalista, compatível com o Estado Mínimo idealizado pelos neoliberais. 

No que tange ao Fundef (EC N.º 14/96 e Lei N.º 9.424), este fundo contábil fora 

criado para concretizar a política de universalização do ensino fundamental, mudando em seu 

texto o regime de colaboração entre União, Estados e Municípios, onde, segundo Davies 

(1999), a União apesar de idealizadora é a que menos contribuía para o fundo, “fazendo 

cortesia com o chapéu de Estados e Municípios”, entes federativos que de acordo 

determinação da legislação, deveria empregar 60% do percentual constitucional mínimo de 

25% da receita proveniente de impostos no ensino fundamental. O que para Monlevade 

(1998) caracterizou descompromisso e desresponsabilização da União com o ensino 

fundamental. Em outras palavras, esse descompromisso e/ou racionalização de recursos 

corroborou para a privatização do setor educacional com transferências de responsabilidades 

para a família, sociedade e organizações não governamentais e para a municipalização do 

ensino. 
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Quanto ao magistério público, com o objetivo de ‘valorizá-lo’, o Fundef (Lei N.º 

9.424/96) determinou que os entes federados, num prazo de seis meses, adotasse um novo 

Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, que: englobasse em seu contexto os docentes 

e não docentes, mas profissionais da educação que estivessem atuando prioritariamente no 

ensino público fundamental; ingresso na carreira por concurso público; carreira 

compreendendo evolução profissional no sentido horizontal e vertical, implicando 

diferenciação salarial; níveis de titulação correspondentes às habilitações mínimas exigidas na 

atual LDEN; gratificações; jornada de trabalho nunca superior a 40 horas semanais, incluindo 

horas individuais para planejamento pedagógico pelo professor, bem como enquadramento do 

pessoal antigo, com critérios definidos, de modo a evitar o clientelismo político; capacitação 

de professores leigos (aqueles sem a habilitação mínima exigida para atuação num 

determinado nível de ensino, conforme LDBEN 9.394/96); subvinculação do percentual 

mínimo de 60% dos recursos do fundo com o pagamento dos professores em efetiva regência 

no ensino fundamental e, dos 40% dos recursos para pagamento dos outros profissionais da 

educação (atuantes no ensino fundamental) e outras despesas com a manutenção e 

desenvolvimento do ensino (materiais didáticos, transporte escolar, etc). 

 No que diz respeito ao salário dos professores, apesar de não existir por ocasião da 

implementação do Fundef, nenhuma legislação federal que determinasse uma remuneração 

docente estipulada ou um piso salarial profissional nacional, havia a massa salarial mínima 

estipulada para consubstanciar o pagamento dos professores que era os 60% dos recursos 

subvinculados do Fundo, bem como, os critérios e variáveis existentes na Resolução N.º03/97 

da CEB/CNE a serem tomados como referência na definição da remuneração dos docentes do 

ensino fundamental (os profissionais das outras etapas da educação básica tomariam como 

referência os salários do ensino fundamental). 

 Desse modo, caberia a cada sistema de ensino, estadual e municipal, fixar tanto o piso 

(menor salário) quanto o teto (maior salário) do magistério, levando em consideração: o custo 

médio aluno-ano (em 1998 era R$ 315,00), cuja definição era feita observando a relação entre 

jornada de trabalho de 25 horas/aulas do professor e o número de 25 alunos por professor e o 

percentual mínimo de 60% dos recursos do Fundef. 

 O PNE 2001-2011, política educacional que estabelecia objetivos e metas para todas 

as etapas/modalidades de ensino, para a gestão democrática na educação, para o 

financiamento da educação e para a formação e valorização do magistério, também teve sua 
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elaboração durante a gestão de FHC. Este (plano) passou por um processo turbulento de 

discussões antes da publicação da Lei N.º 10.172/2001 que o instituiu, isto porque o 

Congresso Nacional recebeu duas propostas de planos nacionais. Uma elaborada pela 

sociedade civil em conjunto com entidades acadêmico-científicas e sindicatos educacionais 

durante o I e II Congresso Nacional de Educação (CONED) que propunha um investimento 

expressivo de recursos financeiros que elevaria o percentual do PIB em educação para 10% ao 

longo dos dez anos de vigência, buscando introduzir uma racionalidade social através do uso 

adequado de recursos financeiros de modo a realizar o valor social da educação, como afirma 

Saviani (2000). 

A outra proposta de plano nacional apresentada ao Congresso Nacional foi elaborada 

pelo Ministério da Educação (poder executivo); proposta esta, que fora aprovada 

posteriormente e estava fundamentada na lógica de financiamento baseada na racionalidade 

financeira que induzia à redução de gastos públicos na área social e determinava a elevação 

do percentual do PIB a ser aplicado na educação para apenas 6,5%, índice a ser alcançado 

através do esforço conjunto da União, Estados, Municípios e do setor privado. Para justificar 

esse índice, o MEC alegou que o problema da educação no país não era a falta de recursos 

financeiros, mas o seu mau uso; embora, tivesse consciência da limitação desses recursos ao 

estabelecer prioridades para a sua utilização: o ensino fundamental.  

Após o breve panorama apresentado sobre o que aconteceu a nível nacional no cenário 

educacional brasileiro na década de 1990, isto é, as políticas públicas instituídas naquela 

época e suas reais intencionalidades, é imprescindível, neste momento, analisar como estas se 

materializaram no município de Pindaí e quais alterações e/ou mudanças provocaram na 

formação, na carreira e salário do magistério público local, dentre outros insumos de 

valorização docente. 

 No ano de 1998, o então prefeito municipal de Pindaí, João Evangelista Veiga Pereira, 

em cumprimento do artigo 24 do Ato das Disposições Transitórias e do artigo 39, ambos da 

Constituição Federal e, em atenção às diretrizes estabelecidas na LDBEN N.º 9.394/96, 

sancionou a Lei N.º 069/98, de 18 de junho de 1998 (PINDAÍ, 1998), que instituiu o Estatuto 

do Magistério Municipal.  

 O Capítulo III do Estatuto tratava da Carreira do Magistério e propunha no seu artigo 

5º, mudanças com relação aos níveis (avanço vertical) tanto na categoria de Professor (inciso 
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I) quanto dos Especialistas (inciso II), observando a habilitação mínima exigida para cada um, 

conforme orientações da LDBEN em vigor, inclusive com diferenças salariais.  

Na categoria de Professor o avanço vertical ficou assim determinado: Nível I – 

professor com habilitação de ensino médio na modalidade Normal; Nível II – professor com 

estudos adicionais ou licenciatura de curta duração; Nível III – professor com licenciatura 

plena; e, Nível IV – professor com pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado). Os 

não docentes ou Especialistas em educação ficaram assim organizados: Nível I – Especialista 

com habilitação em nível médio (Normal), mais estudos adicionais específicos; Nível II – 

Especialista com habilitação em licenciatura de curta duração; Nível III – Especialista com 

licenciatura plena em pedagogia; e, Nível IV – Especialista com licenciatura plena em 

pedagogia mais pós-graduação com duração mínima de 360 horas. 

 Com relação à distinção salarial, o parágrafo único do artigo 5º, especificava os 

seguintes percentuais de acréscimo aos salários-base dos professores e especialistas em 

educação de nível III que fizessem pós-graduação na área de trabalho: I- 10% para cursos de 

especialização; II- 20% para curso em nível de Mestrado; III- 30% para curso de Doutorado. 

 O artigo 6º do Estatuto, por sua vez, expunha que o Plano de Carreira e Remuneração 

a ser instituído, regularia o Quadro de Pessoal do Magistério, observando para este fim: 

I – capacitação profissional permanente para todos os professores e 

especialistas em educação; 

II – remuneração condigna, com estabelecimento de um piso de 

vencimentos; 

III – progressão funcional baseada na titulação, na experiência profissional e 

na avaliação de desempenho;  

IV – ingresso na carreira exclusivamente por concurso de provas e títulos, 

conforme prevê o inciso I, do artigo 67 da Lei 9.394/96; 

V- estímulo profissional com oferta adequada de condições. (PINDAÍ,1998). 

 

 Sobre a jornada de trabalho, o Capítulo IV (artigo 13, incisos I, II e III), assim 

explicitou o regime de trabalho dos docentes: a) 20 horas semanais de trabalho para os 

professores de 1ª a 4ª série do ensino fundamental e de educação infantil, com mais 10% de 

atividade complementar; e, b) 20 horas semanais de trabalho para os professores de 5ª a 8ª 

série do ensino fundamental e do ensino médio, com 15 horas em sala de aula e 10% de 

atividade complementar. 
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 Os nãos docentes (especialistas em educação, diretores de escolas, vices e secretários 

de escola) fazem jus a uma carga horária de 40 horas semanais. 

 Quanto ao financiamento das despesas decorrentes da aplicação desta lei (Estatuto do 

Magistério), este seria por conta das verbas próprias do Fundef e do orçamento do presente 

exercício, ficando ainda o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares dentro 

dos limites estabelecidos na Lei Orçamentária anual de 1998. 

 Em consonância com o Estatuto do Magistério, fora sancionada na mesma data, a Lei 

N.º 70/1998, que criava o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, 

que trazia no seu contexto, orientações da Lei N.º 9.424, de 24 de dezembro de 1996, mais 

especificamente dos artigos 9º e 10, bem como, orientações das diretrizes fixadas pelo 

Conselho Nacional de Educação sobre a criação dos planos de carreira do magistério. 

 O artigo 9º e seus incisos I, II e III da Lei N.º 9.424/1996 que criou o Fundef, 

estabelecia o prazo de seis meses para Estados, Distrito Federal e Municípios, criarem seus 

Planos de Carreira do Magistério de forma a assegurar remuneração condigna dos professores 

do ensino fundamental, estímulo ao trabalho em sala de aula e melhoria da qualidade de 

ensino. O artigo 10, por sua vez, determinava que os entes federados devessem comprovar o 

cumprimento do disposto no artigo 212 da CF/88 (percentuais mínimos de investimento na 

educação), elaborar planos de carreira do magistério público conforme diretrizes do CNE e 

fornecer informações solicitadas no Censo Escolar para fins de elaboração de indicadores 

educacionais. 

 Em cumprimento as determinações citadas, a Lei N.º 70/98, em seu artigo 2º, incisos I, 

II e III, explicitava que o Plano de Carreira e Remuneração do município, tinha como 

objetivos a eficiência do Sistema Municipal de Ensino e a Valorização do Pessoal do Quadro 

do Magistério, mediante: o estabelecimento do princípio de merecimento para o ingresso e o 

desenvolvimento na carreira, mediante títulos, qualificações e experiência no magistério, o 

estabelecimento de uma sistemática de vencimentos e remuneração harmônica e justa que 

permita a valorização e a contribuição do professor na formação de um padrão de qualidade 

de ensino e, estímulo ao trabalho em sala de aula. 

 A evolução na carreira ocorreria de forma horizontal e vertical, em razão do 

desempenho profissional e da titulação do servidor do magistério, conforme artigo 11. A 
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progressão horizontal é a evolução do professor ou especialista em educação, dentro do 

mesmo nível, a cada cinco anos (quinquênio). Já a progressão vertical é a evolução em razão 

da titulação obtida pelo servidor, o que garantirá a mudança de nível e acréscimo no 

vencimento (art. 17,18 e 19). 

 O capítulo IV, tratando do vencimento e da remuneração do quadro do magistério, 

expõe que o primeiro refere-se ao salário-base que o servidor fará jus pelo efetivo exercício 

do cargo do magistério e, a remuneração é a soma do vencimento mais as vantagens 

pecuniárias. Dentre as vantagens pecuniárias estão as permanentes, explicitadas em 

percentuais, e que seriam incorporadas após conclusão de cursos de pós-graduação: 

Especialização (mínimo de 360 horas) – 10% sobre o salário-base; Mestrado - 20%; 

Doutorado - 30%. 

 Nas disposições finais e transitórias da lei, mais especificamente os artigos 31, 35, 37 

e 38, encontram-se explicitadas outras determinações voltadas ao salário docente, à formação 

e às condições de trabalho. O artigo 31 expõe que a remuneração docente do portador de 

diploma de graduação plena não deverá ultrapassar a 50% do salário do professor de nível 

médio/Normal. Sobre a formação dos professores sem habilitação específica (leigos) para 

atuarem em determinado nível de ensino, estes teriam até cinco anos para capacitação, a 

contar da promulgação desta lei (art.35).  

A despeito do vencimento dos docentes, este deveria obedecer às determinações do 

CNE, que orientava observar a relação entre um professor de 20 horas semanais para a 

quantidade presencial de 25 alunos em sala de aula (art.37) e que o salário do professor do 

ensino fundamental deveria servir como referência para pagamento dos professores da 

educação infantil e ensino médio (art.38). O que culminou na tabela que consta no Anexo I da 

Lei N.º 70/98, conforme apresentação a seguir: 

Tabela 3: Vencimentos – Categoria Professor e Coordenador Pedagógico 

 

Nível Habilitação Regime 

20h/S 40h/S 

I 

II 

III 

IV 

Ensino Médio/Modalidade Normal 

Estudos Adicionais / Licenciatura Curta 

Licenciatura Plena 

Licenciatura Plena com Pós Graduação 

R$ 143,00* 

R$ 156,00 

R$ 180,00 

R$ 230,00 

R$ 286,00 

R$ 312,00 

R$ 360,00 

R$ 460,00 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Pindaí.            

Nota: (*) O salário mínimo em junho de 1998 equivalia a R$ 130,00. 

  

O financiamento das ações propostas e/ou despesas decorrentes da aplicação desta lei, 

é tratada no artigo 41 e seriam por conta dos recursos do Fundef. 

Numa análise sucinta dessas políticas educacionais (o Estatuto e o Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público) implementadas pela gestão do município de Pindaí no 

ano de 1998, é possível afirmar que os textos, nos seus aspectos gerais, estavam em 

consonância com as legislações federais, todavia no que diz respeito à remuneração docente, 

apesar de ter deixado a sua fixação ao encargo de cada sistema de ensino, municipal e 

estadual, determinou que tomasse como referência o valor aluno por ano que em 1998 era de 

R$ 315,00, valor este que não fora estipulado como vencimento-base do professor nível 

médio com a carga horária de 40 horas semanais, conforme tabela 2 apresentada 

anteriormente.  Muito embora, seja necessária a ressalva de que houve um pequeno ‘avanço’ 

salarial (10% a mais que o salário mínimo), visto que nos anos anteriores, como já fora 

exposto, o salário que o professor nível médio com 20 horas semanais percebia era 

equivalente ao salário mínimo, mesmo valor que outros servidores municipais sem formação 

de nível médio recebiam.  

 Observando os contracheques da professora X (Anônima), de junho de 1998 a janeiro 

de 2001, quando a mesma trabalhava apenas 20 horas semanal e possuía formação em nível 

II, o vencimento base da mesma continuou sendo R$ 156,00 que somados aos 10% de 

Atividade Complementar (AC) e outros penduricalhos como tempo de serviço/avanço 

horizontal, salário família e aulas extras que a servidora tinha direito, o montante não chegava 

à quantia de R$ 315,00, valor do aluno ao ano referente a 1998. Ou seja, o salário docente 

permanecera estagnado mesmo após os vários reajustes sofridos pelo salário mínimo, ano a 

ano, saltando de R$ 130,00 para R$ 180,00 no período citado. 

 Dentre os aspectos considerados relevantes destacar está a corrida para a 

municipalização de escolas do ensino fundamental e o fato do município continuar com as 

despesas relacionadas à educação infantil e ao ensino médio, usando como referência para o 

pagamento dos profissionais dessas etapas do ensino, o mesmo valor pago para os que 

ensinavam no ensino fundamental.  
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 Refletindo sobre a política de financiamento no período de anos relacionados, mais 

precisamente sobre o Fundef, criado em 1996, pode-se afirmar que o fundo era parte de uma 

política focalizada, onde só o ensino fundamental tinha atenção ‘especial’, ficando as outras 

etapas do ensino a mercê dos escassos recursos de municípios pequenos cujas receitas eram 

mínimas, como Pindaí. Desse modo, a educação infantil ficou por muitos anos sem assumir o 

seu caráter educativo, sendo encarada nos municípios (e em Pindaí) apenas sob o aspecto 

assistencialista, sem muitos investimentos. Quanto ao ensino médio, o município de Pindaí 

continuou a assumi-lo na sede da cidade e no distrito de Guirapá, funcionando o curso de 

Magistério, sendo extinto gradativamente, após o estado autorizar o funcionamento do ensino 

médio regular no Colégio Estadual Petronílio da Silva Prado, na sede, em 2001; e, em 

Guirapá, a partir de 2008, quando, o estado em parceria com o município assinou um 

convênio para oferecimento do Ensino Médio Rural na Modalidade à Distância, conhecido 

como EMITEC – Ensino Médio por Intermediação Tecnológica. 

 Quanto à municipalização, entre 1998 e 2001, apenas uma escola estadual fora 

municipalizada, apesar da resistência dos profissionais que lá trabalhavam e de pais de alunos. 

A corrida para aumentar o número de alunos no ensino fundamental visando mais recursos 

para o Fundef fez com que municípios assumissem o funcionamento de escolas aumentando 

também suas responsabilidades e seus gastos, ficando evidente a falta de infraestrutura para 

tamanha tarefa acarretando na falta de credibilidade na escola que perdeu muitos alunos para 

outras escolas estaduais, como ocorreu em Pindaí. Isto confirma o quanto afirmado por Pinto 

(2009) de que a municipalização do ensino fundamental estimulada pelo Fundef provocou um 

“desequilíbrio entre a capacidade tributária de estados e municípios e a distribuição de 

responsabilidades pela oferta da educação básica, com uma clara sobrecarga sobre os últimos” 

(p. 334). 

 Como se pode ver, na retórica, tanto a legislação local como a nacional preconizava a 

valorização do magistério e a melhoria na qualidade do ensino, mas na prática estas não se 

materializaram efetivamente. 

4.4 O Fundeb no município de Pindaí-BA e suas implicações na formação, na carreira e 

no salário docente 

 O início dos anos 2000 foi marcado por mudanças de governo tanto na esfera federal 

quanto na esfera municipal. Em Pindaí, durante a gestão municipal correspondente ao período 
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de 2001 a 2004, não houve muitas alterações no que diz respeito à formação, à carreira e o 

salário docente. O Fundo de financiamento e/ou sustentação das ações/políticas educacionais 

continuara sendo o Fundef e o Plano de Carreira e Remuneração Municipal era o mesmo 

criado pela Lei N.º 70/98. Quanto aos salários dos professores, estes foram reajustados 

conforme índices de reajuste do salário mínimo no período; que, por sua vez, é sempre 

calculado com base na inflação do ano anterior, conforme Índice de Preços ao Consumidor 

(INPC) calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais a variação 

do PIB do ano retrasado. 

Sendo assim, a análise de contracheques referentes ao período correspondente entre os 

anos 2001 e 2004, demonstraram que a referência utilizada pela gestão municipal nesses anos 

continuava sendo o salário mínimo para uma jornada de trabalho equivalente a 20 horas 

semanais. 

Na esfera nacional, Luís Inácio Lula da Silva assume a Presidência da República no 

ano de 2003. A política educacional no Governo Lula teve um início pouco promissor, 

conforme Pinto (2009); e isto foi possível comprovar pela própria instabilidade em nomear 

um Ministro da Educação realmente comprometido com os ideais do Partido dos 

Trabalhadores (PT), pois inicialmente nomeou Cristovam Buarque, depois Tarso Genro e 

finalmente Fernando Haddad, tudo isso nos três primeiros anos do primeiro mandato. Além 

disso, apesar da expectativa de mudanças radicais, nesse início, o governo Lula foi marcado 

muito mais por continuações do que rupturas com o governo FHC (PINTO, 2009). 

Desse modo, a educação básica no primeiro mandato, pode ser caracterizada pela falta 

de políticas constantes e normativas e de ações efetivas no sentido de confrontar-se ao 

processo de reformas iniciadas por FHC. Foi somente no último ano desse mandato, que por 

meio da Emenda Constitucional N.º 53 de 19/12/2006, atribuindo nova redação ao parágrafo 

5º do artigo 212 da Constituição Federal e ao artigo 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), o governo criou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), substitutivo do Fundef. 

O Fundeb foi regulamentado pela Medida Provisória n.º 339 de 28/12/2006, que foi 

convertida na Lei N.º 11.494 de 20/06/2007 e ampliou o financiamento para toda a educação 

básica, isto é, além do ensino fundamental, o atual fundo compreende também a educação 
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infantil e o ensino médio. Todavia, apesar da União ter ampliado os recursos do Fundeb, o 

aumento correspondeu apenas a 9% do montante do referido fundo. Além disso, Pinto (2009) 

ressalta que esse adicional a partir de 2009 representava apenas a 0,12% do PIB, o que 

significa muito pouco diante de todas as demandas educacionais existentes no Brasil. 

Quanto à complementação da União que se efetivou com o Fundeb, esta provocou um 

aumento significativo no valor mínimo nacional por aluno que saltou de R$ 300,00 no início 

do Fundef em 1997, para R$ 1.350,00 em março de 2009; valor que serviu para reduzir 

disparidades regionais, embora não impediu que houvesse diferença entre o maior 

valor/aluno/ano (R$ 2.890,00 em Roraima) e o menor valor/aluno/ano (R$ 1.350,00 em 

Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí). 

Uma importante ressalva sobre a Lei N.º 11.494 que regulamentou o Fundeb  é que ela 

também trouxe importantes contribuições para o magistério público brasileiro ao determinar 

em seu artigo 40 que os Estados, Distrito Federal e os Municípios deveriam implantar Planos 

de Carreira e Remuneração dos Profissionais da educação básica de modo a assegurar 

remuneração condigna do magistério e que contemple a capacitação profissional 

especialmente voltada para a formação continuada com vistas à melhoria da qualidade de 

ensino; e, em seu artigo 41 ao determinar que o poder público devesse fixar, em lei específica, 

até 31 de agosto de 2007, piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica.   

E, em 16 de julho de 2008 foi sancionada a Lei 11.738, conhecida como Lei do Piso, 

que 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. 

Outro fator que merece destaque no Governo Lula, foi o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), lançado em abril de 2007, cujo eixo principal foi o Decreto N.º 6.094 de 

24/04/2007 que “dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos Pela 

Educação, pela União em regime de colaboração com os Municípios, o Distrito Federal e os 

Estados” (BRASIL/2007). A forma de efetivação das metas propostas tem por base o Plano 

de Ações Articuladas (PAR) que permite a visualização de uma situação educacional através 

de quatro eixos: Gestão Educacional; Formação de Professores e dos Profissionais de serviço 

e apoio escolar; Práticas Pedagógicas e Avaliação; e, Infraestrutura e Recursos Pedagógicos. 
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Isto é, o PAR estabelece a realização de convênios entre MEC e unidades federadas, a partir 

de um diagnóstico e um plano de ações cuja elaboração para as redes estaduais e municipais 

priorizados contou com o apoio de técnicos enviados pelo ministério. O referido instrumento 

é utilizado como referência para identificação dos entes a serem atendidos prioritariamente 

pelo MEC, técnica ou financeiramente. Para verificação do cumprimento das metas, utiliza-se 

o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que é calculado a partir dos dados 

de rendimento do fluxo escolar e dos resultados de desempenho dos alunos nos exames 

nacionais.   

Nas palavras de Pinto (2009), de modo geral, o PDE procurou dar uma solução ao 

problema das transferências voluntárias feitas pelo MEC através do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), bem como, representou uma pretensão do ministério 

em definir o planejamento educacional dos municípios sem que ele (o MEC) tenha estrutura 

adequada para tal e sem que tenha volume representativo de recursos. 

 Diante das políticas educacionais implementadas pelo governo federal no período 

descrito, necessário se faz, analisar como estas se configuraram no município de Pindaí e 

quais contribuições trouxeram para a formação, a carreira, o salário docente, bem como para 

melhoria do ensino municipal.  

  A gestão municipal correspondente ao período de 2005 a 2008 foi marcada 

principalmente pelo esforço da administração em buscar a formação inicial (graduação) dos 

professores da sua rede de ensino. Através de um convênio celebrado entre a Prefeitura 

Municipal e a Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC), na Bahia, foi concedida meia bolsa 

para que os/as professores/as pudessem fazer a sua primeira graduação em serviço, 

viabilizados pelo ensino à distância, com apenas um encontro a cada semana, durante 03 anos. 

Obviamente, os recursos utilizados para tal foi dos 40% do Fundef/Fundeb, parcela da qual 

era/é permitido o uso para aperfeiçoamento do pessoal magistério e de outros servidores em 

exercício na educação. Como resultado, 70 professores que iniciaram seus estudos em 2006, 

nos cursos de Normal Superior e Licenciatura em Biologia, Matemática, História, Geografia e 

Letras, concluíram no final do ano de 2008, quando também tiverem asseguradas suas 

mudanças de nível. 

 A despeito do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público ou da sua 

reformulação, exigência da Lei N.º 11.494/2006 (Lei do Fundeb), continuou prevalecendo 
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aquele instituído pela Lei N.º 70/98 até o final da gestão. E quanto ao salário docente, ou 

melhor, o vencimento-base do professor, este continuou tendo como referência o salário 

mínimo (SM). Isto é, o valor-base para os diferentes níveis de formação, conforme análise de 

contracheques, assim permaneceu durante a gestão citada: Nível I (Ensino Médio/Normal) era 

o SM; Nível II (Estudos Adicionais e Licenciatura Curta) era o SM + 10% sobre o valor; 

Nível III (Graduação) era o SM + 20%. A esses valores eram somadas as demais vantagens 

que cada servidor (a) cumulava, tais como A.C. e Tempo de Serviço. 

  Quanto aos investimentos municipais no salário docente, com a criação pelo MEC do 

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), de 2005 até a 

atualidade, é possível verificar os percentuais gastos com o Fundef/Fundeb na remuneração 

do magistério (60%) e com as despesas relacionadas à manutenção e desenvolvimento do 

ensino (40%). Desse modo, examinando o banco de dados do SIOPE, constatou-se que o 

município de Pindaí gastou com o pagamento do magistério pouco mais que o limite mínimo 

nos anos de 2005 e 2008, e acima dos 70% nos anos de 2006 e 2007, de acordo tabela abaixo: 

Tabela 4: Fundef/Fundeb – Município de Pindaí/BA: Receitas e Despesas de 2005 a 2008 

 

Ano Receita Total 

Fundef/Fundeb 

Remuneração do 

Magistério 

Mínimo de 60% 

Despesas com MDE 

Máximo de 40% 

2005 

2006 

2007 

2008 

R$ 2.212.619,04 

R$ 2.839.073,76 

R$ 3.133.289,24 

R$ 4.041.648,89 

60,99% 

78,76% 

76,08% 

62,58% 

35,65% 

21,24% 

21,82% 

0,12% 

Fonte: SIOPE (www.fnde.gov.br/siope/demonstrativoFundebMunicipal) 

 Uma breve análise dos dados levantados permitiu concluir que nos anos 2005 e 2006 

quando ainda era o Fundef, a diferença de arrecadação do fundo de um ano para o outro foi de 

pouco mais de R$ 600.000,00, sendo esta diferença utilizada, quase que na sua totalidade, na 

remuneração dos professores, haja vista em 2006 ter se aplicado 17,17% a mais para este fim 

que em 2005. 

 Já em 2007, primeiro ano do Fundeb, apesar da ampliação do número de alunos, uma 

vez que o novo fundo passou a cobrir toda a educação básica, a arrecadação foi superior 

apenas em R$ 300.000,00 com relação ao ano anterior e o percentual de pagamento do 

magistério caiu 2,68%, ou seja, passou de 78,76% em 2006 para 76,08% em 2007. É 

http://www.fnde.gov.br/
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importante ressaltar, que os repasses são feitos com base no número de alunos efetivamente 

matriculados e registrados no Censo Escolar do ano letivo anterior mais a estimativa de 

matrículas do ano em que é feito o repasse. Quanto à complementação da União, para Estados 

e Municípios que não atingirem o valor/aluno/ano, este é sempre feito no ano seguinte, no 

mês de abril. Em suma, na maioria das vezes, os municípios sempre atendem ao ano um 

número maior de alunos que a capacidade real de arrecadação. 

 O ano de 2008, por sua vez, dada a corrida por mais alunos matriculados, já que a 

educação infantil fora incluída na cobertura dos recursos do Fundeb, a arrecadação do 

município de Pindaí, neste ano, foi de quase 1 milhão a mais que 2007; todavia, o percentual 

de recursos aplicados na remuneração dos professores caiu para 62,58%, denotando que 

aumentou-se o número de alunos, mas permaneceu a mesma quantidade de professores e, 

obviamente, os mesmos salários. 

 Quanto à Lei do Piso Salarial Nacional, sancionada pelo governo federal no segundo 

semestre de 2008, e à exigência de que o município deveria reformular o Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Municipal, isso não foi possível na gestão 2005/2008.  

Apenas a assinatura do Termo de Adesão ao PAR, bem como a sua elaboração foram 

concretizados nesta gestão, com a palavra dada pelo então Ministro da Educação, Fernando 

Haddad, de que o referido termo não exigia do município nenhuma participação ou 

contrapartida financeira, mas tão somente o cumprimento de 28 diretrizes que norteariam o 

futuro da educação que agora se encontrava nas mãos dos órgãos da educação em parceria 

com a comunidade escolar, conforme afirma Borges (2012). Embora, na prática, o que 

efetivamente aconteceu nos anos seguintes à sua construção, 2008 e 2009, foi a existência de 

instrumento engavetado devido a falta de viabilidade técnica e financeira da União. Somente a 

partir de 2010, alguns cursos de formação continuada foram viabilizados em pólos distantes 

do município, e a administração pública tinha que arcar com o deslocamento e diárias dos 

servidores durante os dias de curso; além da assinatura de convênios para aquisição de ônibus 

escolares, mobiliários escolares, retroprojetores Proinfo, ar condicionado, etc., com 

contrapartida financeira do município, atestando o que Pinto (2009) afirmara sobre os reais 

objetivos do PDE/PAR que era solucionar o problema das transferências voluntárias feitas 

pelo MEC através do FNDE e definir o planejamento educacional dos municípios sem que ele 

(o MEC) tenha estrutura adequada para tal e sem que tenha volume representativo de 

recursos. 
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4.5 A Implantação do PSPN e os impactos no financiamento da educação municipal de 

Pindaí-BA 

 Quase um ano após ter vencido o prazo determinado pela lei que regulamentou o 

Fundeb, para que a União fixasse em lei específica o piso salarial profissional nacional, a Lei 

11.738 – Lei do PSPN, finalmente fora aprovada. 

 No município de Pindaí a sua implementação oficial se deu em 06 de dezembro de 

2010 quando a Lei N.º 279 (PINDAÍ/2010) que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e 

Remuneração dos Profissionais da Educação (PCCR), foi sancionada. Todavia, o Executivo 

Municipal empossado em janeiro de 2009, tomando conhecimento da lei federal que instituiu 

o PSPN em 2008, efetivou o reajuste salarial do magistério para o referido ano, tomando 

como referência o piso salarial de R$ 950,00 para o nível médio com 40 horas semanais.  

Dessa forma, um projeto de lei fora encaminhado à Câmara Municipal propondo o 

reajuste salarial dos diversos níveis de ensino, sendo o Nível I e II (Ensino Médio / Estudos 

Adicionais) equivalente ao PSPN, e o Nível III (Graduação) e o Nível IV (Pós-Graduação), 

foram reajustados em 9,089% e 13,044% respectivamente, conforme tabela abaixo: 

Tabela 5: Reajuste dos Vencimentos dos Professores Municipais - Ano: 2009 

Categoria 20 horas semanais 40 horas semanais 

Professor Nível I e II 

Professor Nível III 

Professor Nível IV 

R$ 475,00 

R$ 518,17 

R$ 585,76 

R$ 950,00 

R$ 1.036,34 

R$ 1.171,52 

Fonte: Prefeitura Municipal de Pindaí. 

 Vale ressaltar que o reajuste realizado objetivava evitar que a categoria sofresse perdas 

salariais até que o Plano de Carreira do Magistério, em vigor desde 1998, fosse reformulado, 

processo que demandaria tempo, uma vez que 2009 era um ano de transição de governo e a 

nova gestão acabava de assumir a administração pública do município. 

 Assim, tomando por base a Resolução N.º 2 de 28 de maio de 2009 da Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação que fixou as diretrizes nacionais para 

elaboração e/ou reformulação dos Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica Pública, no mês de outubro a secretaria de educação de Pindaí 

mobilizou os professores das 21 escolas municipais para que revisassem o Plano de Carreira 
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(Lei n.º70/98) em vigor e elaborassem propostas para serem incorporadas no novo PCCR, o 

que de fato ocorrera, sendo o projeto de lei elaborado pela administração e apresentado para 

apreciação e avaliação dos professores durante a Jornada pedagógica de 2010. 

 Desse modo, por se tratar da vida funcional dos professores, que há mais de 10 anos 

vinham sofrendo com a defasagem e a perda do poder de compra dos seus salários, bem como 

pela desvalorização social da profissão, o Projeto de Lei N.º 012/2010 que dispõe sobre o 

PCCR dos Profissionais da Educação do Município de Pindaí-BA foi alvo de um debate 

acalorado, bastante polêmico, que se estendeu durante todo o ano de 2010.  

Também no ano de 2010, como em 2009, o magistério pindaiense teve os vencimentos 

reajustados através de PL enviado pelo Prefeito à Câmara Municipal, que culminou na Lei N.º 

276 de 30/07/2010 (PINDAÍ/2010), conforme tabela a seguir, considerando o índice de 

reajuste do PSPN publicado pelo MEC, pois o PCCR ainda encontrava-se em construção: 

Tabela 6: Reajuste dos Vencimentos dos Professores Municipais - Ano: 2010 

Categoria 20 horas semanais 40 horas semanais 

Professor Nível I e II 

Professor Nível III 

Professor Nível IV 

R$ 512,33 

R$ 563,56 

R$ 648,10 

R$ 1.024,67 

R$ 1.127,12 

R$ 1.296,20 

Fonte: Prefeitura Municipal de Pindaí. 

É importante destacar, que ao longo do processo de reformulação do atual PCCR, que 

durou nove meses, a categoria mobilizada por um grupo de professores da oposição fundaram 

a Delegacia Sindical dos Servidores Públicos Municipais de Pindaí (DESSPUMUP), que 

elaborou e enviou à Prefeitura municipal uma ‘Contraproposta’ do Projeto de Lei, que por sua 

vez, foi analisada, reajustada e incorporada ao projeto do Executivo após diversos cálculos 

para avaliação da viabilidade financeira e impactos na folha de pagamento.  

Destarte, após uma série de debates, mesas redondas e muito diálogo entre Executivo 

municipal, professores/as, vereadores e Delegacia Sindical, o Plano de Carreira, Cargos e 

Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Pindaí finalmente fora 

aprovado. O atual PCCR dispõe sobre o regime de trabalho, deveres, direitos e vantagens 

especiais e o plano de pagamento do magistério em consonância com os princípios básicos da 

LDBEN N.º 9.394/96, da Lei N.º 11.494/2006 que regulamentou o Fundeb, da Lei N.º 
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11.738/2008 que fixou o PSPN, da Resolução do CNE/CEB Nº02/2009 e da Constituição 

Federal, artigos 206 e 211.  

 Com o objetivo de promover a valorização, o desenvolvimento na carreira e o 

aperfeiçoamento continuado dos profissionais da rede municipal de ensino, o novo Plano de 

Carreira propõe no artigo 2º assegurar aos servidores: 

I- remuneração compatível com a dignidade, peculiaridades e 

importância da profissão; 

II- estímulo à qualidade do trabalho desempenhado; 

III- melhoria da qualidade do ensino; 

IV- ingresso mediante aprovação em concurso público de provas e provas 

e títulos; 

V- valorização profissional, por meio de avanço funcional e progressão; 

VI- formação e aperfeiçoamento continuado dos Profissionais da 

educação, em serviço ou com licenciamento periódico remunerado, desde 

que autorizado pelo Executivo Municipal; 

VII- piso salarial profissional compatível com a valorização do cargo e 

com a Rede Municipal do Ensino Público do Município de Pindaí – BA, 

respeitando a legislação vigente; 

VIII- condições de trabalho no que diz respeito à estrutura técnica, material 

e de funcionamento de toda a Rede Municipal de Ensino Público (PINDAÍ, 

2010) 

  

Com relação a piso salarial profissional e o plano de pagamento do pessoal docente, o 

artigo 18 do PCCR, define o Plano de Classificação dos Níveis, respeitando os seguintes 

critérios: 

I – O vencimento inicial do Nível 1 (Ensino Médio) não será inferior ao 

valor do Piso Nacional fixado pela Lei Federal N.º 11.738/2008; 

II – O vencimento inicial do Nível 2 (Graduação) corresponderá ao valor 

inicial do Nível 1 acrescido de 14%; 

III – O vencimento inicial do Nível 3 (Especialização) corresponderá ao 

valor inicial do Nível 2 acrescido de 12%; 

IV – O vencimento inicial do Nível 4 (Mestrado) corresponderá ao valor 

inicial do Nível 3 acrescido de 25%; 

II – O vencimento inicial do Nível 5 (Doutorado) corresponderá ao valor 

inicial do Nível 4 acrescido de 40% (PINDAÍ, 2010)  

  

 Além do plano de pagamento dos docentes, que corresponde ao vencimento-base de 

acordo os níveis de classificação, o PCCR incorporou várias vantagens e/ou direitos 

conquistados pela categoria durante o seu processo de construção. Vale lembrar, que o Plano 

de Carreira que vigorava anteriormente contemplava apenas duas vantagens: AC (10%) e 
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Tempo de Serviço/Avanço Horizontal (percentual variável); e, o atual apresenta as seguintes 

de acordo o quadro abaixo: 

Quadro 1: Vantagens e Direitos Incorporados no PCCR dos Profissionais da Educação  

do Município de Pindaí – Bahia 

 

Vantagem/Direito/ 

Gratificação 

Artigo do 

PCCR 

Percentual 

(%) 

Especificação 

Progressão por Antiguidade 

= Tempo de Serviço/Avanço 

Horizontal 

16 Variável 00 a 05 anos = 10% 

05 a 10 anos = 20% 

10 a 15 anos = 30% 

15 a 20 anos = 40 % 

20 a 25 anos = 50% 

Incentivo ao 

Aperfeiçoamento 

Profissional 

19 5% Curso de formação continuada 

com carga horária mínima de 80 

horas 

Incentivo ao 

Aperfeiçoamento 

Profissional 

19 8% Curso de formação continuada 

com carga horária mínima de 120 

horas 

Incentivo ao 

Aperfeiçoamento 

Profissional 

19 12% Curso de formação continuada 

com carga horária mínima de 360 

horas 

Estímulo de Atividade de 

Classe (AC) 

36 10% Estímulo de Classe para 

planejamento de atividades 

complementares 

Efetiva Regência 

 

36 5% Gratificação por efetiva docência 

Gratificação/ Coordenador 

/Pedagógico 

36 20% Para professores que assumirem a 

função de Coordenação 

Pedagógica da escola 

Escola de Difícil Acesso 37 10%  Gratificação para professores que 

se deslocam, no mínimo 8 Km, do 

local onde residem para o local 

onde trabalham  

Exercício em Classe Especial 38 20% Professor com habilitação 

específica que atua em Classe 

Especial 

Exercício em Classe Especial 39 15% Professores graduados que atuam 

em classes regulares, mas que 

tenham alunos com necessidades 

especiais 

Exercício em Classes de 

Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Séries Iniciais 

40 10% Gratificação devida aos 

professores que atuarem 40 horas 

semanais até que se efetive a 

redução de carga horária 

Gratificação de Função para 

Diretor (40h) e Vice-diretor 

escolar (20h) 

41 30% Diretor e Vice-diretor de escolas 

de pequeno porte 
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Vantagem/Direito/Gratifica

ção 

Artigo do 

PCCR 

Percentual 

(%) 

Especificação 

Gratificação de Função para 

Diretor (40h) e Vice-diretor 

escolar (20h) 

41 40% Diretor e Vice-diretor de escolas 

de médio porte 

Gratificação de Função para 

Diretor (40h) e Vice-diretor 

escolar (20h) 

41 50% Diretor e Vice-diretor de escolas 

de grande porte 

Décimo Terceiro Integral 

(Gratificação Natalina) 

36 100% Décimo terceiro salário calculado 

integralmente 

Licença Prêmio Pecúnia 70 100% Licença Prêmio sem afastamento 

do servidor 

CET (Condições Especiais de 

Trabalho) 

36 10%  Profissionais da educação que 

não estão em sala de aula, mas 

que atuam diretamente com os 

alunos 
Fonte: Quadro elaborado para a pesquisa. 

  Como se vê no plano retórico o atual PCCR incorporou significativas conquistas dos 

professores que só foram possíveis graças à mobilização e à pressão da categoria organizada. 

Assim, caberá agora a análise de como estas se materializaram no contexto real, avaliando 

inclusive se corroboraram para a promoção da valorização profissional através da evolução na 

carreira, do aperfeiçoamento continuado, de melhores condições de trabalho e da melhoria 

salarial. 

 Como fora sancionada em dezembro de 2010, a Lei N.º 279, Lei do PCCR, passou a 

vigorar em janeiro de 2011, logo após a organização dos profissionais do ensino para o novo 

ano letivo, quando os servidores protocolaram na secretaria de educação seus Requerimentos 

de Direitos e Vantagens (RDVs), solicitando suas vantagens pecuniárias. 

 Para verificação de possíveis impactos que essas políticas públicas possam ter 

provocado nos salários dos/as docentes, bem como nos recursos utilizados para pagamento do 

magistério, foram analisados alguns contracheques de professores/as e dados do SIOPE para 

observação dos percentuais do Fundeb aplicados para este fim. 

 O quadro comparativo a seguir, expõe os vencimentos (salário-base + vantagens 

pecuniárias) de um mesmo professor com pós-graduação (Especialização) em dezembro de 

2008 (antes do atual Plano de Carreira) e agosto de 2011, após a reformulação do PCCR e 

implementação do Piso Salarial Nacional: 
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Quadro 2: Quadro comparativo dos Vencimentos percebidos por um mesmo Professor 

Pós-graduado nos anos 2008 e 2011: Antes e pós implantação da Lei do Piso 

Dezembro de 2008  Agosto de 2011 

Salário base R$ 945,00 Salário base R$ 1.515,66 

AC (10%) R$ 94,50 AC (10%) R$ 151,56 

Tempo de Serviço (50%) R$ 472,50 Tempo de Serviço (50%) R$ 757,83 

  Efetiva Regência (5%) R$ 75,78 

  Aluno Especial (15%) R$ 227,34 

  Ed. Inf. e Ens. Fund.(10%) R$ 151,56 

  Difícil Acesso (10%) R$ 151,56 

Total Bruto R$ 1.512,00 Total Bruto R$ 3.031,29 

Fonte: Quadro elaborado para a pesquisa. 

 Observando o salário-base do referido professor antes e depois, é possível verificar o 

aumento de 60,38%. E, na remuneração total bruta, o aumento foi de 100,48%. Vale destacar, 

que além das vantagens pecuniárias apresentadas, este mesmo professor poderia ainda 

incorporar ao seu salário os percentuais referentes aos cursos de aperfeiçoamento profissional 

(5%, 8% e 12%), caso os realizasse posteriormente a sanção da Lei. 

 A rede municipal de ensino de Pindaí em 2011 era composta por 179 profissionais do 

magistério que trabalhavam diretamente com os alunos nas 21 escolas municipais em 

funcionamento; e, dadas às especificidades de cada escola, algumas situadas em localidades 

rurais distantes com alunos em idade escolar que não podiam se deslocar para outras escolas 

da sede da cidade e do distrito de Guirapá, a relação de número de alunos por professor com 

carga horária de 20 horas semanais, definida desde o Fundef como sendo o mínimo de 25 

alunos, era inviável, em muitas situações. 

 Convém destacar que o Piso Salarial vinha sendo pago pela prefeitura desde 2009, mas 

para 2011, além do reajuste de 15,85%, foram também contabilizadas as vantagens 

pecuniárias adquiridas pelos/as professores/as. A tabela a seguir apresenta a remuneração 

mínima para cada nível conforme o reajuste:  
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Tabela 7: Reajuste dos Vencimentos-base dos Professores/as Municipais - Ano: 2011 

Categoria 20 horas semanais 40 horas semanais 

Professor Nível I e II 

Professor Nível III 

Professor Nível IV 

R$ 593,54 

R$ 676,63 

R$ 757,83 

R$ 1.187,08 

R$ 1.353,27 

R$ 1.515,66 

Fonte: Prefeitura Municipal de Pindaí. 

 A folha de pagamento do magistério, nesta época, contava com 32 professores com 

Nível 1 - Ensino Médio (28 com 40 horas semanais e 04 com 20 horas), 15 professores com 

Nível 2 - Graduação (13 com 40 horas semanais e 02 com 20 horas) e 132 professores com 

Nível 3 – Especialização (110 com 40 horas e 22 com 20 horas), totalizando o montante de 

R$ 382.614,44 ao mês; e, ao final do ano, à aplicação do percentual de 84,14% do total de 

recursos transferidos do Fundeb em 2011, que foi de R$ 6.104.876,36. 

 Para a compreensão do investimento e/ou dos valores aplicados na remuneração 

docente desde 2009, quando o município começara a pagar o valor do PSPN aos seus 

profissionais, faz-se necessário a apresentação das transferências dos recursos do Fundeb no 

período correspondente e dos percentuais aplicados para este fim, conforme tabela abaixo: 

Tabela 8: Fundeb – Município de Pindaí/BA: Receitas e Despesas de 2008 a 2011 

 

Ano Receita Total  

do Fundeb 

Percentual aplicado 

Remuneração do 

Magistério 

(Mínimo de 60%) 

Despesas com 

MDE 

Máximo de 

40% 

2008 

2009 

2010 

2011 

R$ 4.041.648,89 

R$ 3.998.268,08 

R$ 5.057.899,30 

R$ 6.104.876,36 

62,58% 

85,85% 

75,70% 

84,14% 

0,12% 

14,14% 

23,93% 

12,95% 

Fonte: SIOPE (www.fnde.gov.br/siope/demonstrativoFundebMunicipal) 

  Como se pode notar, o ano de 2009, primeiro ano de correção salarial e aplicação do 

PSPN, comparado com 2008, o percentual de recursos aplicados na remuneração do 

magistério subiu 23,27%, haja vista ter ‘saltado’ de 62,58% em 2008 para 85,85% em 2009, 

mesmo tendo ocorrido uma queda de 10,33% nos valores transferidos do Fundeb.  

http://www.fnde.gov.br/
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 Em 2010, por sua vez, aplicou-se 75,70% dos recursos do Fundeb, o que não pode ser 

considerado uma queda significativa no percentual, uma vez que o que houve, na verdade, foi 

um aumento considerável no montante transferido pelo Fundo de R$ 1.059.000,00 com 

relação ao ano anterior. 

 Já em 2011, mesmo o valor das transferências do Fundeb tendo aumentado em R$ 

1.046.977,06, com o novo Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais da 

Educação em vigor, o percentual de recursos aplicados nos salários do magistério também 

aumentou em 8,44%, atingindo 84,14%. 

 Neste contexto, um aspecto que merece destaque é o fato de que Pindaí é um 

município pequeno e que não apresenta uma arrecadação elevada de impostos, pois possui 

pouco mais de 16.000 habitantes, sendo 89,9% destes residentes na zona rural. Isto implica 

em afirmar, que o financiamento da educação municipal depende basicamente dos recursos do 

Fundeb e que se utilizando um percentual acima de 80% desse fundo, restavam apenas 20% 

que se somariam aos 25% obrigatórios do Fundo de Participação Municipal (FPM) resultantes 

de impostos arrecadados na esfera municipal (IPTU, ISS, ITBI) e a Quota Salário-Educação 

transferida pela União para serem aplicados nas demais despesas com a manutenção e 

desenvolvimento do ensino.  

Embora os recursos obrigatórios para a educação fossem parcos, nos três primeiros 

anos (2009 a 2011) de aplicação da lei do piso no município, o seu cumprimento foi possível 

no que diz respeito ao pagamento dos salários dos/as professores/as. Todavia, com o reajuste 

22,22% dado em 2012, a situação se agravou, culminando em greves do magistério, reunião 

entre o Executivo municipal e Assessoria do Fundeb em Brasília, audiências no Ministério 

Público, etc. 

A correção reflete a variação ocorrida no valor mínimo nacional por aluno no Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb) de 2011, em relação ao valor de 2010. Desse modo, o reajuste de 22,22% 

dado ao PSPN elevou a remuneração mínima do professor de nível médio e jornada de 40 

horas semanais de R$ 1.187,08 para R$ 1.451,00, o que correspondeu um aumento de R$ 

263,92 no vencimento-base sobre o qual seriam calculados os percentuais dos penduricalhos 

que cada servidor/a tinha direito. Esta matemática por sua vez, quando calculada, 

considerando todos os docentes do quadro do magistério municipal e suas devidas 
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especificidades, geraria um impacto de R$ 112.578,03 na folha de pagamento do Fundeb, 

aumentando-a de R$ 382.614,44 (valor ano de 2011) para R$ 495.192,47. 

Faz-se mister destacar que os recursos do Fundeb devem ser empregados 

exclusivamente em ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, 

particularmente na valorização do magistério, mas devendo ser subdivididos para aplicação da 

seguinte forma: Parcela Mínima de 60% para remuneração do Magistério (salário ou 

vencimento, 13º salário, 1/3 de férias, gratificações diversas, entre outros) 

(FNDE/MEC/FUNDEB:MANUAL DE ORIENTAÇÕES, 2009, p. 19-21); e, Parcela de até 

40% do Fundeb para remuneração dos demais servidores da educação de contratos 

permanentes ou provisórios, manutenção e aquisição de equipamentos para o ensino, aluguel 

de imóveis, despesas para manutenção e conservação do espaço escolar, aquisição de 

materiais didático-escolar e de higiene e limpeza, manutenção do transporte escolar, e outros, 

(IDEM, p. 21-26). 

Como se vê, o Manual de Orientações do Fundeb/2009 propõe os limites mínimo e 

máximo para a utilização correta dos recursos do Fundo, o que não impede a aplicação de 

100% do Fundeb para pagamento dos/as professores/as, embora se administração de Pindaí 

optasse por utilizar o referido fundo exclusivamente para tal, estaria comprometendo o 

processo educacional municipal, isto porque parte dos recursos da parcela dos 40% era (e é) 

mensalmente utilizada para pagamento dos salários dos servidores de apoio e técnico-

administrativo das escolas e do 13º salário de todos os profissionais de ensino, pagamento de 

despesas com materiais de papelaria, de higiene e limpeza, reformas/ampliação de prédios 

escolares, materiais de gráfica, combustível para os ônibus escolares, bem como para a 

complementação do transporte escolar, pois a licitação em 2012 correspondia ao total de R$ 

136.000,00 e o recurso transferido pelo FNDE ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte 

Escolar (PNATE) era equivalente à parcela mensal de R$ 40.888,13, exigindo que a sua 

complementação fosse feita utilizando-se a Quota do Salário-Educação que neste ano 

equivalia ao valor mensal de R$ 21.467,59 e parte dos recursos do Fundeb – Parcela dos 40%. 

No que tange às transferências de recursos do Fundo é importante ressaltar que como 

ele é resultante da arrecadação, o Manual de Orientações do Fundeb (2009) recomenda a 

necessidade de que a gestão fique atenta às variações nos valores dos repasses mensais, pois a 

arrecadação de impostos oscila muito durante os meses do ano, de modo a evitar 

desequilíbrios nas contas públicas.  
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Consoante com esta recomendação, a administração municipal realizou diversos 

cálculos para análise da viabilidade de pagamento do Piso salarial do ano 2012, reajustado 

pelo MEC em 22,22% e concluiu que pagaria o piso para os docentes de nível médio, 40 

horas semanais no R$ de 1.451,00, mas os demais docentes, com outros níveis de formação, 

não pagaria os seus salários conforme a sistemática de pagamento do atual PCCR (Lei N.º 

279/2010, art.18), sob pena de tornar a folha de pagamento ingovernável.  

Outro aspecto relevante para que a administração chegasse a esta conclusão foram os 

repasses do Fundo no ano de 2011, conforme Demonstrativos de Distribuição de Arrecadação 

do Fundeb, verificado no Sistema de Informações Banco do Brasil (SISBB), de acordo 

exposto na tabela abaixo: 

Tabela 9: Arrecadação do Fundeb – Ano: 2011 

Mês Arrecadação 

Janeiro 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

R$ 574.193,99 

R$ 593.175,48 

R$ 427.320,28 

R$ 616.784,58 

R$ 499.391,09 

R$ 576.259,03 

R$ 435.148,20 

R$ 482.624,96 

R$ 297.525,83 

R$ 467.456,82 

R$ 498.441,85 

Fonte: Sistema de Informações Banco do Brasil (SISBB)  

Assim, observados os repasses do ano 2011, é notório que o maior fluxo de recursos 

ocorre nos primeiros meses do ano (meses em que paga-se o 1/3 de férias dos servidores, além 

das despesas correntes) e, nos demais meses do ano há uma oscilação nos valores transferidos 

ao Fundo. O mês de abril por sua vez, registrou o maior valor, R$ 616.784,58, devido ao 

repasse de R$ 198.342,63, referente ao reajuste do valor do Fundeb em 2010. Desse modo, a 

média de valor mensal que se pode tomar como referência para o ano 2011 é de R$ 

484.074,45. 
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E, como fora exposto anteriormente, a folha de pagamento mensal da remuneração do 

magistério no referido ano somava o valor de R$ 382.614,44, e se o reajuste fosse dado de 

acordo o PCCR, a folha chegaria ao montante de R$ 495.192,47, registrando um aumento de 

R$ 112.578,03. Desse modo, como ficariam as demais despesas relativas ao pagamento dos 

outros/as servidores/as da educação e à manutenção e desenvolvimento do ensino? Como 

poderia o executivo municipal arriscar-se sem ter certeza dos repasses futuros do Fundeb?  

 O contexto de incertezas e a avaliação das receitas e despesas do Fundeb (sem os 

reajustes) nos três primeiros meses do ano 2012, conforme quadro comparativo abaixo, 

levaram a administração municipal a propor para a categoria o pagamento de piso salarial (R$ 

1.451,00) para os/as professores/as de nível I e os de níveis II e III, o reajuste de 12% e 10%, 

respectivamente, nos salários-base que estes/as profissionais/as recebiam em 2011: 

Quadro 3: Receitas e Despesas do Fundeb – Janeiro a Março de 2012 

 

Mês Receitas  Mês Despesas 

Janeiro R$ 727.860,82 Janeiro R$ 569.078,40 

Fevereiro R$ 417.688,28 Fevereiro R$ 463.884,66 

Março R$ 465.039,29 Março R$ 639.526,38 

Total R$ 1.610.588,39 Total R$ 1.672.489,34 

Fonte: Quadro elaborado para a pesquisa 

 

Os salários-base propostos pela prefeitura correspondiam a R$ 1.451,00 (PSPN/2012) 

para o Nível 1, Nível 2 – R$ 1.515,66 e Nível 3 - R$ 1.667,23, embora, num primeiro 

momento, a Delegacia Sindical que representava a categoria não aceitou a proposta da 

administração, convocando os profissionais para greve geral no município, que iniciou-se no 

dia 21 de maio de 2012. 

Diante do impasse instaurado, o Executivo municipal interessado em resolver a 

situação da educação municipal, muniu-se de documentação necessária, conforme critérios 

estabelecidos pelo MEC, para solicitar a complementação da União, garantida no artigo 211 

da CF/88. Os critérios exigidos de estados e municípios para pedido de recursos federais 

destinados ao cumprimento do piso salarial do magistério abrangem: aplicar 25% das receitas 

na manutenção e no desenvolvimento do ensino; preencher o Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE); cumprir o regime de gestão plena dos recursos 
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vinculados para manutenção e desenvolvimento do ensino; dispor de plano de carreira para o 

magistério, com lei específica; e, demonstrar cabalmente o impacto da lei do piso nos recursos 

do estado ou município.  

Assim, em reunião agendada em Brasília/DF, no dia 08 de maio de 2012, com o 

Assessor do Fundeb, o Sr. Rafael Tavares, o Prefeito de Pindaí solicitou a complementação 

que a União faria aos municípios que comprovassem a impossibilidade de cumprir o 

pagamento do Piso Nacional, conforme publicação no Portal do MEC. E, contrariando as 

expectativas do gestor municipal, o referido assessor afirmou que o FNDE ainda não possuía 

uma Resolução interna e que não poderiam receber nenhuma documentação dos municípios, 

apesar da grande demanda; e, orientou que a administração, munida de tais documentos, 

procurasse o Ministério Público da cidade para intermediar as negociações com o magistério 

municipal. 

Desse modo, em junho de 2012, em duas audiências no Ministério Público de 

Guanambi – Bahia, ocorridas nos dia 21 e 28, mediadas pelo Promotor Público Dr. Leandro 

Mansine, após comprovação da impossibilidade de cumprimento dos reajustes dos 

professores dos níveis 2 e 3 de formação de acordo o PCCR, representantes da DESSPUMUP 

e do Executivo Municipal chegaram a um consenso, prevalecendo a proposta de reajuste 

apresentada anteriormente pela administração do município. E a greve dos professores que 

começara em 21 de maio, acabou em 29 de junho, após acordo firmado, entre as partes, de 

pagamento das diferenças salariais referentes aos primeiros meses de 2012. 

 A despeito da redução da carga horária de trabalho dos professores que também fazia 

parte das reinvindicações da classe, ficou garantida a gratificação de 10% até dezembro para 

os professores que ensinavam na educação infantil e primeiras séries do Ensino Fundamental, 

pois eram estes os profissionais que faziam jus à referida redução; e, na organização do ano 

letivo 2013, a secretaria de educação os programaria com nova carga horária (2/3 em sala de 

aula e 1/3 para planejamento escolar), conforme proposto na Lei Nº 11.738/2008. 

 A análise da situação instaurada no município de Pindaí em 2012 em face da 

inviabilidade de cumprimento da Lei do Piso Salarial para os docentes dos níveis de 

habilitação 2 e 3, quando aplicada conforme PCCR dos Profissionais da Educação, também 

levou à análise flutuante de outros dois municípios vizinhos, Candiba e Urandi, que na 
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ocasião possuíam números semelhantes de alunos matriculados, de professores efetivos na 

rede municipal  e de servidores de apoio, conforme Censo Escolar/2011: 

Quadro 4: Dados dos Municípios de Pindaí, Candiba e Urandi - Censo Escolar/2011 

Pindaí  Candiba  Urandi 

Alunos 3000 Alunos 3000 Alunos 3100 

Professores 180 Professores 117 Professores 160 

Servidores 37 Servidores 25 Servidores 30 

Fonte: Quadro construído para a pesquisa. 

 Esses municípios diferentemente do município de Pindaí, não tiveram problemas para 

efetivação da Lei do Piso em seus contextos e, isto se deu devido às especificidades de cada 

Plano de Carreira do Magistério e à sistemática do plano de pagamento dos docentes 

conforme níveis de habilitação. 

 No município de Urandi-BA, os professores são organizados por Classe (A, B, C...) 

que muda a cada 05 anos trabalhados, acrescentando-se 2% aos seus salários-base. Assim, 

todos os professores Classe A, com 05 anos de serviço, mesmo possuindo níveis de 

habilitação diferentes, percebiam em 2012, o piso salarial de R$ 1.451,00. Para melhor 

entendimento dessa sistemática de pagamento, o quadro abaixo apresenta uma simulação do 

contracheque de três professores, Classe C, com níveis de formação diferentes. 

Quadro 5: Simulação de Contracheques/2012 de Professores/as Classe C, Níveis I, II e 

III – Plano de Carreira de Urandi – Bahia 

 

Professor (a) Classe C 

 Nível I 

 Professor (a) Classe C  

Nível II 

 Professor (a) Classe C  

Nível III 

Salário-base 1.509,04 Salário-base 1.509,04 Salário-base 1.509,04 

AC 10% Graduação 30% Graduação 30% 

Regência 5% AC 10% Pós-graduação 40% 

Temp. Serv. 15% * Regência 5% AC 10% 

  Temp. Serv. 15% * Regência 5% 

    Temp. Serv. 15% * 

Total 1.961,75 Total 2.414,46 Total 3.018,08 

Obs: Quadro elaborado para a pesquisa.                               

Nota:(*) Professor (a) com 15 anos de trabalho. 
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No município de Candiba – Bahia, por sua vez, apesar do piso salarial nacional ter 

sido fixado com o valor de R$ 1.451,00, o Executivo municipal fixou um salário-base de R$ 

1.550,00 para todos os/as professores/as. O que diferenciava a remuneração dos/as docentes 

era o nível de formação, de acordo exposto a seguir: 

Quadro 6: Simulação de Contracheques/2012 de Professores/as de Níveis I, II e III – 

Plano de Carreira de Candiba – Bahia 

 

Professor (a) - Nível I  Professor (a) - Nível II  Professor (a) - Nível III 

Salário-base 1.550,00 Salário-base 1.550,00 Salário-base 1.550,00 

AC 10% Graduação 50% Graduação 50% 

Regência 5% AC 10% Pós-graduação 20% 

Temp. Serv. 15% * Regência 5% AC 10% 

  Temp. Serv. 15% * Regência 5% 

    Temp. Serv. 15% * 

Total 2.015,00 Total 2.790,00 Total 3.177,50 

Obs: Quadro elaborado para a pesquisa.                                       

Nota: (*) Professor com 15 anos de trabalho. 

 

 Além das vantagens pecuniárias que no caso dos municípios exemplificados só 

existem três pontuais (AC, Regência e Tempo de serviço) e no município de Pindaí há uma 

diversidade maior de gratificações (vide Quadro), a sistemática do plano de pagamento plano 

de pagamento dos salários docentes também é diferente. Enquanto nos municípios citados há 

um vencimento-base e os percentuais dos penduricalhos citados iguais para todos os níveis, 

acrescentando-se apenas os percentuais da graduação e da pós-graduação, em Pindaí, há 

diferença entre os salários-base de cada nível que é sempre calculado sobre o nível 

imediatamente anterior e, cada vantagem pecuniária também tem seu percentual calculado 

sobre o valor-base dos níveis. 

 Outro aspecto que merece destaque é a vantagem e/ou direito referente ao tempo de 

serviço que nos municípios vizinhos analisados, Candiba e Urandi, é contado ano a ano e o 

maior número de professores/as das respectivas redes, concentra-se no percentual de 15%, 

isto é, com 15 anos de serviço. Em Pindaí, por sua vez, desde o primeiro plano de Carreira do 

Magistério, Lei N.º 18/1993, a vantagem ‘tempo de serviço’ fora acoplada ao ‘avanço 

horizontal’ (quinquênio), e os professores concursados a partir de 1993 já iniciava a carreira 

contando 10% desse direito. Dessa maneira, em 2012, os docentes que foram efetivados na 
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rede municipal após a promulgação da Carga Magna contavam com o teto de 50% dessa 

vantagem pecuniária e, os demais, que eram maioria no quadro de professores/as da rede, 

concursados/as em 1993 e 1994, possuíam 40% desse percentual. Esse percentual, por sua 

vez, calculado sobre o vencimento-base de cada nível já impactava no aumento da folha de 

pagamento, sem contar com os demais penduricalhos a que cada um/a tinha direito. 

 O Quadro a seguir retrata o plano de pagamento dos/as professores/as pindaienses, de 

acordo os níveis de habilitação: 

Quadro 7: Contracheques/2012 de Professores/as de Níveis I, II e III – PCCR de Pindaí 

 

Professor (a) - Nível I  Professor (a) - Nível II  Professor (a) - Nível III 

Salário-base 1.451,00 Salário-base 1.515,66 Salário-base 1.667,23 

AC 10% AC 10% AC 10% 

Regência 5% Regência 5% Regência 5% 

TS./Av. Hor. 50% * TS./Av. Horiz 50% * TS./ Av. Horiz 50% * 

Ed.Inf/E. Fund 10% Ed.Inf/E. Fund 10% Ed.Inf/E. Fund 10% 

Difícil Acesso 10% Curso 360 hs 12% Aluno Especial 15% 

    Curso 360 hs 12% 

Total 2.684,35 Total 2.834,28 Total 3.367,80 

Obs: Quadro elaborado para a pesquisa.                         

Nota: (*) Professor (a) com 25 anos de trabalho. 

 

 Em face do breve estudo comparativo exposto sobre as formas de aplicação dos Planos 

de Carreira dos municípios de Candiba, Urandi e Pindaí, pode-se concluir que ambos 

possuem suas peculiaridades. E, claro, suscita-nos a seguinte dúvida: “Quando o CNE/CBE 

publicou a Resolução N.º 2 de 28 de maio de 2009 com as diretrizes para que os entes 

federados elaborassem e/ou reformulassem os seus PCCRs do Magistério previu que alguns 

planos poderiam ser mais incrementados que outros, com especificidades próprias que 

implicariam num maior custo na folha de pagamento dos/as professores/as?”. Certamente, 

não. 

 E assim como esse fator aparece como incerto, necessitando, pois, que se crie 

mecanismos para avaliação pelo MEC destes aspectos específicos da realidade de cada 

município, outros fatores se colocam postos, tais como: a impossibilidade de prever 

antecipadamente qual a arrecadação absoluta do Fundeb no ano, visto que este é fruto de 
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arrecadação de impostos, que oscila bastante durante os meses de um ano, bem como, não há 

como ter certeza dos valores reais (faz-se estimativas) das transferências do FPM anual, do 

qual 25% devem ser aplicados nas despesas com a MDE, conforme determinação 

constitucional (art. 211); a imprevisibilidade dos reajustes anuais dados ao Piso Salarial 

Nacional, que segundo o atual Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, até 2015 o mesmo 

foi reajustado em 43%, índice considerado bem acima da inflação no período correspondente; 

incerteza quanto ao número exato de alunos efetivamente matriculados ano a ano, trabalha-se 

com estimativas, e o repasse do Fundeb é sempre feito com relação à matricula dos alunos do 

ano anterior, que poderá ser menor do que o do ano corrente e a diferença só é restituída no 

mês de abril do ano subsequente. 

 Sobre a obrigatoriedade da aplicação dos 25% dos recursos transferidos para o FPM 

na manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo relatórios do SIOPE dos últimos 

anos, o município de Pindaí vem aplicando em torno de 27% a 28%, isto é, acima do mínimo 

determinado pelo artigo 211 da CF/88. Esses recursos são utilizados no pagamento de 

outros/as servidores/as da educação que trabalham em órgãos como Secretaria da Educação, 

Biblioteca Pública, Portarias de escolas, entre outros; utilizados para complementar os 

recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar; aquisição de gás para merenda 

escolar; e, outros fins educacionais que não estão inclusos nos gastos do Fundeb. 

Quanto ao pagamento do PSPN, no município de Pindaí, de 2013 até os dias atuais, 

apenas os professores de nível 1 receberam os reajustes salariais até 2014; todavia, o mesmo 

não foi possível para os/as professores/as dos demais níveis de habilitação. Para melhor 

entendimento, é imprescindível destacar que o Piso Salarial Nacional, sofreu reajustes que 

variaram entre o menor percentual que foi 7,99% em 2013 e o maior que foi de 17,87% em 

2014, conforme apresentado na tabela a seguir:  

Tabela 10 - Reajuste do PSPN conforme Lei N.º 11.738/2008: De 2013 a 2016 

Ano PSPN - Nível Médio/40 horas semanais Percentual de Reajuste 

2013 

2014 

2015 

2016 

R$ 1.567,00 

R$ 1.697,39 

R$ 1.917,78 

R$ 2.135,64 

7,99% 

17,87% 

13,01% 

11,36% 

Fonte: Ministério da Educação. 
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 A análise criteriosa realizada a partir da observação de contracheques de 

professores/as municipais no período correspondente aos anos apresentados na tabela acima, 

revelou que em 2013, somente os/as docentes de Nível 1 e de Nível 2, tiveram seus 

vencimentos-base reajustados e/ou adequados ao valor do PSPN neste ano que foi de R$ 

1.567,00. Isto porque, os referidos níveis de habilitação, em 2012, percebiam os valores de R$ 

1.451,00 e R$ 1.515,60 e após o reajuste de 7,99%, estes valores ficaram abaixo do Piso 

salarial/2013. Desse modo, a gestão municipal igualou o piso desses/as profissionais ao Piso 

nacional (R$ 1.567,00) e os demais professores de Nível 3, maioria na rede de ensino, 

continuaram  com o valor-base de 2012, R$ 1.667,23. Não se aplicou o plano de pagamento, 

conforme artigo 18 do PCCR dos Profissionais da Educação do Município, bem como 

também não houve redução de carga horária ou deferimento de qualquer RDV solicitando 

vantagens, protocolado por servidores/as em 2013. Também durante esse ano houve várias 

mobilizações da categoria, culminando com ‘panelaço’ na Prefeitura Municipal, mas sem 

provocar alterações efetivas em termo salariais para os/as professores/as que não foram 

valorizados conforme formação em graduação e pós-graduação. 

 No ano 2014, com o reajuste de 17,87%, o Piso salarial foi elevado à R$ 1.697,39, e, 

desta vez todos os/as docentes ficaram com os vencimentos-base abaixo desse valor. Assim, 

de acordo os contracheques avaliados, até março todos os/as professores/as tiveram 

vencimentos-base igualados ao novo piso/2014, isto é, ao valor de R$ 1.697,39. Somente, 

após negociações entre representantes da DESSPUMUP e a Prefeitura Municipal de Pindaí, 

chegaram a um ‘consenso’ e os níveis de habilitação 2(Graduação) e 3(Pós-graduação), 

tiveram seus vencimentos-base reajustados, não conforme o plano de pagamento do PCCR 

municipal, mas utilizando com referência o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) que 

é uma das versões do Índice Geral de Preços (IGP), e que sofreu variações entre 5,66 e 6,65 

em 2013. O IGP-M é medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e registra a inflação de 

preços desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais, abrangendo 

toda a população, sem restrição de nível de renda. 

 Também neste ano, a redução da Jornada de trabalho dos/as docentes, não fora 

possível, permanecendo os/as professores/as da Educação Infantil e Ensino Fundamental 

(Séries Iniciais) trabalhando em regime de 20 horas ou de 40 horas semanais em sala de aula, 

sem 1/3 da carga horária reservada para o planejamento escolar, formação, etc. 



153 
  

 Em 2015, finalmente os/as professores/as tiveram as jornadas de trabalho reduzidas 

conforme determina a Lei N.º 11.738/2008, Lei do Piso, ficando apenas 2/3 da carga horária 

em sala de aula (efetiva regência) e 1/3 para planejamento escolar, formação, entre outros. 

Quanto ao reajuste salarial, mesmo o PSPN reajustado em 13,01%, nem todos/as os/as 

professores/as municipais tiveram seus salários-base reajustados neste percentual. Os/as 

docentes de nível 1, receberam o piso de R$ 1.917,78 e os/as demais, tiveram os seus pisos 

reajustados conforme INPC/2014, índice acumulado em 6,22% anual, sem levar em 

consideração à Lei municipal que criou o PCCR dos Profissionais da Educação do Município 

de Pindaí. Todavia, o referido reajuste permaneceu apenas alguns meses, voltando todos/as 

os/as professores/as, nível I, II e III, a perceberem o equivalente ao piso salarial de 2015, no 

valor de R$ 1.917,78. 

 Apesar da realidade descrita, isto é, mesmo não cumprindo efetivamente o pagamento 

dos/as profissionais da educação municipal de acordo os níveis de habilitação e plano de 

pagamento conforme o PCCR do município, os dados encontrados no site do SIOPE revelam 

que os percentuais do Fundeb, gastos com o pagamento do magistério público pindaiense, nos 

últimos anos, continuaram acima de 70% dos recursos creditados no Fundo: 2012 – 79,51%; 

2013 – 78,45%; e, 2014 – 73,47%. Esta realidade denota que, caso fossem aplicados os 

percentuais de reajuste para os/as profissionais do ensino de Nível 2 (Piso Salarial nacional + 

14%) e  Nível 3 (Salário-base do Nível 2 + 12%), acrescidos das vantagens pessoais de cada 

professor/a que são calculadas sobre o vencimento base, conforme determina o plano de 

carreira municipal, certamente, chegaria à aplicação de 100% dos recursos do Fundeb e/ou 

ultrapassaria esse percentual. 

 Para 2016, apesar do reajuste de 11,36% ter sido anunciado desde janeiro, pelo atual 

Ministro da Educação Aloizio Mercadante, em Pindaí, as reuniões para discussão da Pauta de 

Reivindicações/2016, incluindo o reajuste dos salários, estão previstas para o mês de março, 

embora sem expectativas de mudanças substanciais no que diz respeito ao cumprimento do 

piso salarial para todos os níveis de formação em detrimento ao PCCR municipal, isto porque 

nos últimos quatro anos nada fora feito no sentido de reformular e/ou reestruturar o plano de 

pagamento desses/as profissionais (Nível 2 e  3), uma vez que da forma como fora estruturado 

na Lei N.º 279/2010, o seu pagamento tornou-se inviabilizado pelos reajustes federais dados 

de 2012 a 2016.  
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 De acordo a Delegacia Sindical, a reformulação do atual PCCR, sancionado em 

dezembro de 2010, com revisão do plano de pagamento dos/as professores/as, implicaria na 

redução dos percentuais de reajuste dos salários destes/as, sinalizando um retrocesso, isto é, 

perda de direitos conquistados. Todavia, a situação que se instaurou no município com a 

inoperância do atual Plano de Carreira do magistério, a ‘indiferença’ da administração pública 

frente à situação instaurada e a ‘acomodação’ da categoria diante da realidade imposta, requer 

a avaliação e a proposição de mecanismos que viabilizem a efetiva aplicabilidade da Lei do 

Piso de modo que todos/as os/as professores/as sintam-se valorizados/as de fato. 

4.6 Proposições emanadas a partir da análise dos dados evidenciados na educação 

pindaiense: o salário docente como constitutivo da valorização profissional 

 A análise do panorama educacional apresentado sobre o município de Pindaí (lócus da 

pesquisa de mestrado), dos primórdios aos dias atuais, permite-nos a proposição de algumas 

conclusões. 

 Sem dúvidas, a educação local, da emancipação política do município até os anos de 

1980, funcionou tomando por base as legislações federal e estadual vigentes na época. No que 

se refere às questões do magistério, não havia uma legislação municipal que o respaldava, isto 

é, que ordenasse questões como mecanismos de entrada no serviço público, desenvolvimento 

da carreira, formação docente e salários.  

 Somente a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e das determinações 

legais emanadas da Carta Magna do país, é que as administrações municipais que sucederam a 

esse evento procuraram organizar juridicamente o município, elaborando leis e estatutos que 

passaram a respaldar o governo municipal e aos/as seus/suas servidores/as. A despeito disso, é 

possível citar a Lei Orgânica do Município de Pindaí que foi sancionada no ano de 1990, o 

primeiro concurso público municipal realizado no ano de 1993, bem como o estatuto dos/as 

servidores/as municipais, também datado desse ano, etc.  

 No que se refere à educação pindaiense, como a forma de entrada no magistério, 

exigências de formação para lecionar, aspectos relacionados ao desenvolvimento da carreira e 

ao salário, estes insumos só foram pensados e incorporados nas leis municipais elaboradas e 

sancionadas a partir das determinações legais das seguintes leis federais promulgadas nas 

duas últimas décadas, tais como: LDEN N.º 9.394/96, Lei Nº 9.424/1996 (Fundef), Lei N.º 
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11.494/2007 (Fundeb), Lei N.º 11.738/2008 (Lei do PSPN) e Resolução CNE/CEB n.º 

02/2009 (Diretrizes para os Planos de Carreira do Magistério).  

 Por diversos momentos, durante a análise da legislação municipal relacionada ao 

magistério em detrimento à legislação federal citada e ao que efetivamente se concretizou na 

prática, isto é, ao que efetivamente fora evidenciado nos contracheques dos/as professores/as 

analisados nesta pesquisa, ficou notório que na retórica todos os instrumentos legais buscaram 

incluir os insumos necessários à promoção da valorização docente, ao desenvolvimento na 

carreira e ao aperfeiçoamento continuado dos/as profissionais da rede municipal de ensino, 

tais como: remuneração compatível com a dignidade, peculiaridades e importância da 

profissão, através do piso salarial profissional compatível com a valorização do cargo; 

valorização profissional, por meio de avanço funcional e progressão; formação e 

aperfeiçoamento continuado; condições de trabalho no que diz respeito à estrutura técnica, 

material e de funcionamento de toda a rede municipal de ensino; e melhoria da qualidade do 

ensino. Muito embora, não foram evidenciadas ações municipais concretas que 

consubstanciassem a materialização desses objetivos, principalmente, no que se refere ao 

salário docente e ao seu financiamento, pois até a promulgação da Lei do Piso Salarial 

Profissional Nacional, a referência usada era o salário mínimo, mesma referência usada para 

os/as demais servidores/as municipais, mesmo aqueles/as sem formação em nível médio. 

 Com a implantação da Lei do Piso no município, a partir da reformulação do atual 

Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação de Pindaí, foi 

possível comprovar mudanças significativas nos salários dos/as professores/as, ainda que o 

plano de pagamento de todos/as os/as docentes, conforme o PCCR, não esteja sendo 

cumprido na íntegra.  

Não obstante, a situação instaurada com a impossibilidade de cumprimento da Lei do 

PSPN em detrimento ao Plano de Carreira municipal, devido o impacto financeiro provocado 

na folha de pagamento do magistério, nos encaminha à avaliação do papel do Estado como 

promotor e regulador das políticas públicas no Brasil nas últimas décadas do século XX e no 

século XXI, observando sua materialização na gestão pública no município de Pindaí.  

Antes, porém, faz-se necessário remeter ao conceito de Estado de Max Weber, 

sociólogo alemão, que na sua concepção, passa inicialmente por uma questão central de seu 

pensamento político “o Estado se estabelece pela utilização da força”: 
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Do ponto de vista da consideração sociológica, uma associação “política”, e 

particularmente um “Estado”, não pode ser definida pelo conteúdo daquilo 

que faz. Não há quase nenhuma tarefa que alguma associação política, em 

algum momento, não tivesse tomado em suas mãos, mas, por outro lado, 

também não há nenhuma da qual se poderia dizer que tivesse sido própria, 

em todos os momentos e exclusivamente, daquelas associações que se 

chamam políticas (ou hoje: Estados) ou são historicamente as precursoras do 

Estado moderno. Ao contrário, somente se pode, afinal, definir 

sociologicamente o Estado moderno por um meio específico que lhe é 

próprio, como também a toda associação política: da coação física. 

(WEBER, 2004, p. 525). 
 

Portanto, esse Estado contemporâneo se estabelece como uma comunidade humana 

que chama para si o monopólio legítimo da força, da coação física legítima, dentro de seu 

próprio território. Logo, essa coação evidentemente, não é o meio normal ou único de agir do 

Estado, mas seu meio específico.  

Ainda segundo Weber, além do monopólio da violência física, o Estado se serviria de 

outros meios no processo de dominação que se estabelece pelo que ele denomina de 

legitimidade. Legitimidade como sendo um atributo do Estado, que consiste na presença, em 

uma parcela significativa da população, de um grau de ‘consenso’ capaz de assegurar a 

obediência sem a necessidade de recorrer ao uso da força, a não ser em casos esporádicos. É 

por esta razão que todo poder busca alcançar consenso, de maneira que seja reconhecido 

como legítimo, transformando a obediência em adesão. A crença na legitimidade é, pois, o 

elemento integrador na relação de poder que se verifica no âmbito do Estado.  

Desse modo, o constrangimento legítimo que é feito sobre uma sociedade regula-se 

por leis, pela força militar, numa administração racional e organizada, pois de acordo Weber 

(2004), o Estado tem o papel de gerir as finanças públicas e o dever de intervir, nos mais 

variado setores (o econômico, o da saúde, o educacional); ou seja, além de deter o poder de 

coerção sobre os indivíduos, o Estado tem a função de legislar leis para que dessa forma possa 

obter um maior controle da conduta da sociedade. 

Como se pode notar, o conceito weberiano de Estado se encaixa perfeitamente à 

realidade descrita sobre a implantação da Lei N.º 11.738/2008, Lei do Piso, tanto a nível 

nacional quanto a nível local. 

Nacionalmente, tomando como marco legal a Constituição Federal de 1988, quando 

pela primeira vez se fez referência à necessidade de um piso salarial profissional para o 
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magistério como insumo de valorização docente, foram 20 anos de lutas, embates, assinatura 

de acordo, pacto e implementação de outras leis, como as que criaram os Fundos de 

financiamento da educação (Fundef e Fundeb), até chegar à promulgação da Lei do PSPN no 

ano 2008. E todas as essas leis foram pensadas de modo a atender os anseios da sociedade e 

da categoria (magistério), mas, principalmente, em atendimento às diretrizes estabelecidas 

pelos organismos multilaterais ao Brasil, isto é, ao aparelho de Estado como um todo, no seu 

processo de reforma, a partir da década de 1990, após as crises simultâneas vivenciadas pelo 

país nos anos 80: a) a fiscal, entendida como o excesso de gasto público social; b) a 

econômica, visando a um Estado regulador, indutor, coordenador e mobilizador dos agentes 

econômicos e sociais; c) a social, com a crise do Estado de Bem-Estar Social; d) a política, 

questionando-se a incapacidade de institucionalizar a democracia e prover uma cidadania 

adequada; e e) a crise do modelo burocrático de gestão pública, tendo em vista os elevados 

custos e a baixa qualidade dos serviços prestados pelo Estado. 

Como consequência dessas orientações, o Estado procurou imprimir maior 

racionalidade à gestão da educação pública, buscando cumprir seus objetivos, equacionar seus 

problemas e otimizar seus recursos, adotando em muitos casos o planejamento por objetivos e 

metas. Assim, a educação brasileira passou por reformas em sua estrutura e orientações, 

destacando-se as seguintes: redistribuição de recursos; descentralização da execução do gasto; 

reforço da progressividade e redistributividade dos recursos; reequilíbrio regional da 

alocação; descentralização; desconcentração dos recursos e funções; participações dos pais; 

parcerias com a sociedade civil; modernização dos conteúdos; diversificação das carreiras; 

criação de sistemas nacionais de capacitação docente; e criação de um sistema nacional 

integrado de avaliações educacionais. 

Desse modo, a Lei do Piso Salarial Profissional Nacional é legitimada pelo Estado 

brasileiro, ou seja, é implementada nacionalmente mesmo sem a alocação de recursos novos 

para consubstanciar o seu cumprimento, especialmente por parte da União que é quem detém 

a maior parte dos tributos arrecadados no país, conseguindo a adesão e/ou consenso da maior 

parte da população brasileira, sendo aprovada por unanimidade pelos parlamentares 

brasileiros, mesmo tendo sido apontada a necessidade de recursos novos durante a sua 

tramitação no Congresso Nacional. 

Para os muitos municípios brasileiros de pequeno porte, e para Pindaí de modo 

específico, que sofre anualmente com a queda na arrecadação de impostos, restam, 
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basicamente, os recursos transferidos ao Fundeb para gerenciamento de todo processo 

educacional. Muito embora, esse Fundo criado desde 2007 pelo governo federal e encarado 

por ele como a ‘redenção da educação básica’ (DAVIES, 2008), na prática não tem dado 

conta de suprir os gastos com a folha de pagamento dos/as profissionais do magistério quando 

aplicada a Lei do Piso em detrimento à realidade dos planos de carreira municipais.  

Nesta perspectiva, cabe ainda uma discussão mais profícua do papel Estado como 

formulador e implementador de políticas públicas, bem como as vicissitudes que têm 

caracterizado a concretização destas em contextos específicos, como no caso do não 

cumprimento do Piso salarial para os/as professores pindaienses com níveis de formação 2 e 

3, conforme Plano de Carreira municipal.  

Para implementação da Lei N.º 11.738/2008 no contexto nacional, o MEC determinou 

a cada ente federado a criação e/ou reformulação de Planos de Carreira para o Magistério que 

contemplassem a valorização docente através da formação inicial e continuada, do 

aperfeiçoamento profissional capaz de promover a evolução na carreira e, principalmente, 

piso salarial condigno. Assim, a partir das diretrizes apontadas na Resolução da N.º 02 

publicada em 2009, pelo CNE/CBE, a gestão municipal de Pindaí, elaborou o atual PCCR, 

que após um ano em discussão, incorporou muitos dos direitos reivindicados pelo magistério. 

Todavia, como fora exposto anteriormente, a inviabilidade financeira do município 

para cumprimento efetivo do mesmo, vem transformando-o em letra morta no papel. Sobre o 

papel e/ou posicionamento do Estado frente ao problema descrito, apesar do artigo 211, 

parágrafo 1º da CF/88, garantir a assistência financeira da União aos entes federados para 

cumprimento das suas demandas educacionais e do artigo 4º da Lei N.º 11.738/2008 

determinar que a União deva complementar, na forma e no limite do disposto no inciso VI do 

caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, a 

integralização do piso salarial, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração 

dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade 

orçamentária para cumprir o valor fixado, dados publicados pela Confederação Nacional dos 

Municípios (CNM) em 2011, revelaram que apenas 8% dos municípios brasileiros teriam 

direito à complementação da União, apesar de até o presente momento, nenhum deles ter 

conseguido esse apoio financeiro do MEC.  
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E isto tem ocorrido devido aos critérios rígidos estabelecidos na Resolução N.º 

07/2012 para solicitação da complementação, sendo um deles a comprovação ‘cabal’ dos 

impactos financeiros provocados com o pagamento do piso salarial docente, que implicaria no 

uso de todos os recursos vinculados à educação municipal apenas no pagamento dos salários 

do magistério, provocando uma desordem maior nas circunstâncias devido ao não 

cumprimento das outras demandas educacionais, também importantes para que o processo de 

ensino e aprendizagem tenha êxito, como condições físicas, técnicas e materiais de trabalho, 

manutenção de transporte escolar, pagamento de outros/as servidores/as da educação, entre 

outros. 

 Acrescenta-se à situação exposta o fato de não existir até o momento uma resolução 

interna no MEC para recebimento e análise da documentação dos entes federados que 

necessitam de apoio financeiro. Em face disso, fica notória a desresponsabilização e 

descumprimento da União quanto ao pacto federativo, deixando a responsabilidade nas mãos 

daqueles que concentram menos recursos, no caso os municípios brasileiros.  

Sobre o pacto federativo na área da educação e a organização de recursos e/ou o seu 

financiamento, Pinto (2007), concordando com Farenzena (2001) que em sua tese trata do 

regime de colaboração tendo como foco a política de financiamento da educação, 

especificamente a de fundos, criticam a reduzida participação da União e apontam a 

contradição entre o discurso sobre o regime de colaboração e a redistribuição financeira, 

quando se referem ao antigo Fundef como um “fundo Robin Hood”, onde o governo federal 

impôs a redistribuição de recursos entre estados e municípios para minimizar o aporte de 

recursos federais. Isto é, a diminuição no volume de recursos repassados pela União para 

complementação do valor por aluno no período de vigência do Fundef despontencializou os 

efeitos benéficos que essa política pública provocaria na redução das desigualdades regionais. 

O atual Fundeb, com a introdução de regras mais rígidas no formato dos repasses 

federais e o aumento do volume para a complementação do fundo com valores mais baixos, 

aumentou de forma significativa os efeitos dessa política no combate às desigualdades entre 

as unidades federadas, embora tenha ficado claro que para o sucesso dessa política, um 

componente essencial é a participação financeira efetiva da União. 

Como saída para o contexto descrito, é necessário que a União reconheça a existência 

de realidades distintas nos planos de carreira dos municípios e dos estados brasileiros, crie 
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mecanismos precisos para recebimento e análise da documentação dos entes federados que 

não têm conseguido cumprir na íntegra a Lei do Piso e, que cumpra o que propõe a legislação 

sobre a complementação financeira aos que necessitam para cumprimento efetivo dessa 

política pública com potencial de valorização docente.  

Para isso, propomos a criação pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) de um sistema on-line para tratamento exclusivo das questões relacionadas ao PSPN, 

de modo a atender os diversos entes federados, com o mesmo “modus operandi” do Sistema 

de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC) e do Plano de Ações Articuladas (PAR), onde 

municípios e estados possam inserir seus Planos de Carreira, Cargos e Remuneração dos 

Profissionais da Educação vigentes, bem como filtrar outras informações relevantes do Censo 

Escolar (quantidade de alunos da rede, número de professores/as em efetiva regência), do 

SIOPE (gastos municipais), do Banco do Brasil (transferências dos recursos constitucionais – 

FPM, FPE e Fundeb – de cada Unidade da Federação), para que, de posse das informações 

coletadas, o FNDE analise cada realidade com base nos critérios da Resolução 07/2012 

(CNE/CBE) e aplique o mínimo de 10% dos recursos arrecadados no Fundeb estipulados para 

cumprimento do piso salarial profissional nacional para o magistério da educação básica, 

conforme inciso II do caput do artigo 60 do ADCT. Assim, a União deixará de analisar apenas 

os estados que já contam com a complementação do valor-aluno-anual e passará a observar a 

realidade especifica de cada governo subnacional com mais justiça e equidade. 

No tocante à gestão municipal de Pindaí e sua indiferença quanto à indisponibilidade 

financeira do município em detrimento ao PCCR do magistério no pagamento do piso salarial 

a todos/as os/as docentes da rede, há a necessidade de buscar apoio de organizações como a 

União dos Dirigentes Municipais (UNDIME) da Bahia e da Confederação Nacional dos 

Municípios para uma mobilização nacional dos municípios brasileiros com dificuldades 

financeiras para cumprimento do PSPN para cobrar do governo federal ações que de fato 

possam mudar o quadro complexo que o salário docente assumiu na atualidade. Embora, seja 

necessário, primeiramente, que o município tenha no projeto de governo, como prioridade 

educacional, a valorização docente e encare o cumprimento do piso salarial dos/as 

professores/as como um importante insumo para esta conquista. 

Com relação aos/as professores/as e a acomodação e/ou aceitação quanto à situação 

imposta pela inoperância do atual PCCR é imperativo que continuem na luta por melhores 

salários, por melhores condições de trabalho, por uma formação continuada que contribua 



161 
  

para a melhoria da qualidade do ensino. Mas, que esta luta não seja contra a administração 

local, mas que seja com a administração na busca por meios legítimos para concretização 

desta conquista. 

Por fim, para cumprir os objetivos a que se propõe essa pesquisa de mestrado, o 

próximo capítulo se ocupou da análise dos sentidos atribuídos pelos/as professores/as 

municipais de Pindaí à Lei do Piso Salarial Nacional do magistério, visto que estes/as 

profissionais são os sujeitos prioritários dessa política educacional e, ouvir as suas vozes e 

verificar se efetivamente essa conquista trouxe mudanças significativas no tocante à 

valorização docente foi imprescindível para avaliar se esta política pública tem cumprido ou 

não com os seus propósitos, contribuindo assim para a proposição de meios eficazes que 

corroborem para a sua real efetivação.  

Além disso, nesta última etapa da pesquisa, foi de fundamental importância a 

realização da triangulação (FLICK, 2004) entre os dados levantados a partir dos estudos 

bibliográficos feitos, da análise de dados, legislação e documentos contábeis do município em 

que a pesquisa se edifica, dos questionários anônimos aplicados e dos sentidos atribuídos 

pelos/as professores sujeitos da pesquisa à Lei do PSPN desvelados nas entrevistas narrativas, 

o que contribuiu para dar acréscimo de rigor, de amplitude, de complexidade, de riqueza, e de 

profundidade à investigação do fenômeno estudado, e certamente contribuirá para a 

credibilidade (validade interna), a transferibilidade (validade externa ou generalização),  a 

confirmabilidade (objetividade) e a confiabilidade na/da pesquisa. 
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CAPÍTULO V 

 

 

OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS PELOS/AS PROFESSORES/AS À LEI DO PISO 

COMO POLÍTICA PÚBLICA COM POTENCIAL DE VALORIZAÇÃO DOCENTE 

 

 Feita a apresentação do panorama histórico da educação do município de Pindaí, na 

Bahia, onde foram enfatizadas as políticas educacionais com vistas à valorização docente 

implementadas nas três últimas décadas e analisada a materialização destas no referido 

município, o capítulo cinco reserva-se à apresentação dos os sentidos atribuídos pelos/as 

professores/as pindaienses a essas políticas públicas, especificamente à Lei do Piso Salarial 

Nacional para o Magistério da Educação Básica, objeto deste estudo. Antes, porém, convém 

relembrar os pressupostos metodológicos que orientaram a pesquisa. 

A abordagem qualitativa cujos fundamentos teóricos baseiam-se na perspectiva 

fenomenológico-hermenêutica foi o método escolhido, visto que a fenomenologia se preocupa 

em compreender o significado que os acontecimentos e as interações têm para as pessoas 

vulgares em situações particulares; sendo enfatizado o componente subjetivo do 

comportamento das pessoas, com o objetivo de compreender como e qual o significado que 

constroem para os acontecimentos das suas vidas cotidianas. E a hermenêutica é proposta, de 

acordo Gatti e André (2013), porque se preocupa com a interpretação dos significados ou 

mensagens contidas num texto (entendido em um sentido muito amplo). 

Desta forma, a pesquisa “Impactos da Lei do Piso Salarial Nacional no município de 

Pindaí – Bahia e suas implicações na valorização docente: Sentidos dos/as professores/as” 

investigou o fenômeno em questão, principalmente pela perspectiva dos sujeitos prioritários 

dessa política pública, os/as professores/as da rede municipal de Pindaí. Sobre a importância 

de se trabalhar com o sentido e/ou significado que os sujeitos atribuem às situações de sua 

vida quotidiana, característica mais marcante da nossa pesquisa, Bogdan e Biklen (2013) 

expõem que uma das características da investigação qualitativa é a de que “o significado é de 

importância vital na abordagem qualitativa” (p.50). 

No que se refere à discussão sobre “sentido”, esse estudo apoiou-se nos conceitos de 

Leontiev (2004) e Charlot (2000). Leontiev (2004) assim define o termo: “[...] sentido é antes 

de mais nada, uma relação que se cria na vida, na atividade do sujeito” (p.103). Para Charlot 
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(2000), sentido é sempre o sentido de um enunciado, produzido pelas relações entre os signos 

que o constituem, signos estes que têm valor diferencial em um sistema. Desse modo, em 

ambos os autores, os conceitos se aproximam, haja vista eles defendem que a noção de 

sentido implica a existência de um conjunto de fatores os quais têm relação com o sujeito. 

O sujeito, por sua vez, de acordo Charlot (2005), é, ao mesmo tempo, um ser humano 

singular e social. Ou seja, um ser que ocupa uma posição social adquirida por pertencer a um 

grupo social e, ao longo da vida, produz sentidos e significados sobre si e o mundo, 

construindo sua singularidade. Portanto, na concepção de sujeito expressa por Charlot, não se 

fala de “aspectos” sociais e individuais do sujeito – ele é sempre simultaneamente social e 

singular (CHARLOT, 2005). Assim, a pesquisa em questão objetivou “compreender como o 

sujeito categoriza, organiza seu mundo, como ele dá sentido à sua experiência [...], como o 

sujeito apreende o mundo e, com isso, como se constrói e transforma a si próprio” 

(CHARLOT, 2005, p. 41); ou seja, quais os sentidos atribuídos pelos/as professores/as da 

rede municipal de ensino de Pindaí-BA à Lei do Piso como política pública com vistas à 

valorização docente. 

5.1 Os sujeitos e o cenário da pesquisa 

 Para seleção dos sujeitos da pesquisa foi organizada uma palestra intitulada “Piso 

Salarial Nacional para os Educadores Brasileiros e o seu financiamento: Contradições de uma 

política pública com potencial de valorização docente”, na qual foram debatidos dados sobre 

o financiamento da educação brasileira desde o período pré-cabraliano até os dias atuais, com 

destaque para a construção do Piso Salarial Profissional Nacional para os educadores 

brasileiros e o seu financiamento no contexto apresentado. Para a referida palestra foram 

enviados convites para as cinco escolas da sede do município, abrangendo todas as etapas de 

ensino oferecidas na rede municipal – educação infantil, ensino fundamental I e ensino 

fundamental II; duas escolas do Distrito de Guirapá – uma do ensino fundamental II e outra 

do ensino fundamental I; e três escolas rurais que oferecem a educação infantil e o ensino 

fundamental I e uma (escola rural) que oferece as três modalidades de ensino citadas, 

localizadas respectivamente nos povoados de Tabua, Tanque, Pesqueiro e Paus Pretos.  

A realização da palestra se justifica, pois foi a partir desta que foram aplicados os 

questionários anônimos, composto por questões fechadas sobre aspectos pessoais e 

profissionais dos/as voluntários/as, bem como aspectos relacionados ao salário docente no 
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município de Pindaí – Bahia, tendo como marco legal a Constituição Federal de 1988, mas 

com ênfase especial para os aspectos relacionados à implantação da Lei N.º 11.738/2008. O 

objetivo destes questionários foi, além de favorecer o contato e a seleção dos sujeitos para a 

realização das entrevistas narrativas, instrumentos de coleta/produção de dados para análise 

dos sentidos atribuídos à Lei do Piso como política pública com potencial de valorização 

docente, propiciar o levantamento de dados relevantes para serem triangulados com a análise 

documental realizada anteriormente e com os sentidos dos/as professores/as de forma a 

construir o aporte teórico da pesquisa. 

Dos 100 (cem) questionários distribuídos, apenas 30 foram respondidos, 

correspondendo ao percentual de 25% dos/as profissionais de ensino vinculados à folha dos 

60% do Fundeb no município de Pindaí. E, de acordo os dados gerais levantados nestes 

(questionários), 93,33% dos respondentes são professoras, reafirmando que também no 

município lócus da pesquisa há a predominância do gênero feminino na docência. A maioria 

dessas profissionais é casada, com idade entre 46 a 50 anos, com a família constituída de 2 a 5 

membros, pertencentes à classe média, com pais analfabetos, na sua maioria.   

Quanto à formação escolar/acadêmica, 25 dos/as 30 voluntários/as que responderam 

ao questionário possuem especialização, 04 são graduados/as e apenas 01 possui formação em 

Magistério/Nível Médio. A escolha pela docência, para a maioria (12) foi por vocação; 10 

disseram que foi por falta de opção, 05 por influência de professores na família e 03 

buscavam estabilidade financeira.  

A forma de ingresso no magistério público municipal de 93,33% dos voluntários foi 

por concurso público, dos quais 14 já possuem entre 20 a 25 anos de serviço, 08 entre 25 a 30 

anos de serviço e 06 entre 15 a 20 anos. Desses/as profissionais, 20 possuem jornada de 

trabalho equivalente a 40 horas semanais  e possuem remuneração bruta entre 2 a 3 salários 

mínimos. Além disso, dos 30 respondentes, 15 estão lotados em escolas localizadas na sede 

do município, 10 em escolas localizadas em povoados na zona rural e 05 em uma escola do 

Distrito de Guirapá. Quanto as modalidade de ensino, 11 lecionam no Ensino Fundamental I, 

11 no Ensino Fundamental II, 04 na Educação Infantil, 03 estão na gestão da escola e 01 na 

sala de Atendimento Educacional Especializado. 

Assim, apresentado o perfil dos voluntários que responderam ao questionário da 

pesquisa, faz-se necessário apresentar também, os sujeitos selecionados para próxima etapa 



165 
  

que foi a realização das entrevistas narrativas. Neste contexto, os sujeitos selecionados foram 

três professoras e dois professores da rede municipal de ensino de Pindaí que foram 

escolhidos/as utilizando-se dos seguintes critérios: serem vinculados à rede municipal de 

ensino, há mais de 10 anos, em escolas da zona urbana e rural, contemplando as três etapas de 

ensino – Educação infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II. O tempo de 

serviço foi preponderante na pesquisa, pois para analisar os impactos da implantação da Lei 

do Piso no município e as implicações na valorização dos/as docentes, os sujeitos escolhidos 

precisavam ter vivenciado o período que antecedeu a implementação dessa política, 

principalmente, o período de vigência do antigo Fundef e os dois primeiros anos de vigência 

do atual Fundeb. 

Para o conhecimento mais detalhado dos sujeitos participantes da pesquisa, estes/as 

serão apresentados/as de modo sucinto, a seguir, usando-se nomes fictícios para resguardar o 

anonimato dos/as mesmos/as:  

Ivete:      Professora da rede municipal de ensino há quase 30 anos, concursada e lotada numa 

escola localizada no Distrito de Guirapá, com carga horária semanal de 40 horas. 

Casada, com idade entre 46 a 50 anos, cursou o Ensino Fundamental todo e o 

Ensino Médio em escolas públicas. É graduada em Pedagogia e possui 

especialização em Gestão e em Avaliação Educacional. A escolha pelo magistério 

se deu por falta de opção. 

Elba:      Casada, com idade entre 36 a 40 anos, é professora municipal há 20 anos, dos quais 

12 anos foram dedicados à Educação Infantil. Atualmente é gestora de uma escola 

que oferece a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I, localizada numa 

comunidade rural. Cursou o Ensino Fundamental todo e o Ensino Médio em escolas 

públicas e o Ensino Superior numa instituição particular. Possui formação em 

Normal Superior, com especialização em Gestão Escolar. A escolha pelo magistério 

se deu por vocação, por achar muito interessante poder formar outros cidadãos, 

ajudar, colaborar... 

Fagner:  Professor do Ensino Fundamental I numa escola da zona rural do município de 

Pindaí há 25 anos. Casado, com idade entre 41 a 45 anos, possui formação em 

Magistério, nível médio. E a escolha pela docência se deu por falta de opção, isto é, 
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porque a família não tinha condições financeiras para custear os estudos fora do 

município, que naquela época só oferecia o magistério. 

Alcione:  Separada, com idade entre 46 e 50 anos, começou a trabalhar no município como 

professora leiga há 33 anos. Trabalhou muito tempo na zona rural do município, em 

classes multisseriadas, e atualmente leciona em turmas do Ensino Fundamental II, 

na sede de Pindaí. É graduada em Pedagogia e Biologia, possui especialização em 

Ciências Biológicas e em Didática da Metodologia. A escolha pelo magistério se 

deu por vocação, por sentir prazer em ensinar; prazer esse advindo não do 

reconhecimento da profissão, mas pelo papel social que a tarefa de ensinar possui. 

Caetano: Atua no magistério municipal há 23 anos e, atualmente, é professor do Ensino 

Fundamental I numa escola localizada na zona urbana do município de Pindaí. Com 

idade entre 41 a 45 anos, é casado e residente na zona rural. Fez o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio em escolas públicas e a graduação em Pedagogia 

numa Instituição de Ensino Superior particular. A escolha pelo magistério se deu 

por falta de opção. 

  Esses são, portanto, os sujeitos da pesquisa, selecionados para a realização das 

entrevistas narrativas. 

5.2 As Entrevistas Narrativas e a construção dos núcleos de significação  

 A narrativa é considerada uma forma discursiva privilegiada para a compreensão da 

interpretação dos sujeitos entrevistados sobre si mesmo, o outro e o mundo (MATOS, 2001). 

Além das sutilezas psicológicas e capacidade de suscitar emoções, espanto, arrebatamento, ela 

apresenta a vantagem de reintroduzir no discurso sóbrio e conciso das ciências, novas 

possibilidades de reflexão e interpretação dos fenômenos estudados. 

 Silva e Pádua (2010) destacam que diferentemente da entrevista semiestruturada, a 

entrevista narrativa consta de apenas uma questão gerativa, que se constitui como centro desse 

instrumento de pesquisa, devendo por esta razão ser bem elaborada pelo pesquisador para ser 

apresentada no início da entrevista, o que favorecerá ao sujeito entrevistado a elaboração da 

narrativa principal (FLICK, 2004). Ela deve explicitar o foco da pesquisa e estimular o 

entrevistado ao relato espontâneo dos acontecimentos relacionados ao objeto investigado, do 

início ao fim, detalhando estágios importantes sobre a temática. Jovchelovitch e Bauer (2014) 
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ressaltam que para auxiliar esta primeira fase da entrevista podem ser empregados recursos 

visuais, uma linha de tempo, por exemplo, representando o começo e o fim do acontecimento 

em questão. 

 Após seleção dos sujeitos da pesquisa descritos anteriormente, eles foram contatados 

para a realização das entrevistas narrativas, que aconteceram nos seguintes espaços: 03 foram 

entrevistados em suas respectivas escolas, numa sala isolada; e, 02 em suas casas. 

Inicialmente foi explicado o objeto de estudo, as características da entrevista narrativa, bem 

como lido e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 Conforme sugerido por Jovchelovitch e Bauer (2014), antes do início das entrevistas 

narrativas que aconteceram de modo individual, foi apresentada uma linha de tempo contendo 

os principais eventos e/ou leis educacionais que retratam a construção Piso Salarial Nacional 

do Magistério da Educação Básica no contexto brasileiro, tendo como marco legal a 

Constituição Federal de 1988. Na mesma linha de tempo, paralelamente, estavam imagens de 

acontecimentos ocorridos no município de Pindaí, no mesmo recorte temporal. Ainda de 

acordo orientações dos autores, a linha de tempo não continha datas ou nomes de pessoas ou 

fatos ocorridos, mas imagens e palavras-chaves dispostas aleatoriamente. Também foram 

expostas cópias de legislações municipais educacionais e administrativas sancionadas no 

mesmo período selecionado para serem manuseadas pelos/as entrevistados/as. O objetivo da 

construção do cenário da pesquisa foi para que em contato com as imagens dos 

acontecimentos e/ou com os documentos disponíveis, as memórias dos participantes da 

pesquisa fossem aguçadas, reavivadas, contribuindo assim para um relato espontâneo e 

conciso de aspectos importantes de suas trajetórias de vida, escolar e profissional relacionados 

ao fenômeno investigado. 

A questão gerativa que propiciou a realização da entrevista narrativa foi: “Conte-me 

sobre você/professor (a), sua formação escolar, a escolha pelo magistério, as expectativas 

iniciais da docência, o processo de constituição da sua identidade profissional desde a 

entrada no magistério público municipal, destacando aspectos como a formação continuada, 

as condições de trabalho, a carga horária, a evolução na carreira, o salário docente e, 

conclua, contando-me como o Fundef/Fundeb e, principalmente a Lei do Piso Salarial 

Nacional se consolidaram no município de Pindaí e quais implicações destas políticas 

públicas na sua valorização profissional”. Ela fora assim elaborada com o objetivo de 

aproximar os sujeitos da pesquisa do fenômeno investigado, isto é, instigá-los a pensar dentro 
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das suas trajetórias de vida e profissional em três importantes pilares da carreira profissional – 

formação, salário e jornada de trabalho – contemplados no conceito de Piso Salarial 

evidenciado na Lei N.º 11.738/2008 (BRASIL, 2008), bem como nas condições de trabalho, 

que se constituem em elementos intrínsecos à valorização do magistério, de modo a favorecer 

a análise dos significados e sentidos atribuídos pelos/as professores/as à Lei do PSPN como 

política pública com potencial de valorização docente. Desse modo, a questão gerativa 

favoreceu o fluxo da narrativa dos sujeitos, que ocorreu espontaneamente sem interrupções, 

acompanhada apenas de gestos afirmativos por parte da pesquisadora demonstrando interesse 

pela história narrada.  

As narrativas, segundo Jovchelovitch e Bauer (2014), não são “apenas uma listagem 

de acontecimentos, mas uma tentativa de ligá-los, tanto no tempo como no sentido” (p.92). 

Nesta perspectiva, as entrevistas narrativas possibilitaram aos professores e professoras o 

relato de situações vivenciadas que marcaram suas trajetórias de vida e profissional, revelando 

suas subjetividades e/ou os sentidos/significados dados ás suas experiências. Esses relatos, 

por sua vez, depois de ouvidos e transcritos, foram organizados em três unidades temáticas ou 

núcleos de significação que receberam as seguintes denominações: Eixo 1 – O processo 

formativo do professor e a escolha pelo magistério como profissão; Eixo 2 – A construção da 

identidade profissional e o exercício da docência, elencando desde o início da carreira até a 

atualidade, os desafios, os sucessos e as dificuldades enfrentadas no seu devir; e, Eixo 3 – A 

materialização das políticas educacionais implementadas nas últimas décadas - Fundef, 

Fundeb e, principalmente à Lei do PSPN - e a relação destas com a valorização docente.  

De acordo Aguiar e Ozella (2013), os significados são produções históricas e sociais 

que permitem a comunicação e a socialização de nossas experiências; além disso, eles 

referem-se aos conteúdos instituídos, mais fixos, compartilhados, que são apropriados pelos 

sujeitos, configurados a partir de suas próprias subjetividades. Os autores acrescentam ainda 

que na perspectiva de melhor compreender o sujeito, os significados constituem o ponto de 

partida: sabe-se que eles contêm mais do que aparentam e que, por meio de um trabalho de 

análise e interpretação, pode-se caminhar para as zonas mais instáveis, fluidas e profundas, ou 

seja, para as zonas de sentido. Afirma-se, assim, que o sentido é muito mais amplo que o 

significado, pois o primeiro constitui a articulação dos eventos psicológicos que o sujeito 

produz ante uma realidade. O sentido refere-se a necessidades que, muitas vezes, ainda não se 

realizaram, mas que mobilizam o sujeito, constituem o seu ser, geram formas de colocá-lo na 

atividade (AGUIAR; OZELLA, 2013, p.304-305). 
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Desta forma, após realização e transcrição das entrevistas narrativas, foram destacados 

das falas dos/as professores/as, os conteúdos temáticos ou “pré-indicadores” (AGUIAR; 

OZELLA, 2013) reiterativos, com maior carga emocional e/ou ambivalências. Esses pré-

indicadores, por sua vez, compostos por palavras articuladas, carregadas de significados 

expressando a totalidade do sujeito, foram filtrados verificando-se a sua importância na 

compreensão do objetivo da investigação, reduzidos a palavras-chave e transformados, 

posteriormente, em núcleos de significação. 

O processo de construção dos núcleos de significação já é construtivo-interpretativo, 

pois é atravessado pela compreensão crítica do pesquisador em relação à realidade. Contudo, 

só será possível a compreensão dos sentidos, numa análise interpretativa completa e 

sintetizadora, quando os núcleos são integrados no seu movimento e analisados à luz do 

discurso em questão, à luz do contexto social histórico, à luz da teoria. 

5.3 Núcleos de sentidos configurados a partir das falas dos/as professores/as 

 Segundo Aguiar (2001) “para compreender a fala de alguém, não basta entender suas 

palavras; é preciso compreender seu pensamento (que é sempre emocionado), é preciso 

apreender o significado da fala” (p. 130). 

Sendo assim, conforme explicitado anteriormente, o processo de audição e transcrição 

das narrativas dos participantes da pesquisa favoreceu a identificação dos núcleos de sentidos 

e sua organização em três unidades temáticas e/ou núcleos significação, denominados: Eixo 

Temático 1: “O processo formativo do/a professor/a e a escolha pelo magistério como 

profissão”; Eixo Temático 2: “Eu – professor(a) e a constituição da minha identidade 

profissional: Modos de ser e estar na profissão”; e, Eixo Temático 3: “A materialização das 

políticas educacionais implementadas nas últimas décadas - Fundef, Fundeb e, principalmente 

à Lei do PSPN –, e a relação destas com a valorização docente”, que serão apresentados a 

seguir.  

Com a palavra o/a professor/a pindaiense! 

 

 

5.3.1 A formação do/a professor/a e o magistério como ‘escolha’: opção ou imposição? 
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O Eixo Temático 1 “O processo formativo do professor e a escolha pelo magistério 

como profissão” fora articulado pensando nas possíveis correlações que os/as professores/as 

pudessem fazer com a docência enquanto profissão, de modo a observar se dentre os fatores 

que os/as conduziram ao magistério estava a questão salarial, vinculada à procura por um 

emprego que resultasse na estabilidade econômica destes/as. 

Nos relatos de 03 (três) dos/as professores/as ficou evidente que, apesar de todos terem 

cursado o Magistério de Nível Médio, este fato não se deu de forma espontânea ou por 

escolha própria, mas por falta de opção uma vez que o município só oferecia esta formação 

e/ou oportunidade de trabalho; também fora ressaltada a falta de condições financeiras da 

família para custear os estudos em outros centros urbanos. Embora, destaquem mais adiante 

em suas falas que encontraram sentidos no exercício da docência, quando enfatizam atuarem 

de modo competente e lutarem para oferecer uma educação digna para os alunos mesmo 

diante das dificuldades enfrentadas no dia a dia. As outras professoras, por sua vez, 

destacaram a escolha pelo magistério ter sido feita pela necessidade e/ou oportunidade de 

trabalho que viram na docência, bem como por vocação, amor e prazer em ensinar, 

vislumbrando na educação um meio de transformar a sociedade pela formação de alunos 

cidadãos.  

Ivete: Sou professora da rede municipal de ensino do município de Pindaí, atuo 

há quase 30 anos [é...], e a escolha pelo magistério se deu por falta de opção. 

Tenho formação em Pedagogia, mas trabalhei alguns anos apenas com o 

magistério. Iniciei a minha carreira profissional trabalhando numa creche [é...] 

onde inicialmente a gente trabalhava e nem um salário mínimo recebíamos. 

Fagner: Sou professor há 25 anos, minha formação escolar é em Magistério, 

Nível I. Optei pelo magistério, porque naquela época as condições financeiras da 

família da gente não eram assim, avantajadas, para seguir outra profissão. E... 

Depois eu comecei trabalhando, iniciei no dia 10 de abril de 1991 e a partir deste 

ano pra cá, eu me habituei a trabalhar com o magistério e optei por isso e depois 

não me interessei assim, não quis procurar outra carreira [...] Até hoje continuo 

como professor.  Trabalhei alguns anos com 20 horas e depois na segunda gestão 

que foi a primeira de Dr. Valdemar, eu passei pra 40 horas semanais recebendo o 

equivalente a 01 salário mínimo e meio  e continuo até os dias de hoje com 40 

horas. E, eu não me arrependo de ser professor, pois hoje qualquer profissão que 

você escolher precisa passar pelas mãos de um professor, por isso eu não me 

arrependo. Tenho prazer em ser professor. Se não fosse o professor não existiria 
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qualquer outra profissão. E a educação no município de Pindaí hoje, através dos 

professores concursados que estão dando o ‘sangue’ pra exercer a profissão tem 

muitas pessoas que estão valorizadas aí, com outros afazeres, com outras 

profissões e, muitas partes dessa daí passa pelas nossas mãos na zona rural. 

Caetano: Moro na zona rural, me formei em Magistério em 1992 e em 1993 

passei a atuar como professor substituto. E a partir de 1994 com o concurso 

público e comecei a trabalhar com vínculo no município de Pindaí numa escola 

na zona rural. Não foi por escolha, mas por falta de opção, pois na época era a 

oportunidade que tinha para uma pessoa recém-formada em magistério e da zona 

rural. Não tinha outro campo que pudesse ter outro atrativo... Então, como ser 

humano que vem de uma escola que tem vontade de fazer uma mudança, o que 

me identificava era a possibilidade de fazer um trabalho social, de formar outros 

seres humanos. 

Alcione – Eu comecei a trabalhar como professora antes da minha formatura. 

Trabalhava como professora leiga, assim como no município tinham várias 

(leigas), eu já comecei a trabalhar assim nessas condições. Precisava trabalhar e 

andei por várias partes do município (dando aula), mas quando comecei a 

trabalhar eu já estudava... Eu trabalhava, estudava, comecei no meu tempo de 

solteira, depois eu casei logo e continuei estudando, trabalhando... Depois que eu 

me formei no magistério eu continuei trabalhando no município e mudava de 

localidade [...] Eu comecei a trabalhar mesmo em 1983, comecei leiga porque 

naquela época não tinha muito professor formado e em 1986 eu já tinha o 

magistério e comecei a trabalhar na Lagoinha onde eu morava.  Percebi também 

que eu gostava de dar aula, porque se eu não gostasse eu teria que, talvez eu 

pudesse ter pedido um afastamento, ficar em secretarias e eu nunca pedi, agora 

está completando 33 anos que eu trabalho somente em sala de aula... Vixe!!! 

Adorava alfabetizar e aquilo pra mim era um sonho quando eu percebia o 

desenvolvimento da criança, aquilo me deixava feliz da vida e por aí eu senti, 

dentro daquele contexto, eu percebi que gostava mesmo de dar aula. Eu gosto 

muito da sala de aula [...] Pra mim é um prazer... E como eu disse no início, eu 

comecei na prefeitura como professora leiga e a gente nem identificava direito 

qual era o salário docente, pois tinham professores formados que recebiam 

metade do salário mínimo. Quem não era formado recebia metade da metade do 

salário mínimo, vamos dizer assim, um terço do salário mínimo. Mas veio 

modificando e quando eu me formei eu passei a receber metade do salário 

mínimo.  
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Elba – Estou na carreira há 20 anos, trabalho numa escola localizada na zona 

rural, nesta escola eu estou desde 1999. Fiz magistério em 1995. E minha 

formação escolar é que em 2005 concorri a uma bolsa para cursar Normal 

Superior, era um sonho meu, apesar de estar muito difícil na época porque eu 

estava grávida, mas aceitei o desafio e me formei em Normal Superior e me 

especializei no ano seguinte, assim que eu terminei (2009) em  Gestão escolar, já 

estava no ofício há meses e achei que era conveniente porque estava no exercício 

e precisava me aperfeiçoar melhor...  E... meu ingresso na... na educação foi em 

1995 quando me formei no magistério e minha escolha foi por vocação. É... (Eu) 

tinha uma avó muito comunicativa, embora leiga de pai e de mãe, mas ela me 

estimulava a estudar, meu pai também. Por isso escolhi o magistério porque 

achava muito interessante formar outros cidadãos, ajudar, colaborar... E minha 

expectativa era muito grande, quando eu ingressei não importava de que maneira 

eu chegava até a escola, mas eu achava muito interessante poder colaborar com o 

público, com a criança, com a família, principalmente, aquelas mais carentes, e aí 

eu alimentei um sonho de muitas lutas, fiz diversos cursos, estava sempre 

envolvida na educação, com muita garra e esforço... Minha expectativa na 

docência era...  Não era achar um trabalho fácil para seguir, mas ter recursos para 

desenvolver um trabalho decente e embora sempre trabalhasse numa área de 

pessoal vulnerável, pessoal que tinha muitos problemas sociais, eu queria esforço 

por parte de políticas públicas que pudesse me ajudar e isso eu nunca tive. 

 Os motivos que levaram os sujeitos implicados na pesquisa à ‘escolha’ pelo magistério 

e/ou os conduziram ao exercício da docência, conforme apresentados nos excertos das 

narrativas, encontram fundamentos na literatura sobre o assunto. Thurler e Perrenoud (2006) 

afirmam que as razões que levam professores a escolherem a profissão em que atuam tendem 

a ser variadas e podem envolver desde a questão da vocação até a necessidade de trabalho 

para garantir o próprio sustento. Joseph e Green (1986), por sua vez, revelam que há 

professores que são atraídos para a profissão devido a recompensas intrínsecas, já que tendem 

a ver a profissão como uma missão.  

 Para Castro (2003) é necessário considerar o contexto social para que se compreenda a 

escolha da profissão, visto que as pessoas escolhem uma profissão dentre as possibilidades do 

momento e do espaço em que se encontram, influenciados pelas pressões circunstanciais, o 

que significa dizer que as circunstâncias sociais limitam a possibilidade de escolha de uma 

profissão fazendo emergir situações nas quais a relação entre o indivíduo e a profissão se 
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configura como sendo não escolha. Bohoslavsky (1977) e Soares (2002) coadunam com 

mesma ideia.  

Bohoslavsky (1977) em suas investigações pontua outros determinantes da escolha 

profissional tais como: a família, a estrutura educacional e os meios de comunicação de massa 

cristalizam uma ideologia do sistema social pela representação das profissões, das suas 

relações, dos requisitos pessoais para ter acesso a elas, seu sentido social e o próprio valor do 

trabalho e organização, o sistema de compensações materiais e morais alcançáveis e outros 

fatores. Nesta perspectiva, conclui que não é o indivíduo que escolhe, pelo contrário, ele é 

escolhido. E, Soares (2002) aponta que a escolha de uma profissão é influenciada por fatores 

políticos, econômicos, sociais, educacionais, familiares e psicológicos. A autora ainda 

enfatiza a importância de se considerar essa diversidade de fatores, já que toda escolha 

acontece inserida num sistema capitalista que reproduz e padroniza as escolhas dos 

indivíduos. O que significa dizer que a escolha não é dada como opção. As pessoas não são 

educadas para escolher, elas são escolhidas pelo sistema e acreditam que escolhem. 

 Em face dos aspectos teorizados pelos autores citados sobre a questão da escolha da 

profissão, é possível confirmar nas falas dos participantes desta pesquisa (exceto da 

professora Elba que fora influenciada por familiares e enfatiza a docência como uma 

missão/vocação), que estes foram ‘conduzidos’ ao magistério pelas circunstâncias 

sociopolíticas e educacionais do município de Pindaí, uma vez que este não oferecia outra 

formação na época em que estudavam, bem como, não oferecia outra oportunidade de 

trabalho após a conclusão do 2º grau; como também, pela situação econômica das famílias 

que não reuniam condições materiais para custear a educação dos filhos em outras cidades. 

 Além disso, para cumprir um dos objetivos específicos da pesquisa que é investigar os 

impactos da implantação do PSPN na educação municipal, convém destacar que o professor 

Fagner e as professoras Ivete e Alcione enfatizaram em suas narrativas a questão salarial no 

início da docência, ratificando o quanto analisado pela pesquisadora em contracheques e 

folhas de pagamento de professores/as pindaiense referentes aos anos 80 e o início da década 

de 1990: não havia uma referência salarial fixa visto que alguns professores recebiam 1/2 

salário mínimo e outros 1/3 do salário mínimo por uma jornada de trabalho de 20 horas 

semanais. Somente a partir do primeiro concurso público, em 1992, é que fora fixado o 

equivalente ao salário mínimo para a carga horária de 20 horas semanais, após determinação 

legal advinda do artigo 7º da Constituição Federal de 1988.   
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Vale destacar que estes dados também foram convalidados nos questionários 

anônimos aplicados: dos 30 instrumentos respondidos, 11 professoras com mais de 25 anos de 

serviço afirmaram que a referência salarial percebida por elas quando entraram no magistério 

público de Pindaí era de 1/2 salário mínimo; e, a respeito da remuneração recebida no período 

correspondente entre 1988 a 1997, pós CF/88 e anterior à criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), 24 

professores responderam que o valor era equivalente ao salário mínimo vigente. 

Os autores Camargo, Gouveia, Gil e Minhoto (2009) afirmam que para falar da 

remuneração do magistério público faz-se necessário, primeiramente, compreender os 

conceitos dos termos ‘salário’, ‘vencimento’ e ‘remuneração’ uma vez que eles concebem 

diferentes responsabilidades profissionais e, a depender do caráter de cada um, apresentam 

bases de cálculo distintas. Definido juridicamente como uma retribuição paga diretamente 

pelo empregador ao empregado pelo tempo de trabalho realizado, o “salário”, de acordo os 

termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), refere-se ao montante total pago pelo 

empregador a título de retribuição. O termo “vencimento”, de acordo o artigo 40 da Lei N.º 

8.112/1990, é definido como sendo a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, 

com valor fixado em lei, sendo irredutíveis os vencimentos dos cargos efetivos e, para cargos 

de mesma atribuição ou de atribuição semelhante na mesma esfera administrativa, é garantida 

isonomia. Já o conceito de “remuneração”, por sua vez, pode ser definido como o montante de 

dinheiro e/ou bens pagos pelo serviço prestado, incluindo valores pagos por terceiros. A 

remuneração é a soma dos benefícios financeiros, dentre eles o salário, acordada por um 

contrato assinado entre empregado e empregador. O salário é, 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 salário corresponde ao “salário base” ou “piso salarial” mais as vantagens 

temporais, as gratificações, o auxílio transporte, etc. Contudo, convém ressaltar que os/as 

professores/as de Pindaí, conforme dados levantados em contracheques analisados, 

permaneceram recebendo apenas o salário mínimo de 1990 a 1997, sem nenhuma vantagem 

pecuniária, apesar da Lei N.º 03 de 12 de janeiro de 1993 (PINDAÍ/1993), o Estatuto do 

Servidor Público do Município de Pindaí, que instituiu o regime jurídico único dos servidores 

públicos do município, ter garantido a vantagem pecuniária “tempo de serviço/avanço 
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horizontal” a todos os concursados a partir daquele ano, ou seja, o percentual de 10% 

correspondente ao período de 00 a 05 anos no serviço público. O que também é possível de se 

observar nos relatos do professor Fagner e das professoras Ivete e Alcione. 

Em suma, depreende-se dos excertos das narrativas apresentados na análise do 

primeiro núcleo de significação, Eixo Temático 01 “O processo formativo do/a professor/a e a 

escolha pelo magistério como profissão”, que os/as professores pindaienses, na sua maioria, 

foram ‘conduzidos’ à docência não por escolha ou por atratividade da profissão vinculada à 

uma remuneração atrativa, condigna, mas pelas circunstâncias sociais, econômicas e 

educacionais que lhes foram impostas naquele dado momento da sua trajetória de vida, 

escolar e profissional, ou seja, cursaram o Magistério porque o município não oferecia outra 

formação escolar em Nível Médio e tornaram-se professores/as porque era uma das poucas 

oportunidades de trabalho viabilizadas por concurso público, embora a questão salarial não 

constituísse um fator de atratividade da profissão, o que pode ser comprovado em trechos 

narrados pelas professoras Alcione e Ivete, “E como eu disse no início, eu comecei na 

prefeitura como professora leiga e a gente nem identificava direito qual era o salário 

docente, pois tinham professores formados que recebiam metade do salário mínimo. Quem 

não era formado recebia metade da metade do salário mínimo, vamos dizer assim, um terço 

do salário mínimo. Mas veio modificando e quando eu me formei eu passei a receber metade 

do salário mínimo.” (Prof.ª Alcione) e, “Iniciei a minha carreira profissional trabalhando 

numa creche [é...] onde inicialmente a gente trabalhava e nem um salário mínimo 

recebíamos” (Prof.ª Ivete). Os referidos relatos evidenciam que no início do exercício da 

docência das professoras, não havia uma referência fixa para efetuar os seus salários, 

denotando a falta comprometimento por parte da administração pública municipal com uma 

política de valorização docente viabilizada pelo pagamento de salários dignos 

correspondentes ao reconhecimento social da profissão. 

5.3.2 Eu - Professor (a) e o exercício da docência: modos de ser e estar na profissão 

O segundo núcleo de significação que se configurou a partir das narrativas dos sujeitos 

participantes da pesquisa foi denominado Eixo Temático 02 - “A construção da identidade 

profissional e o exercício da docência: os desafios, os sucessos e as dificuldades enfrentadas 

no seu devir”.  
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 A constituição da identidade profissional do professor é considerada um fenômeno 

complexo que apresenta certas particularidades e é construída ao longo se sua trajetória como 

profissional do magistério, através do significado que cada um (a) atribui à atividade docente 

no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história 

de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que 

tem em sua vida o ser professor (PIMENTA, 2002). Assim, de acordo Pimenta e Lima (2004) 

a identidade vai sendo construída com as experiências e história pessoal, no coletivo e na 

sociedade; ou seja, não é algo imutável ou externo que possa ser adquirida, mas um processo 

em construção de um sujeito historicamente situado.  

 Além disso, a identidade profissional pode compreendida por três grandes dimensões – 

profissional, pessoal e administrativa (ZABALZA, 2004) – que definem o papel docente. A 

dimensão profissional corresponde às necessidades de formação inicial e continuada frente às 

exigências e aos dilemas que caracterizam o exercício da docência; a dimensão pessoal diz 

respeito ao tipo de envolvimento e compromisso pessoal característico da profissão docente, 

como os ciclos de vida dos/as professores/as e situações pessoais que os afetam (sexo, idade, 

condição social, etc.) e os problemas de ordem pessoal que costumam acompanhar o exercício 

profissional (burnout, estresse, desmotivação, etc.); e, a dimensão administrativa que situa 

os/as profissionais às questões trabalhistas como forma de entrada no serviço público, 

promoção, incentivos, condições de trabalho (carga horária, jornada de trabalho, salário, 

obrigações vinculadas ao exercício profissional, etc.). Pimenta e Lima (2004) reforçam a 

dimensão administrativa destacando que a construção e o fortalecimento da identidade e 

desenvolvimento de convicções em relação à profissão estão ligados às condições de trabalho 

e ao reconhecimento e valorização conferida pela sociedade à categoria profissional. 

Desse modo, nos relatos dos/as professores os sentidos revelados sobre os modos se 

ser e estar na profissão, denotaram o forte entrelaçamento existente entre as trajetórias de 

vida, formação e profissional. Questões como “formação inicial e formação continuada em 

serviço”, “condições e jornada de trabalho”, “carreira”, “direitos” e “salário docente”, 

importantes dispositivos da valorização docente, permearam as narrativas dos sujeitos da 

pesquisa e assumiram, em muitos momentos, o caráter denunciativo quando estes/as 

expunham as mazelas vivenciadas e/ou experienciadas por eles/as no exercício da docência.   

As professoras Alcione, Ivete e Elba, destacaram em suas falas a necessidade que 

sentiram de uma formação inicial (Graduação) e continuada, através de especializações, em 
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frente às demandas exigidas pela nova configuração que o magistério assumiu na atualidade, 

com a intensificação do trabalho docente. E na construção de suas identidades profissionais, 

as dimensões que definem o papel docente, profissional, pessoal e administrativa se 

entrecruzam de modo que, por diversos momentos não tem como separar a trajetória de vida 

da profissional, reafirmando a concepção de Nóvoa (1992) de que “não é possível separar o 

‘eu’ pessoal do ‘eu’ profissional” (p.7). 

Alcione: Adorava alfabetizar e aquilo pra mim era um sonho... Quando eu 

percebia o desenvolvimento da criança, aquilo me deixava feliz da vida e por aí 

eu senti, dentro daquele contexto, que eu percebi que gostava mesmo de dar aula 

e queria descobrir mais e percebi que precisava estudar mais um pouco e foi aí 

que eu acabei fazendo vestibular para fazer Pedagogia e aí eu tentei duas vezes e 

na terceira vez eu passei, foi em 99, eu passei com muito custo, pois era muito 

difícil passar... Assim, já tinha 12 anos que eu tinha feito o magistério, aquele 

magistério um pouco corrido porque eu estava casada de novo, já tinha filhos, o 

marido não compreendia muito, foi um pouco corrido, mas venci as etapas. 

Continuava dando aula, fiz a faculdade, fiquei na faculdade 04 anos e pra mim  

aquilo foi um sonho. Por que foi um sonho? Era um sonho porque eu aprendia 

coisas novas e, além disso, eu aplicava/acompanhava a vivência dos meus filhos 

também, graças a Deus. Também agradeço porque eu não tinha 40 horas, porque 

eu tinha tempo de acompanhar os meninos, ganhava pouco, passava apertada, 

mas dava pra eu acompanhar a vivência dos meus filhos. E por aí foi... E aí o que 

acontece? Veio essa minha formação acadêmica em Pedagogia e em 2003 eu 

conclui o curso e continuei, mas nesse percurso todo eu saí do Ensino 

Fundamental I que era o primário na época e fui para o Ensino Fundamental II 

que era o colégio e eu percebi também que precisava de uma especialidade nas 

disciplinas e aí eu fiz Biologia. E aí foi outra luta pra mim, pois essa daí não era 

pública, a primeira (Pedagogia) era pública e essa não. Eu tinha que ir para Minas 

Gerais tinha que ir todo mês, tinha que fazer prova... Era uma luta! O marido não 

aguentou, separamos... Mas eu não deixava a escola não! Aí eu penso... Não sei, 

assim... Tudo isso que aconteceu comigo, mas quando eu estava em sala de aula 

eu esquecia, chegando lá eu cumpria com a minha obrigação, a escola não tinha 

nada ver, os meninos não tinham nada a ver. Às vezes eu sentia muito, ficava 

muito abatida. Quando eu entrava em sala de aula, esquecia tudo. E, quando eu 

voltava pra casa, os problemas voltavam todos. E assim sucessivamente diante 

das minhas dificuldades. Mas eu tinha pra mim que a escola estava em primeiro 
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lugar. E aí eu fiz Biologia, me especializei em Ciências Biológicas, fiz também 

Didática da Metodologia, outra especialização que eu fiz e com isso adquiri muita 

experiência e isso me ajudou demais na sala de aula e a cada especialização eu 

adquiria mais experiência e isso me ajudava muito na sala de aula. [...] Eu percebi 

bem pra frente na minha carreira que eu gostava mesmo era de ser professora, 

porque me ofereceram até coordenação e eu nunca aceitei porque eu gostava 

mesmo era de dar aula, porque a cada ano que passava que eu vencia aquele ano, 

eu percebia que eu tinha que mostrar algo a mais no próximo ano e eu queria ver 

os meninos aguçando o saber... Então eu realmente me identifiquei com a 

educação. Hoje eu estou saindo não porque não quero mais dar aula, mas porque 

o corpo já está um pouco debilitado, limitado, mas não porque eu não gosto de 

aula. 

Ivete: Quando conclui o magistério, meu maior sonho era fazer um curso 

superior, adquirir um conhecimento a mais... Então foi com muito sacrifício, 

muita luta, trabalhando, deixando filho pequeno em casa, chegava da faculdade, 

vinha fazer turnão (na escola), trabalhando sem parar (né) pra conseguir uma 

formação, um nível superior... E eu vejo que hoje, no nosso município, falta esse 

investimento em formação do profissional de educação em todos os níveis (né) É 

claro que a gente faz um curso superior, mas não estamos prontos e acabados, é 

necessário um aperfeiçoamento um curso de formação pra que a gente permaneça 

ali nos... Como se diz nos alimentando das novidades, das novas tecnologias e a 

gente percebe que no nosso município os gestores não dão muita importância a 

essa formação do profissional da educação.  

Elba: Em 2005 concorri a uma bolsa para cursar Normal Superior, era um sonho 

meu, apesar de estar muito difícil na época porque eu estava grávida, mas aceitei 

o desafio e me formei em Normal Superior e me especializei no ano seguinte, 

assim que eu terminei, em 2009, em gestora escolar, já que estava no ofício há 

meses e achei que era conveniente porque estava no exercício e precisava me 

aperfeiçoar melhor, por isso escolhi Gestão Escolar. [...] Para construir minha 

identidade profissional eu encontrei muitos desafios, é... A minha entrada no 

magistério público lá em Pindaí, que é o município de qual eu estou, faço parte, 

foi um desafio muito grande, porque a gente prega algo na comunidade que a 

gente trabalha, mas na verdade as políticas públicas não voltam para o nosso 

interesse... A gente quer uma formação continuada, a gente não tem, muitas vezes 

não é atendida, se eu estou na educação infantil, por exemplo, ou eu estou na 
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gestão, não tenho... Somente em 2011, 2012 eu tive uma formação muito bacana 

que foi o Progestão que me deu consolo em alguns desesperos... Eu vivia muito 

desesperada... Será que eu estou fazendo a coisa certa? E, o Progestão veio assim 

me acalentar, veio me dar uma injeção de ânimo, foi só isso e nada mais... Só o 

Progestão! Então, eu me afastei um pouco da sala de aula, estou na gestão, mas 

não tenho nenhuma formação profissional que atenda as minhas necessidades.  

Além do exposto, os excertos das narrativas revelam que tanto a busca pela formação 

inicial em nível superior nos cursos de Pedagogia pelas professoras Alcione e Ivete, quanto 

pela formação continuada através de cursos de especialização, aconteceram por iniciativa 

própria das docentes em frente às demandas educacionais enfrentadas e por acreditar que estas 

formações proporcionariam uma melhoria salarial e não por políticas de formação 

proporcionadas pela administração pública de Pindaí, fato que também é realidade para 

muitos/as outros/as profissionais da rede municipal de ensino.  Sobre isso, Gatti (2009), num 

estudo realizado sobre a Formação de professores – Condições e Problemas Atuais, afirma 

que na “formação continuada, oferecida sob várias condições, ou procurada em vários 

contextos pelos próprios professores, é que estes tentam encontrar novos caminhos e mais 

fundamentos e meios para seu desempenho profissional. Nem sempre esta formação se acha 

disponível, nem sempre ela é adequada” (GATTI, 2009, p.95-96). 

Somente a professora Elba fora contemplada por um projeto de formação inicial, 

ocorrido na gestão municipal correspondente aos anos de 2005/2008, onde o município em 

parceria com Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) ofertou meia bolsa para que os/as 

professores/as fizessem sua primeira graduação, fato que não contemplou todos os/as 

profissionais que possuíam apenas o nível médio na época, mas apenas 70 deles/as.  

Os relatos também denotam que não há uma política de formação docente no 

município de Pindaí, fato que tem angustiado os/as professores/as que carecem de uma 

formação sólida que dê suporte ao seu fazer pedagógico. E, isso pode ser comprovado nas 

falas dos professores Fagner e Caetano.  O professor Fagner afirma que a sua condição em 

sala de aula melhorou depois da “criação da jornada pedagógica”, que segundo ele tem se 

constituído no único espaço e/ou momento para novas aprendizagens sobre a ação docente. E 

o professor Caetano destaca os momentos de “planejamento na escola”, como espaços de 

troca de experiências e formação, que inclusive o incentivou a cursar Pedagogia, reforçando 
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que antes de tudo o professor precisa desejar a mudança, para que haja transformação na 

educação. 

Fagner: A minha formação (que) eu acho assim, melhorou as condições de 

trabalho a partir de quando foi criada a jornada pedagógica que antes não existia 

[...]  

Caetano: Depois de 10, 12 anos de trabalho, onde as políticas públicas 

começaram a valorizar a questão da melhoria profissional, depois de muitos 

colegas terem feito uma faculdade e a gente mesmo perceber que se a gente não 

investisse numa formação, a gente deixaria a desejar, pois a própria educação em 

si já falava da formação continuada.  Antes de buscar essa formação continuada 

(a graduação em Pedagogia), a gente trabalhava de acordo o que aprendemos na 

escola, mas tinha a troca de experiências entre os colegas na escola que 

incentivou a gente (mais a mim, principalmente) buscar essa formação, com 

certeza é uma experiência válida. Mas reforço aqui que só essa formação 

continuada... Se o professor não tiver força de vontade, desejo de mudar de nada 

adiantará essa formação continuada. Até mesmo aqueles que não têm essa 

formação, se eles sentirem que precisam mudar já haverá uma transformação. Pra 

fazer o diferente ele precisa estudar... Se houver o desejo ele irá procurar mesmo 

que não seja algo formal, mas uma coisa informal para fazer e mudar. Na busca 

dessa formação, esse conhecimento nos prepara para criticar o nosso trabalho e o 

nosso espaço de trabalho, de cobrar as nossas melhorias, enxergar nossos direitos, 

porque nas próprias formações tem as disciplinas que nos dão essa melhoria de 

condição. Então a visão crítica nos ajudou a lutar pela construção do Plano de 

carreira, com os direitos e vantagens, e nos ajuda a buscar essas melhorias no 

trabalho no dia a dia.  

 Conforme destacado anteriormente, outras dimensões importantes na constituição da 

identidade profissional, segundo Zabalza (2004) são as dimensão pessoal e administrativa. A 

dimensão pessoal diz respeito ao tipo de envolvimento e compromisso pessoal característico 

da profissão docente, como os ciclos de vida dos/as professores/as e os problemas de ordem 

pessoal que costumam acompanhar o exercício profissional como a síndrome de burnout, o 

estresse, a desmotivação, etc. E, a dimensão administrativa, por sua vez, situa os/as 

profissionais às questões referentes às condições de trabalho como carga horária, jornada de 

trabalho, obrigações vinculadas ao exercício profissional, salário docente, etc., por exemplo. 

Sendo assim, ainda nos relatos carregados de sentidos sobre os modos de ser e estar na 
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profissão docente, os participantes da pesquisa, revelaram e/ou denunciaram suas condições 

de trabalho e os efeitos destas na sua vida pessoal, no que diz respeito à saúde e a qualidade 

de vida dos/as professores/as, bem como, destacaram a questão salarial e suas implicações 

para o trabalho docente: redução do poder aquisitivo, desânimo por exercer uma profissão 

socialmente desvalorizada, insatisfação com o trabalho, multijornada e/ou multiemprego, 

entre outras. 

Alcione: [...] Tinha muitos outros desafios na escola. E quais são esses desafios? 

Chegando à escola tem as salas cheias, apertadas, salário lá embaixo, mas a gente 

continuava com as expectativas de que um dia ia melhorar. Minhas expectativas 

eram essas: qualificando, eu posso melhorar meu trabalho, posso melhorar meu 

salário sempre numa expectativa de que as coisas iriam melhorar. E a gente 

sempre tem essas expectativas na vida e por aí afora eu segui. Pra me identificar 

como profissional, eu tive muitas dificuldades. [...] E como eu disse no início, eu 

comecei na prefeitura como professora leiga e a gente nem identificava direito 

qual era o salário docente. Aí foi passando o tempo, aí veio a CF/88 e aí ninguém 

poderia mais receber menos que o salário mínimo. Então ficamos depois disso 

ficamos muitos anos recebendo o salário mínimo. Aí foi melhorando... Com o 

passar do tempo houve a incorporação de outros projetos nos anos noventa. 

Muitas propostas no governo de FHC, mas com as privatizações não foram 

incorporadas e não dava pra pagar a gente porque sei lá como eles diziam lá, não 

tinha como pagar mais porque a massa, o corporativo não tinha dinheiro. E aí foi 

passando o tempo, passou 94 e foram incorporando esses planos e foi tendo um 

aumento aqui e outro ali, mas não era o suficiente.  Melhorava, mas ainda não 

dava. Teve época que eu sentia o salário subir e outras eu percebia o salário 

estagnado e pra gente que tinha filho pra estudar fora a coisa apertava. Eu 

precisava complementar a renda com outra atividade, trabalhava no fim de 

semana na feira vendendo salgados para ajudar na renda familiar. Eu só tinha 20 

horas e não conseguia 40 horas, por questões políticas era uma marcação tão 

grande em cima de mim, não sei se era porque conversava demais, eu era bocuda, 

eles me chamavam de “a professora conversadeira”, eu era muito inocente nas 

minhas falas e tinha gente que ouvia pra correr e contar... Parece até que gravava 

o que eu falava e as coisas pra mim atravessavam. Aí eu fiz concurso passei, mas 

colocaram outra pessoa no meu lugar, porque a gente fez a correção por fora... 

Foi por questões políticas. Mas como eu estava estudando na época, pra não 

prejudicar meus estudos eu fiquei calada.  
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Elba: [...] E as condições de trabalho?!? [estresse na voz] Precárias... Precárias, 

principalmente de 2008 pra cá, muito tumulto de aluno e, como se diz, nucleação 

de salas e de escolas e condições de trabalho zero, negativo... Eu tenho aqui um 

público relevante – cento e tantos alunos, 120,125, 114, e uma condição de 

trabalho [indignação]... Alunos fazendo necessidades numa roça de um terreno 

baldio, numa roça do terreno de um vizinho... Três anos sem um banheiro!!!  E o 

salário docente? O salário docente, pelo meu ponto de vista, eu gestora, o salário 

que eu recebo não condiz com a minha carga horária de trabalho de jeito nenhum, 

a minha carga de trabalho era pra eu receber extras. Salários extras, porque tem 

horas que fico aqui na escola pra receber uma merenda na escola... Não tem o 

público e eu vou receber a merenda às sete horas da noite, eu preciso fechar a 

escola, eu preciso receber o rapaz que vem trazer a merenda... [...] Os meus 

dissabores são demais, sabores nenhum, não tenho sabores pra contar... São 

demais... Se eu pudesse, talvez nos meus sonhos de ser educadora  (é...), que eu 

contei a princípio na minha fala, se desfez, morreu...Eu abracei o magistério, eu 

profissional da educação, com amor e dedicação... Mas os dissabores dissolveu 

tudo isso... Eu não tenho sabores para encher a boca e dizer eu sou educadora. Eu 

não posso, porque é muito destrato!!!! Muito destrato!!! Hoje mesmo eu passei 

um... um desgosto tão grande aqui na escola, porque eu recebo alunos doentes, 

reclamei, cheguei aqui na escola e estou aguardando um representante da 

Secretaria de Ação Social para resolver o problema de vulnerabilidade de uma 

família e chego aqui  e não veio ninguém até agora!  

Ivete: [...] Eu vejo que o professor, por mais que desempenha o seu papel de uma 

forma assim, dando tudo de si para a melhoria da educação, ainda existe (né) 

muitas coisas que faz com o professor fique (talvez, é... assim) se sentindo 

desmotivado para realizar o seu trabalho, pois eu vejo que outras profissões  tem 

como uma pessoa sobreviver quem tem o nível superior e o professor muitas 

vezes ele é obrigado a ter outras ocupações para poder sobreviver, porque o 

salário ainda é muito precário, principalmente no nosso município. É estamos aí, 

lutando para que isso melhore, principalmente para os futuros professores, porque 

eu, por exemplo, estou quase que me aposentando e eu percebo o quanto é difícil 

sobreviver com o salário de professor no nosso município. Eu acho que pra gente 

ter uma vida digna, pra que nós possamos orientar ou conduzir os nossos alunos 

para ter uma vida melhor é preciso que nós professores sejamos valorizados e isso 

nós sabemos que ainda está a desejar. O professor, ele necessita de uma formação 

continuada para que (ele) desenvolva melhor o seu trabalho, e eu percebo que 
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isso falta muito (né) em nossa classe, no nosso município porque não basta 

somente o salário, a gente ter o aumento do salário, é preciso investir na nossa 

formação profissional e eu como professora da rede eu percebo que falta esse 

incentivo para a formação dos professores, pra que eles atuem melhor, 

desenvolvam melhor o seu papel. 

 As professoras Alcione, Elba e Ivete enfatizam em seus depoimentos, carregados de 

fortes expressões emocionais, os sentidos sobre a precarização do trabalho docente, 

representadas pela falta de infraestrutura das escolas, pelo número excessivo de alunos por 

sala, pela jornada de trabalho estressante e, principalmente, pelos baixos salários recebidos 

pelos/as professores/as municipais que ferem a sua dignidade e afetam a sua sobrevivência, o 

que é reforçado por Gatti (2012, p. 108) “a própria situação salarial dos docentes coloca a 

profissão e os seus profissionais em verdadeira crise, que abrange sua identidade e sua 

sobrevivência”. 

Sampaio e Marin (2004) acrescentam que a análise da precarização do trabalho com 

relação às condições de trabalho precisa ocorrer em diferentes facetas que o caracterizam: 

carga horária de trabalho e ensino, tamanho das turmas e razão entre professor/alunos, 

rotatividade/itinerância dos professores pelas escolas e às questões sobre a carreira no 

magistério. 

 Uma das facetas destacadas pelas docentes Elba e Alcione em suas narrativas diz 

respeito ao tamanho das turmas com as quais os/as professores/as tem que trabalhar. 

Expressões como “muito tumulto de aluno” (Prof.ª Elba) e “salas cheias, apertadas” (Prof.ª 

Alcione) também são ratificadas por 11 dos 30 voluntários anônimos que responderam aos 

questionários da pesquisa, denotando que a razão professor/aluno na rede municipal de ensino 

de Pindaí tem se constituído num fator de desgaste físico do professor, um grande desafio na 

constituição da identidade profissional dos/as docentes.   

 Sampaio e Marin (2004) enfatizam que este aspecto é queixa constante dos professores 

brasileiros, o que se tornou mais alarmante em locais onde fora feita a reorganização das 

escolas da rede pública com a formação de turmas bastante numerosas, fato que também 

ocorreu em Pindaí nesta última gestão (2013/2016), com turmas do ensino fundamental – 

séries iniciais formadas com o mínimo de 25 alunos e turmas do ensino fundamental – séries 
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finais com o mínimo de 35 alunos, mesmo em salas de aulas cujos metros quadrados não 

comportam adequadamente essa quantidade de alunos. 

 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 

relatório publicado em novembro de 2012, intitulado “Indicadores Educacionais em Foco”, 

revelou que o tamanho médio das turmas das séries iniciais do ensino fundamental varia de 20 

alunos ou menos, em países como Dinamarca, Estônia, Finlândia, Islândia, Luxemburgo, 

Eslovênia, Suíça (instituições públicas) e Reino Unido, até mais de 34 alunos, como na 

Coreia. O contraste é ainda maior em alguns países do G20 que forneceram dados (ex. 

Argentina, Brasil, China, Indonésia e Rússia); na China, por exemplo, o número de alunos por 

turma atinge a marca de 50 estudantes. Entre os 35 países analisados, o Brasil ficou no 29º 

lugar, em ordem decrescente, entre aqueles com a maior média de alunos nas séries iniciais e 

finais do Ensino Fundamental, com quase 30 alunos por turma, perdendo apenas para Israel, 

Chile, Japão, Coréia, Indonésia e China. (ver Indicador D2, OCDE, 2012) 

Além disso, o relatório expõe que o tamanho da turma ainda está em primeiro plano na 

agenda política e educacional das escolas, distritos escolares, conselhos escolares, 

formuladores de políticas educacionais, pais e outros interessados, fator que pode influenciar 

a escolha dos pais ao optar por uma escola em detrimento de outra. Outro aspecto relevante é 

que a organização em turmas menores é geralmente vista como uma forma de permitir que os 

professores passem mais tempo com cada aluno e menos tempo organizando a turma, o que 

proporciona melhor ensino, adaptado às necessidades individuais dos alunos, e assegura um 

melhor desempenho. Nesse contexto, o tamanho da turma pode ser visto geralmente como um 

indicador da qualidade do sistema educacional. 

O documento também destaca que, o tamanho das turmas, juntamente com a carga 

horária e o salário dos professores, representa uma das principais variáveis que os 

formuladores de políticas podem usar para controlar os gastos com a educação e, revela que 

entre 2000 e 2009, muitos países investiram recursos adicionais para diminuir o tamanho das 

turmas, apesar de ter resultado em melhor desempenho para apenas alguns poucos alunos, 

indicando que apenas reduzir o tamanho das turmas não é, por si só, política suficiente para 

alavancar um melhor desempenho do sistema educacional, pelo contrário, essa medida é 

menos eficiente do que melhorar a qualidade do ensino oferecido.  
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 A carga horária e/ou jornada de trabalho foi também uma questão bastante enfatizada 

pela Professora Elba em sua fala, mobilizando sentimentos de angústia e estresse. Isto porque, 

na atualidade, é gestora escolar e, como consequência assumiu todos os problemas da escola 

rural que dirige, denotando isso em diversos trechos da sua narrativa quando fala em nome 

dos/as colegas de trabalho e dos/as alunos/as. 

Elba: A jornada de trabalho??!!! É de 7 horas da manhã às seis da tarde, eu não 

tenho horário de almoço, uma jornada de trabalho totalmente tumultuada, mal eu 

dispenso um turno estou recebendo o outro, não tem uma pessoa para receber o 

aluno, não tenho horário de almoço, não posso sair pra ir almoçar na minha casa 

porque não tem quem fica com o aluno, uma jornada de trabalho totalmente 

tumultuada... Não se jaz jornada de trabalho com a secretária de educação e com 

o pessoal que trabalha na minha escola, se fala que você tem que trabalhar, não 

olha que você tem que ter qualidade de vida. [...] Então eu acho que a minha 

jornada de trabalho não condiz com o meu salário! Porque eu chego aqui na 

escola, muitas vezes eu preciso pagar um carro particular para resolver problemas 

da secretaria, para atender problemas da escola, com meu dinheiro, porque o 

carro que tem aqui é só para me trazer e me levar... Então eu acho que a minha 

jornada de trabalho não condiz com o meu salário. Eu desembolso pra atender as 

necessidades da escola com o meu dinheiro para resolver problemas da escola... 

Meus colegas de trabalho, nem se fala... Eu tenho colegas aqui que estão com 

alunos especiais, é assim que eu os chamo, porque realmente são pessoas muito 

especiais para nós, que elas estão nas salas de aula cuidando desses alunos, 

consomem seus intervalos para cuidar desses alunos, chegam meia hora antes do 

seu horário de trabalho para receber esses alunos que chegam do carro de aluno 

do transporte que conduz pra escola... Não estão na hora de entrar para a sala de 

aula, mas eles chegam meia hora antes para receber esses alunos, o professor 

descarrega todo o seu tempo dispendioso para cuidar desses alunos, por isso eu 

acho que o salário docente é inadequado para a jornada de trabalho que eles 

fazem.  

Segundo Oliveira (2006), a ampliação da jornada de trabalho e o aumento significativo 

de responsabilidades que os docentes tiveram que assumir atualmente é resultado do processo 

de intensificação do trabalho docente acarretado pelas reformas educacionais ocorridas em 

países da América Latina nas últimas décadas. E em face desta realidade, os/as professores/as 

costumam assumir mais de uma jornada de trabalho, por necessidade de complementar a 



186 
  

renda, em função dos baixos salários do magistério em relação a outras ocupações de 

formação semelhante, conforme explicitado pela professora Alcione: 

Alcione: Teve uma época que eu estava trabalhando e recebendo nessas 20 horas 

um pouquinho a mais que o salário mínimo e os meus filhos faziam faculdade em 

lugares diferentes e eu tinha que trabalhar na feira livre nos finais de semana para 

complementar o salário. Eu era separada e tinha que pagar as despesas dos 

meninos e a luz e a água ficavam para o outro mês, pois não dava para pagar 

todas as despesas no mesmo mês. E era sempre assim... Mas como era favorecida 

por Deus, eu acabava dando conta.  

Outra questão relacionada à precarização do trabalho docente diz respeito à sua 

relação com o trabalho pedagógico no que se refere à utilização das horas de trabalho fora da 

sala de aula, que em muitos lugares é conhecida como Horário de Trabalho Pedagógico 

Coletivo (HTPC) e em Pindaí é conhecido como Atividades Complementares (AC), utilizado 

para o planejamento de aulas, reuniões coletivas, atendimento de pais, etc. 

Sobre isso, vale ressaltar que a Lei N.º 11.738/2008, além do Piso Salarial Nacional 

determinou em seu texto legal, no artigo 2º, parágrafo 4º, a adequação da jornada de trabalho 

do professor, de modo a observar em sua composição o limite máximo de 2/3 (dois terços) da 

carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 da carga 

horária para as atividades planejamento pedagógico, entre outras, que ainda hoje é objeto da 

resistência de muitos governos municipais e estaduais. No município de Pindaí, alguns 

professores tiveram suas jornadas de trabalho readequadas desde 2015, situação que não 

atingiu a todos os/as profissionais do ensino e nem todas as escolas, como enfatizado pela 

Professora Elba:  

Elba: Readequação da carga horária??? Nem pediu, os funcionários dessa escola, 

nem pediu... Nem conhecem!!! [stress] É desconhecida para a Secretária de 

Educação, porque... Se há um atestado médico, quer que você use, eu gestora, use 

o horário da redução da carga horária para cobrir os atestados. O professor daqui 

não tem redução! Então esse salário é digno?!?  Então esses salários não são 

dignos para a carga horária de trabalho aqui... 
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 Outro aspecto relevante na fala das professoras Elba e Alcione com relação à jornada 

de trabalho excessiva e as péssimas condições de trabalho refere-se à saúde dos/as 

professores/as: 

Elba: Condições de trabalho para os funcionários?!!? Nenhuma!!! Eu não tenho 

um filtro pra colocar água, eu não tenho... Eu trabalho ao ar livre como vocês 

podem ver a minha condição de trabalho, isso afeta minha saúde. [...] 

Problemas?!!? Todos os dias eu tenho problemas. Eu consumo meu sono, a 

minha tranquilidade familiar por causa dos problemas dessa escola... Eu deixei, 

eu penso que amor pela profissão, nesta gestão, não só nesta gestão, neste 

município... Nas políticas públicas do município de Pindaí tem outro significado: 

respeito zero pela educação!!! 

Alcione: Por exemplo, na escola... [...] mudam as coisas, o número de aluno 

aumenta, aumenta o número de carteiras na sala, mas o tamanho das salas não 

aumenta, não aumentou a sala, não melhorou a situação climática, essas coisas 

que são modificadas são repassadas sem preparo, só não aumenta o salário do 

professor. É aqui que entra a dignidade do professor, como você vai trabalhar 

num lugar onde você está desmaiando de calor, de dor de cabeça por conta da 

quentura, e chega ao final do mês não tem o incentivo do salário? Você que 

perdeu a sua condição de comprar, pois as condições de gastos aumentaram... 

A respeito do acúmulo de serviços e novas funções assumidas pelos professores/as 

com a intensificação do trabalho docente na atualidade e a repercussão das novas demandas 

na saúde e na vida pessoal destes/as profissionais, como enfatizado no excerto da narrativa da 

professora Elba, Tardif e Lessard (2007, p.113) acentuam: 

 [...] professores se engajam a fundo num trabalho que chega a tomar um 

tempo considerável, até mesmo invadindo sua vida particular, as noites, os 

fins de semana, sem falar das atividades de duração mais longa, como cursos 

de aperfeiçoamento, de formação específica, atividades para escolares ou 

sindicais, das associações profissionais, dos clubes esportivos para jovens, 

etc. 

Dal Rosso (2006) afirma em estudo sobre a duração da jornada de trabalho e seu grau 

de intensidade, que a intensificação do trabalho docente “refere-se ao desgaste da pessoa com 

o trabalho” (p.33). O autor conclui pontuando que a duração da jornada de trabalho e seu grau 

de intensidade, as condições de trabalho e os requerimentos e/ou exigências impostas aos 

trabalhadores/as acumulam repercussões sobre a exploração do trabalho e acarretam fortes 
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consequências sobre a saúde destes, em seus aspectos físico, emocional e cognitivo. Oliveira 

(2006) coadunando com as ideias de Dal Rosso, complementa que a intensificação do 

trabalho docente também é decorrente da extensão das horas e da carga de trabalho sem 

remuneração adicional, dentro da própria escola ou “levando trabalho para casa” (p.214). E, a 

professora Elba em excerto da sua narrativa, carregado com alta carga emocional e nível 

elevado de estresse apresentado anteriormente, revelou vivenciar situações semelhantes às 

descritas pelos autores Dal Rosso e Oliveira. 

Finalmente, conforme asseveram as autoras Sampaio e Marin (2004), no debate sobre 

a precarização docente além de incluir a discussão sobre o tamanho das turmas e a carga 

horária de trabalho do/a professor/a, faz-se necessário avaliar uma terceira faceta: a carreira 

do magistério. 

Entendida como um trajeto individual, pouco ligado ao desenvolvimento de atividades 

coletivas, a carreira docente desenvolve-se desde o início no exercício da docência e 

prolonga-se até a aposentadoria. Trata-se de um caminho bastante específico em que a ação 

do/a professor/a é condicionada por diversos fatores: formação inicial e continuada do/a 

profissional, nível de ensino em que leciona, as condições de trabalho (carga horária de 

trabalho, recursos materiais, plano de carreira, salário, etc.) e a busca e/ou luta constante pela 

garantia de direitos e vantagens adquiridos no exercício da docência como dispositivos para 

valorização pessoal e profissional, bem como pelo reconhecimento social da profissão 

docente.  

A respeito dessa questão, as narrativas dos participantes da pesquisa revelaram que, 

além do papel primordial da formação e das condições de trabalho no desenvolvimento da 

carreira como evidenciadas anteriormente em seus relatos, a existência de um Plano de 

Carreira consistente que possa garantir direitos e vantagens conquistadas ao longo dos anos 

trabalhados e dar sustentação a uma remuneração condigna para o/a professor/a é de extrema 

relevância para a valorização docente. 

Alcione: [...] Eu gostava de evoluir na carreira [...] minhas expectativas eram 

essas: qualificando, eu posso melhorar meu trabalho, posso melhorar meu salário 

sempre numa expectativa de que as coisas iriam melhorar. [...] O que faz a gente 

crescer na carreira, procurar desenvolver mais, é o incentivo da remuneração. 

Porque a gente trabalha (também) porque a gente precisa  e antes era assim a 
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gente tinha direito ao FGTS e ao PASEP, mas por falta de informação e de 

organização/repasse da Prefeitura a gente perdia. Eu perdi muito do FGTS que eu 

trabalhei antes e não recebi e tudo isso daí é desvantagem e perda no salário. 

Algumas coisas que a gente passa na vida da gente e que deveria vir como 

incentivo, mas passa assim como dissabores. Pois a gente poderia estar sendo 

mais valorizados e por aí a gente passa a ser desvalorizado... Isso é uma tristeza 

na nossa carreira, esse descaso com aquilo que você tem direito e não é visto 

como direito. Eu perdi muitos direitos por não ter conhecimento...  Eu me lembro 

de que quando veio a Constituição, e eu já tinha 05 anos que (eu) já trabalhava na 

prefeitura. Eu fiz um concurso em 92 (parece), e por direito eu já tinha minhas 20 

horas e eu perdi minhas 20 horas... Eu fiz concurso para adquirir mais 20 horas, e 

o gestor da época disse que eu fiz o concurso para adquirir vantagens... E minhas 

outras 20 horas que eu já tinha direito?!? A CF de 88 me dava o direito das 20 

que eu já tinha há 05 anos e eu perdi.  Fiz outro concurso, passei mais perdi 

minhas 20 horas!!! Foi feito algo que depois foi descoberto por todo mundo, não 

foi publicada a pontuação real que a gente fez, publicou outra pontuação... Pelas 

correções extras oficiais das provas, de pontos que a gente tinha, nós tivemos 

outra pontuação, mas a gente foi passada pra trás. Eu fui passada pra trás mais 

uma vez. Era uma dificuldade muito grande, precisava de advogado e eu ganhava 

muito pouco com 20 horas e não tinha como pagar advogado e ai perdi meu 

direito. Talvez isso aí foi uma perda material, mas espiritual não foi, pois eu pude 

ajudar minha família. [risos] Eu psicologicamente tenho que pensar assim!!! 

Elba: O Plano de carreira existe, existe o Plano de carreira, direitos e vantagens, 

e para adquirir direitos e vantagens, você precisa humilhar e, às vezes, você não é 

atendida... Muitas vezes!!! Porque eu já entreguei RDVs e não fui atendida... 

Meus direitos adquiridos!!! Outros negam seus direitos, outros vão lá adiante 

depois de você e conseguem... Então é assim, parece que há um apadrinhamento e 

um interesse particular por parte dos gestores. 

Fagner: [...] Foi criado também o Plano de Carreira com alguns direitos e 

vantagens. Talvez, apesar de nem todos serem respeitados, mas teve também uma 

melhoria no salário, que todo mundo tem direito ao salário, mas pode ser que tem 

alguma coisa ainda a desejar, porque talvez tenha alguns direitos que não são 

reconhecidos, mas a criação também que no início não existia  era o 13º (salário), 

hoje  já tem né?... Que a gente não ‘tinha’ direito (não recebia), mas que a gente 

sabe que é o direito do funcionário. [...] Mas tem algumas vantagens que não 
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estão sendo reconhecidas, mas eu espero que com o passar dos tempos a gente 

venha a receber, porque tem alguns direitos que estamos perdendo, mas você sabe 

que o direito sempre vem, e quem sabe um dia nós não podemos receber tudo o 

que a lei nos permite. 

Ivete: Iniciei a minha carreira profissional trabalhando numa creche (é...) onde 

inicialmente a gente trabalhava e nem um salário mínimo recebíamos (né...), e, 

com o passar do tempo ...  nós começamos né... a nossa luta pela melhoria do 

nosso salário  e graças a Deus foram surgindo as leis que garantiam... é... que 

garantem a nós um salário melhor, um salário digno, mesmo assim é... no 

município de Pindaí, ,como nós sabemos que houve melhoria, houve algumas 

mudanças, mas o professor ele ainda é desvalorizado... Graças a Deus a gente 

conseguiu algumas melhoras  né... depois do Plano de Carreira Municipal, mas 

ainda temos muito o que conquistar. O município né... ele resiste em algumas 

coisas... Foi criado o Plano de Carreira, o Plano de Cargos e Remuneração do 

Magistério do Profissional da Educação do Município de Pindaí  e, no ano de 

2010, esse plano, de uma certa forma, veio para a melhoria da educação, mas o 

nosso (plano)... a nossa classe ela ainda precisa melhorar mais. 

As experiências narradas pela Professora Alcione apontam o sentido que ela atribui à 

formação inicial e continuada como dispositivo para a melhoria da qualidade do seu 

ensino/trabalho, bem como, para a melhoria salarial. Também sinaliza o salário como um 

insumo necessário para a valorização docente, capaz de incentivar o/a professor/a a buscar 

mecanismos de se desenvolver na carreira. Todavia, além de enfatizar o papel imprescindível 

da remuneração condigna para o resgate da dignidade pessoal e social do/a professor/a, 

denuncia a predominância de práticas clientelistas no início da carreira no magistério 

pindaiense ao relatar sobre a sua necessidade de ampliação da carga horária e os motivos 

alegados para a negação do seu pedido pelo poder público municipal, bem como ao discorrer 

sobre o concurso público realizado em 1992 e a supressão de direitos trabalhistas. O 

clientelismo político é ratificado na fala da professora Elba, que alega ter requerido direitos e 

vantagens na atual gestão e não foi atendida, enquanto outros/as servidores/as que 

protocolaram pedidos posteriores ao dela tiveram suas solicitações deferidas pela Secretaria 

de Educação. 

Sobre o salário docente, uma das principais queixas do professor, Sampaio e Marin 

(2004) ressaltam que ele é uma das questões mais visíveis da precarização do trabalho 
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docente, visto que “a pauperização da profissão significa a pauperização da vida pessoal, nas 

suas relações entre vida e trabalho [...]” (p. 1210). E, Oliveira (2006) acrescenta que o 

trabalho docente tem sofrido relativa precarização nos aspectos concernentes às relações de 

emprego, tais como arrocho salarial, ausência de piso salarial, inadequação ou mesmo 

ausência de planos de cargos e salários, perda de garantias trabalhistas e previdenciárias, entre 

outros, denotando uma tentativa de flexibilização e de desregulamentação da legislação 

trabalhista. 

Quanto ao clientelismo político, este é uma prática eleitoreira de certos políticos que 

consiste em privilegiar uma clientela (eleitores) em troca de seus votos, apoio político e é um 

conceito que está diretamente ligado a outros conceitos, como corrupção, demagogia, 

falsidade ideológica, perseguição política, favoritismo, entre outros, que são considerados 

amorais e que enfeitam o currículo de muitos políticos no interior do Brasil, principalmente 

em cidades do Nordeste brasileiro.  

Barros (2002) em estudo realizado sobre o clientelismo numa perspectiva local 

analisou como determinadas relações de poder interferem no dia a dia da escola pública 

municipal e como o cotidiano dos servidores municipais se modifica ante a manutenção de 

práticas clientelistas que os ligam a vida política da cidade, através do patrulhamento dos 

cabos eleitorais infiltrados na escola. Desse modo, aqueles servidores que se manifestam 

contrários às ações e/ou ideais da administração pública são perseguidos politicamente: no 

caso de contratos temporários os servidores são demitidos e, os efetivos/concursados podem 

ser removidos para outro local de trabalho, perder benesses e, até mesmo ter vantagens e 

direitos adquiridos postergados, ignorados, negados, conforme narrado pelas professoras 

Alcione e Elba; uma realidade que expressa a tirania dos governantes locais e que fere os 

direitos civis, a dignidade humana, pois substitui o direito pelo privilégio e a competência 

pelo apadrinhamento, que são noviços à democracia.  

Destaca-se nos excertos das narrativas selecionados para analisar os sentidos dos 

sujeitos da pesquisa atribuídos à carreira docente, que esta é comumente associada ao Plano 

de Carreira, isto porque a carreira refere-se à trajetória do/a professor/a no exercício da 

docência incluindo o seu desenvolvimento/aprimoramento e as conquistas profissionais 

adquiridas ao longo dos anos trabalhados e o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do 

Magistério público por se constituir na legislação que trata dos aspectos referentes à profissão 

docente: classificação dos profissionais por níveis de ensino e habilitação, direitos e 
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vantagens, plano de pagamento, deveres, entre outros. Assim, sobre o Plano de Carreira do 

magistério municipal, aprovado em 2010, o professor Fagner e as professoras Elba e Ivete 

enfatizam que este existe e que propunha melhorias para a categoria, mas que o mesmo não é 

respeitado e/ou cumprido pela administração pública, alegando mais uma vez a primazia de 

práticas clientelistas e falta de uma política de valorização docente por parte da gestão 

municipal. Fato do mesmo modo confirmado na análise dos questionários respondidos para a 

pesquisa: 17 dos 30 voluntários que responderam ao instrumento aplicado consideram o atual 

Plano de Carreira do município uma conquista da categoria, mas que o mesmo não é 

respeitado pela administração municipal, visto que muitos direitos e vantagens conquistados 

foram retirados/suprimidos pela atual gestão, que também descumpre o plano de pagamento 

dos/as professores, conforme artigo 18 do PCCR. 

Sobre os planos de carreira e sua centralidade dentre as condições de trabalho dos/as 

professores/as, Gatti (2012) afirma que estes têm se constituído em um dos grandes desafios 

impostos na efetivação de políticas públicas nas esferas federal, estadual e municipal: 

[...] as condições de trabalho dos professores constituem um desafio 

considerável para as políticas educacionais, tanto no nível federal como nas 

instâncias estaduais e municipais. Os planos de carreira relativos à docência 

têm papel central nessas condições. Eles, efetivamente, refletem o 

reconhecimento social e político desses profissionais. Discute-se e se busca a 

valorização dos docentes como fator importante seja em relação à motivação 

desses profissionais, seja quanto ao reconhecimento de seu papel central nos 

processos educativos escolares. Esse reconhecimento se estende, também, às 

exigências que contemporaneamente são feitas aos professores, às quais 

deveria corresponder uma situação de trabalho, salário e perspectivas de 

futuro condizentes. O valor atribuído a um setor de trabalho está 

intrinsecamente ligado às suas condições de exercício, que geram atribuições 

sociais de reconhecimento valorativo. Não são os discursos que criam valor 

social, mas, sim, as situações. E, aqui, temos alguns problemas. (p.90-91) 

Sintetizando, nas narrativas organizadas no segundo núcleo de significação, Eixo 

Temático 02 “Eu - Professor (a) e o exercício da docência: modos de ser e estar na profissão”, 

os sujeitos da pesquisa ao discorrerem sobre o processo de constituição das suas identidades 

profissionais, revelaram os sentidos que conferem à formação continuada, às condições de 

trabalho, à carga horária, ao salário docente e aos planos de carreira como dispositivos 

essenciais para o exercício da docência e para a valorização docente. Também destacaram a 

precarização do trabalho docente no âmbito local e seus efeitos colaterais como 

desqualificação do ensino, desmotivação e desvalorização do magistério e enfatizaram a 

intensificação do trabalho do/a professor/a em face às novas demandas educacionais, 
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provocada inclusive pela precariedade do salário docente, como um fator preocupante devido 

as consequências trazidas para a saúde do/a professor/a, como o estresse e a síndrome de 

burnout.  

Por fim, as narrativas denunciaram o desrespeito e a falta de comprometimento do 

poder público com as políticas públicas que corroboram para a valorização docente, a 

exemplo do não cumprimento do plano de carreira do magistério municipal e a supressão de 

direitos trabalhistas, bem como a predominância de práticas clientelistas no município de 

Pindaí.  

5.3.3 Fundef, Fundeb e Lei do Piso Salarial Nacional: Políticas Públicas de valorização 

docente? 

O terceiro e último núcleo de significação, o Eixo Temático 03: “A materialização das 

políticas educacionais implementadas nas últimas décadas - Fundef, Fundeb e, principalmente 

à Lei do PSPN – e a relação destas com a valorização docente” se configurou a partir dos 

sentidos atribuídos pelos/as professores/as participantes da pesquisa ao modo como a política 

de Fundos e a Lei do Piso Salarial Nacional, políticas públicas que propunham a remuneração 

condigna do professor como insumo de valorização docente, se materializaram no município 

de Pindaí.  

A inclusão do Fundef e do Fundeb no processo de análise para se chegar aos sentidos 

atribuídos pelos/as professores/as à Lei do PSPN, se deu devido ao fato de ter sido a criação 

desses Fundos de financiamento da educação que consubstanciaram a criação da Lei N.º 

11.738/2008 e, porque para se avaliar os impactos que a instituição do piso salarial nacional 

provocou nas finanças municipais e no salário docente, seria necessário também analisar o 

período anterior e posterior a implementação da referida lei.  

O Fundef criado pela Emenda Constitucional (EC) Nº 14/96 e regulamentado pela Lei 

9.424/96, no discurso do então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso chamado 

de “Fundo de Valorização do Professor” (BRASIL, PRESIDENTE, 2002), contribuiria 

indiscutivelmente para: 1) “o atendimento ao professor, valorizando o professor, incluindo a 

questão do salário”; 2) “valorizar o professor naquilo de que ele precisa também para sua 

dignidade” e melhorar a “condição de vida do professor”; 3) garantir uma “base mínima de 

formação de professor, de pagamento de professor”; e, 4) “melhorar o salário dos professores 
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das áreas mais pobres” (BRASIL. PRESIDENTE, 2002, v.2, páginas: 284, 437, 699 e 683, 

respectivamente). Em síntese, nas palavras de FHC, o Fundef provocaria uma revolução na 

educação brasileira visto que resolveria, ao mesmo tempo, duas questões cruciais e 

interdependentes: a valorização docente e a qualidade do ensino Ou seja, os recursos 

recolhidos e redistribuídos pelo Fundef às unidades federativas, deveriam ser utilizados 60% 

na melhoria salarial do professor e na sua qualificação, o que certamente contribuiria para 

melhorar a condição da escola pública brasileira. 

No Fundeb, Fundo substitutivo do Fundef, criado pela EC nº 53, de 19 de dezembro de 

2006, e regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e pelo Decreto nº 6.253, de 

13 de novembro de 2007, embora as entidades representativas do magistério público, a 

exemplo da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, tenham proposto e/ou 

solicitado a elevação do percentual a ser investido na remuneração docente para 80% dos 

recursos arrecadados no fundo, manteve-se o mesmo percentual do Fundef (60%); apenas 

legitimou-se como elementos preponderantes para a valorização docente, o Plano de Carreira 

e a remuneração condigna, ao estipular prazo para a efetivação da lei do piso salarial 

profissional nacional. 

Consoante ao exposto, as professoras Alcione e Elba ao narrarem sobre a 

materialização das políticas de Fundos (Fundef e Fundeb) no município de Pindaí e as 

implicações destas na valorização docente, principalmente no que se referem ao salário 

condigno dos/as professores/as, reconhecem a importância dessas políticas públicas, mas 

revelam que há um grande distanciamento entre o plano teórico e o prático, empregando um 

tom denunciativo em suas falas ao afirmarem que, quando chegam ao âmbito local elas são 

corrompidas pela administração local, que aplicam os recursos à sua maneira, sem 

transparência, provocando dúvidas, insatisfação e descontentamento na classe. 

Alcione: [...] eu acho muito importante essas políticas públicas, por exemplo, a 

valorização através do Fundef e do Fundeb...  No papel  é uma coisa muito bonita 

na lei, mas quando chega na prática, aí fica as interrogações: Por que na lei é uma 

coisa e na realidade é outra? As políticas públicas existem no papel, mas não são 

cumpridas como eles querem e explicitam no papel, na prática é muito diferente! 

O Fundef mesmo, que depois passou para o Fundeb, diz que os 60% é para pagar 

o professor e os 40% é para as outras despesas, mas se sobrou tanto tem que 



195 
  

repassar para o professor, mas nunca o professor recebe o que sobrou, um repasse 

desse e não sabe pra onde vai esse dinheiro. 

Elba: Eu acho que o Fundef, o Fundeb, ele, ele... Todas as duas partes veio para 

melhorar a vida do professor, mas quem rege as leis, quem trabalha nos órgãos é 

que se corrompe e não deixa as leis fluírem. Eu acho que a relação entre as 

políticas públicas educacionais com os professores do município de Pindaí, está 

um falando uma coisa e o outro falando outra coisa. Esta a gente precisando ser 

valorizado e as políticas públicas, dizendo assim: “vou faltar com o respeito! 

Você não tem direito!!!” Esconde uma pedra, um lado da moeda. [...] E quem está 

na sala de aula é que se sente mais afligido, é que se sente massacrado... O 

próprio Fundef/Fundeb não tem nada a ver com isso. Quem gere esses programas 

é quem peca... É quem peca na questão valorização do profissional. O 

profissional vai pra a sala de aula com aquela injeção de ânimo pra fazer aquilo 

que te contenta, mas não é valorizado... [...] 

 O professor Caetano destaca outro aspecto relevante na sua fala que é a 

implementação de uma política pública pelos governos subnacionais, afirmando que, muitas 

vezes elas são executadas não por reconhecimento da importância da mesma, neste caso, não 

por reconhecimento da profissão docente ou por priorizar o professor e a sua valorização, mas 

“por força da luta” desses profissionais e/ou por obrigatoriedade, imposição, determinação de 

leis e organismos maiores. E acrescenta que, ao contrário, a gestão pública deveria orgulhar-

se por priorizar a educação e os seus profissionais, sinalizando que o desenvolvimento de uma 

nação é medido pelo nível de escolaridade do seu povo, o que caracteriza a educação como o 

maior e mais rendável investimento que um país pode fazer; e, nesse processo, o professor 

tem papel central. 

Caetano: O governo tem essas leis, mas muitas vezes o governo, eles publicam 

essas leis não por vontade própria, mas por imposição, ou seja, por força da luta 

dos profissionais. E eu acho que o poder público pra colocar em prática essas 

conquistas, eu acho assim que os gestores deveriam se sentir privilegiados em 

cumprir as leis, como o Fundef, o Fundeb, a Lei do Piso, pois assim mostrarão 

que o seu município está desenvolvendo.(Grifos nossos) 

 O excerto da narrativa do Professor Fagner, por sua vez, aponta que houve melhoria 

para a classe a partir da instituição da política de fundos, não expressa em salários melhores, 

mas sim pelo simples fato de não mais atrasar o pagamento dos mesmos, que continuavam a 



196 
  

ter como referência o salário mínimo. Fato que também é evidenciado nos questionários 

aplicados: 17 respondentes disseram que ‘sim’, houve melhoria salarial e 13 responderam que 

houve ‘em parte’; todavia, todos justificaram que essa melhoria não foi devido a aumentos 

nos salários, pois isso não ocorreu, mas porque não houve mais atraso nos pagamentos. Vale 

ressaltar, que de igual modo, os contracheques dos/as professores/as analisados na pesquisa, 

apresentaram os salários-base tendo como referência o salário mínimo, tanto no período de 

vigência do Fundef quanto do Fundeb.  

Fagner: Com a criação do Fundef e Fundeb melhorou muito porque não teve 

mais aquele negócio de atraso, não teve mais atraso no salário, porque a gente 

ficava um mês, dois meses de atraso e hoje, você pode fazer um compromisso 

porque o salário não atrasa mais.  

 A realidade expressa nos relatos dos/as professores/as está em consonância com o 

contexto social, político e econômico brasileiro em que a lei do Fundef fora articulada e 

promulgada, totalmente influenciado por um contexto maior, neoliberal, macroeconômico e 

globalizado. Uma política educacional orientada nos princípios da racionalidade financeira, 

assim como todo o Governo de FHC que se baseou nas orientações de organismos 

multilaterais como Banco Mundial (BM), cujo caráter “contencionista-reformista” se revelou 

no setor educacional ao exigir a reforma do Estado e da educação, contendo investimentos 

públicos (SILVA, 2002). Em outras palavras, na visão do BM havia muito recurso investido 

na educação brasileira, mas a sua aplicabilidade era ineficiente. 

 Como foi debatido no capítulo 2 dessa dissertação, em uma cartilha publicada pelo 

referido Banco no ano de 1995, ficou evidenciado que as condições de aprendizagem e os 

resultados obtidos pelos alunos são determinantes para a qualidade da educação. Esta 

(qualidade) também seria o resultado de determinados insumos educativos que intervêm na 

escolaridade, no caso nas séries iniciais do ensino fundamental.  

O Banco Mundial, para a determinação desses insumos, baseou-se em estudos sobre as 

correlações de aprendizagem nos países de baixa e média renda, desvelando quais são os 

efeitos positivos para favorecer a melhoria da aprendizagem, seguindo uma ordem de 

prioridades: 1º biblioteca; 2º tempo de instrução; 3º deveres; 4º livros didáticos; 5º 

conhecimento do professor; 6º experiência do professor; 7º laboratórios; 8º remuneração do 

professor; 9º tamanho da classe (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 90). 
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Desse modo, foi levando em consideração as orientações para contenção de recursos 

na educação e o fato de não considerar o salário do professor como prioridade na melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem do aluno, que o Fundef fora pensado e criado. Ou 

seja, muito embora o professor tenha ganhado centralidade nos discursos do governo como 

agente central na melhoria do ensino, justificando a sua capacitação, a sua profissionalização 

através de Planos de Carreira e a remuneração condigna, na prática o mesmo governo realizou 

cortes nos seus gastos com a educação, inclusive limitando a participação financeira da União 

no Fundef, comprometendo o objetivo do fundo que era valorização do professor.  

Em suma o Fundef determinou a massa de recurso (60%) a ser aplicado na 

remuneração docente, mas não houve injeção de novos recursos para tal, nem fora 

contemplado o piso salarial nacional, permitindo disparidades entre os salários dos 

professores nas instâncias municipal e estadual.  Ou como afirmam Monlevade (2006) e 

Vieira (2004): apesar do Fundef ter provocado algum tipo de melhoria salarial, principalmente 

se referindo às regiões norte e nordeste, onde se praticava remunerações abaixo do salário 

mínimo, a ausência de uma referência nacional para o início de carreira fez com que este 

Fundo não atingisse o seu objetivo de valorizar o magistério da educação básica pública no 

Brasil. 

Com o Fundeb a questão da valorização docente continuou central ao legitimar mais 

uma vez a elaboração de Planos de Carreira e a remuneração condigna para os docentes (LEI 

N.º 11.494, 2007, art.40). Todavia, não apresentou mudanças consideráveis nos salários 

dos/as professores/as, visto que a manutenção da vinculação do percentual mínimo de 60% 

para pagamento dos profissionais do magistério não garantiu/garante necessariamente a 

valorização destes uma vez que esse percentual (60%) não incide sobre a totalidade de 

recursos destinados à educação (DAVIES, 2008). 

Sendo assim, os sentidos atribuídos à materialização da política de Fundos no 

município de Pindaí desvelados nas vozes dos sujeitos dessa pesquisa, é de que estes fundos 

não provocaram mudanças consubstanciais nos seus salários uma vez que continuaram 

recebendo o salário mínimo como salário-base para cada 20 horas semanais trabalhadas. O 

que está em conformidade com as repostas dadas ao questionário da pesquisa: 73,33% dos 

voluntários responderam que a referência do salário-base recebido por eles no período de 

vigência do Fundef (1998-2006) e nos dois primeiros anos de vigência do Fundeb (2007-

2008) era o salário mínimo. A única alteração e/ou sentido positivo, considerado pelos/as 
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professores/as fora o fato de não haver mais atrasos no pagamento, fato que era recorrente 

antes da instituição dos referidos fundos de financiamento da educação brasileira. 

Sobre a Lei do Piso e sua implementação no município lócus da pesquisa, as narrativas 

dos cinco sujeitos participantes, revelaram os sentidos/significados que cada um/a confere a 

essa política pública que objetiva a valorização docente. A análise das suas falas levou em 

consideração o nível de habilitação de cada professor/a visto que, no conjunto dos/as 

professores/as entrevistados/as, tem: as Professoras Alcione, Elba e Ivete que possuem nível 

3, o Professor Caetano recém-graduado em Pedagogia (Nível 2) e o Professor Fagner com 

nível 1. 

O Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação (PCCR), 

vigente no município, apresenta em seu artigo 18, um plano de pagamento para cada nível de 

acordo a sua formação: Nível 1: Ensino médio na modalidade normal (Salário-base igual ao 

Piso Salarial Nacional vigente); Nível 2: Graduação (Salário-base igual ao Piso Salarial 

Nacional vigente + 12%); Nível 3: Especialização (Salário-base do Nível 2 + 14%); Nível 4: 

Mestrado (Salário-base do Nível 3 + 25%), etc. Este esclarecimento faz-se necessário, visto 

que a questão gerativa da entrevista narrativa, solicitava aos/às participantes que discorressem 

sobre a materialização da Lei do Piso Salarial Nacional em Pindaí e suas implicações na 

valorização docente e, na fala de alguns/as, a não diferenciação do pagamento dos/as 

profissionais do magistério por nível de formação foi algo recorrente, sinalizando, já neste 

ponto, o não cumprimento pela gestão municipal do ‘piso salarial docente’ conforme PCCR e 

a não valorização dos seus profissionais do ensino evidenciada pelo não reconhecimento 

formação de cada professor/a. 

Alcione: [...] Hoje quem tem o magistério (2º grau) está igual (recebendo), isto é, 

está do mesmo jeito de quem tem uma formação (Graduação). É aí que a gente vê 

as dificuldades desse Piso salarial, existe no papel, mas na prática...  

Ivete: [...] a nossa classe ela ainda precisa melhorar (mais), né... os nossos 

gestores precisam, é [...] fazer com que esse plano (Plano de Carreira), esse piso, 

o novo piso salarial seja cumprido, que não é. Sabemos que apenas o nível 1(né) 

eles pagam o piso salarial, enquanto os outros níveis não tem ainda aquilo que 

realmente deveriam ter.  
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Elba: Eu, por exemplo, fiz graduação, pós-graduação e não tenho incentivo para 

fazer mestrado, doutorado. Que incentivo eu tenho? Que (que) eu estou ganhando 

em troca??? “Graças faz, graças merece!” A Lei do Piso salarial pra mim 

significa pra mim uma injeção de ânimo!  

Sendo assim, a situação descrita nos excertos das narrativas apresentadas é 

contraditória ao quanto teorizado por Gatti (2012): “o reconhecimento dos docentes da 

educação básica como profissionais essenciais ao país passa pela oferta de carreira digna e de 

remuneração condizente à formação deles exigida e ao trabalho que é deles esperado” (p.94-

95). 

  O piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação 

básica, instituído pela Lei N.º 11.738/2008, é o valor mínimo que os/as professores/as com 

formação em magistério em nível médio (ou antigo curso normal) e carga horária de trabalho 

de 40h semanais, em início de carreira devem receber. Isto implica em afirmar que, os demais 

professores, devam ter o seu trabalho reconhecido/valorizado, em termos salariais, de acordo 

os anos de experiência na docência (tempo de serviço), bem como, de acordo a sua 

formação/titulação acadêmica, entre outros aspectos da carreira. Esses direitos/vantagens, por 

sua vez, devem estar garantidos nos planos de carreira da categoria, instrumento que 

juntamente com o PSPN encontra-se legitimado no arcabouço legal brasileiro, como 

Constituição Federal de 1988, LDBEN N.º 9394/96, Lei do Fundeb, etc.  

  Segundo Morduchowicz (2003), não apenas no Brasil, mas na América Latina, o 

formato tradicional das carreiras do magistério tem sido desenhado com base em 

diferenciação salarial segundo o tempo de serviço, o que expressa o reconhecimento da 

experiência, mas, também, com o nível de titulação dos professores, o que tende a valorizar o 

desenvolvimento acadêmico. Assim também é constituído o PCCR do Magistério Público de 

Pindaí, conforme apresentado no capítulo que trata do panorama educacional do município, 

embora as narrativas das participantes da pesquisa Alcione, Elba e Ivete, denunciem que este 

não esteja sendo cumprido, o que as fazem sentir-se desvalorizadas e desmotivadas na 

profissão, pois estão recebendo o mesmo piso salarial que os/as professores/as de nível médio.  

 Do mesmo modo, 86,66% dos 30 voluntários que responderam ao questionário da 

pesquisa afirmaram que ‘não’ estão recebendo o salário-base conforme o PCCR municipal e 

justificaram que a gestora (o poder público) não faz a distinção entre os diferentes níveis de 
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formação, pois todos recebem o piso salarial equivalente ao nível 1, acrescentando que 

também não são pagas as vantagens pessoais a que têm direito, o que consideram um 

verdadeiro desrespeito com a classe.   

 A análise de outros documentos analisados para a pesquisa, dos contracheques de 

professores/as do município, também revelaram a mesma realidade expressa sobre o não 

pagamento dos demais profissionais do magistério de nível 2 e 3 de acordo o PCCR,  o que 

acontece desde 2012, sob a alegação de não  possuir recursos suficientes para cumprimento do 

plano de pagamento de acordo o plano de carreira municipal. Entretanto, a questão financeira 

do município só fora mencionada por uma professora, embora de modo contraditório, pois 

denota o não entendimento de como funciona a questão financiamento da educação, limites e 

possibilidades de utilização dos recursos na remuneração do magistério, fato que também se 

configura como um indicador na análise dos sentidos atribuídos à Lei do PSPN, uma vez que 

não tem como se pagar o piso salarial onde há insuficiência de recursos financeiros.  

Alcione: Às vezes eu questiono “Se o Piso é lei por que não cumpre?” São 

interrogações que ficam, porque falam que entrou não sei quantos milhões na 

educação e não paga o piso do professor, as escolas continuam do mesmo jeito, e 

por aí vai... Eu fico indignada querendo entender isso...(Grifos nossos) 

Sendo assim, em 2012, comprovada a insuficiência de recursos para cumprimento do 

pagamento de todos/as os/as docentes de acordo o PCCR em audiências no Ministério Público 

entre a administração pública e representantes do sindicato dos servidores, os reajuste dados 

foram de 10% sobre o salário-base/2011 para os/as professores de nível 2 e, 12% sobre o 

salário-base/2011 para os/as professores de nível 3. No ano 2013 não houve reajuste para 

estes níveis, apenas os profissionais de nível 1 receberam o equivalente ao piso salarial 

nacional 2013. Em 2014, os níveis 2 e 3 foram reajustados nas suas bases de acordo o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no ano 2013 correspondente à 

5,5627%. Já no ano de 2015, o índice de reajuste para os referidos níveis, negociado entre o 

sindicato da categoria e a administração pública, foi de acordo o acumulado do ano 2014 do 

Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), muito embora o reajuste dado tenha 

permanecido alguns meses apenas, sendo retirado logo depois da folha de pagamento, 

justificando-se que o projeto de reajuste não fora aprovado pela Câmara de Vereadores.  
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Desse modo, a forma como foram feitos os reajustes salariais do magistério municipal 

nos últimos anos denota um quadro de instabilidade financeira, haja vista, o pagamento dos/as 

professores/as não seguir a norma legal que é o Plano de carreira. Entretanto, dados 

apresentados no capítulo quarto dessa dissertação como os percentuais gastos no Fundeb 

municipal com a remuneração docente nos anos 2012, 2013 e 2014 mostram que os 

investimentos de recursos para este fim foram superiores a 70% e que os índices de reajustes 

dados pela União, de 2012 a 2016, oscilaram entre o maior percentual que foi de 22,22%, e o 

menor 7,99%, e, podem servir para justificar uma possível insuficiência de recursos para se 

efetuar os reajustes salariais do magistério pindaiense de acordo o plano de pagamento que 

consta no PCCR. Muito embora, a falta de transparência e a unilateralidade da administração 

pública sobre a aplicação dos recursos da educação corroborem para que os/as professores/as 

atribuam outro sentido à questão, como revela uma voluntária no questionário aplicado na 

pesquisa: “a administração faz o pagamento do jeito que quer”.  

 Vale destacar que a Lei N.º 11.738/2008, no seu artigo 4º há a indicação para que a 

União complemente as verbas dos entes federativos que não tenham condições de arcar com 

os custos do pagamento do piso nacional do magistério, mediante a comprovação da 

insuficiência de recursos, além de também estipular que o governo federal será responsável 

por cooperar tecnicamente com os estados e municípios que não conseguirem assegurar o 

pagamento do piso, lhes assessorando no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de 

seus recursos. Portanto, há indicativos na lei de que a situação instaurada pode ser revertida, 

mas antes de disso é necessário que a valorização do magistério faça parte da agenda do 

governo municipal e que administração recorra aos meios legais para que consiga apoio 

financeiro para de fato valorizar os/as profissionais do ensino municipal com uma 

remuneração efetivamente condigna. 

 Em face do exposto, é essencial reafirmar a necessidade urgente do aporte de novos 

recursos na educação pela União, para atendimento dessa demanda, o que pode ser 

concretizado a partir do cumprimento da meta 20 do novo PNE, que trata do financiamento da 

educação que propõe a elevação do percentual do PIB investido no setor para 10% até o final 

do decênio; ou seja, que se cumpram, principalmente, as estratégias 20.7 e 20.9, que propõem, 

respectivamente: implementar o Custo Aluno Qualidade (CAQ) como parâmetro para o 

financiamento da educação de todas etapas e modalidades da educação básica, a partir do 

cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com 
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investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais 

da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 

equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação 

e transporte escolar; e, regulamentar o parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da Constituição 

Federal, no prazo de 2 (dois) anos, por lei complementar, de forma a estabelecer as normas de 

cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em matéria 

educacional, e a articulação do sistema nacional de educação em regime de colaboração, com 

equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e efetivo cumprimento das 

funções redistributiva e supletiva da União no combate às desigualdades educacionais 

regionais, com especial atenção às regiões Norte e Nordeste. 

Retomando a discussão sobre os planos de carreira, Gouveia e Tavares (2012) ao 

discorrerem sobre a valorização do magistério por meio desses instrumentos (planos de 

carreira), afirmam que esta ideia está no debate sindical e no arcabouço legal brasileiro há 

bastante tempo, entretanto ainda encontra-se um cenário muito desigual de realização de tal 

demanda, acrescentando que na diversidade de contextos locais brasileiros, ainda 

encontraremos situações de ausência de planos, uma gama imensa de planos de carreira com 

lógicas distintas em execução e, planos aprovados, porém não efetivados, como é o caso de 

Pindaí.  

Nesse contexto, até o presente momento, todos/as profissionais do magistério público 

pindaiense continuam recebendo referente ao piso salarial nacional de 2015 no valor de R$ 

1.917,78, haja vista ainda não haver uma previsão sobre o pagamento do piso salarial 2016, 

reajustado em 11,36%, conforme afirmado pelo professor Fagner e pela professora Alcione: 

Fagner: E agora com esse novo piso salarial que tá vindo aí, (eu) acho que já 

deveria estar sendo pago há um mês, mas as políticas públicas dizem que é em 

maio, não sei... Que não tá decidido ainda...  

Alcione: Teve aí um aumento de 11 vírgula não sei quanto por cento e, pra gente 

receber 4%,  é ‘uma luta’ e passa três, quatro meses e às vezes demora um ano 

inteiro com esse salário sem repassar pra receber. (Grifos nossos) 

Com um índice que representa um aumento real de 0,69%, considerando a inflação 

oficial de 10,67%, o reajuste de 2016 (11,36%) elevou o valor do piso de R$ 1.917,78 para R$ 

2.135,64, correspondendo a mais que o dobro do valor vigente em 2009, quando a Lei n° 
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11.738/2008 passou a vigorar, que era de R$ 950. Todavia, segundo dados do Anuário 

Brasileiro de Educação Básica de 2014, publicado pelo Movimento Todos Pela Educação e 

pela Editora Moderna, um/a professor/a com graduação em nível superior no Brasil recebe, 

em média, 51,7% do salário de outro profissional com a mesma formação. Essa conjuntura é 

também revelada nas vozes dos sujeitos da pesquisa ao expressarem os sentidos atribuídos à 

Lei do Piso enquanto insumo da valorização docente e fator que corrobora para a melhoria do 

ensino, a exemplo da Professora Ivete: 

Ivete:  Então o professor... eu vejo que o professor por mais que desempenha o 

seu papel de uma forma assim, dando tudo de si para a melhoria da educação 

ainda existe né... muitas coisas que fazem com o professor fique, talvez, é... 

assim, se sentindo desmotivado para realizar o seu trabalho, pois eu vejo que 

outras profissões  tem como uma pessoa sobreviver quem tem o nível 

superior e o professor muitas vezes ele é obrigado a ter outras ocupações 

para poder sobreviver, porque o salário ainda é muito precário, 

principalmente no nosso município. E estamos aí, “lutando” para que isso 

melhore, principalmente para os futuros professores, porque eu, por exemplo, 

estou quase que me aposentando e eu percebo o quanto é difícil sobreviver com o 

salário de professor no nosso município. (Grifos nossos) 

  Assim, apesar da Lei do PSPN objetivar a valorização docente, o excerto da narrativa 

da professora Ivete evidencia que o professor ainda se sente desmotivado por ainda não ter 

uma remuneração justa, digna, conforme o exercício da sua função, e enfatiza a disparidade 

ainda existente entre o salário do professor com nível superior e outros profissionais com 

formação acadêmica equivalente.  

 No intuito de reverter esta desigualdade salarial entre profissionais com o mesmo nível 

de escolaridade, o novo Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) propõe a meta17 cujo 

objetivo é 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 de 2020 (sexto ano de vigência) deste plano. E, para o alcance desta 

meta, propõe a estratégia 17.4 que trata da ampliação da assistência financeira específica da 

União aos entes federados para implementação de políticas de valorização dos/as profissionais 

do magistério, em particular o piso salarial nacional profissional. Dessa maneira, é legítimo 

afirmar que a União reconhece o fato de que sem aporte de recursos novos na educação e sem 

redefinição do pacto federativo onde as diversas esferas governamentais atuem efetivamente 
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num regime de colaboração entre si, é e continuará sendo impossível cumprir o piso salarial 

nacional entre detrimento as demandas específicas de cada governo subnacional, bem como 

será impossível alcançar a valorização docente. 

 Contudo, faz-se necessário também destacar que as conquistas alcançadas pelo 

magistério municipal, a exemplo da reformulação do plano de carreira do magistério e dos 

pequenos aumentos no salário dos/as profissionais dos níveis 2 e 3 em face do não 

cumprimento do artigo 18 do atual PCCR, são resultado da luta dos profissionais mobilizados 

pelo sindicato local que os representam, apesar de nos últimos anos os ganhos não terem sido 

tão significativos para a classe, conforme explicitaram em suas narrativas as professoras 

Alcione e Ivete, respectivamente: “para receber 4% é uma luta, e passa três, quatro meses e às 

vezes demora um ano inteiro com esse salário sem repassar pra receber ”, “estamos aí lutando 

para que isso melhore”.  

Sobre a importância da atuação dos sindicatos nas conquistas referentes sobre a 

questão salarial e de carreira do magistério, Gatti (2012, p. 108) assevera que: 

Com a atuação intensa de associações e sindicatos, com os movimentos do 

professorado em muitos estados e municípios, com as discussões na mídia e 

o impacto de alguns estudos sobre a matéria, a questão salarial e de carreira 

dos professores da educação básica entrou na pauta política, juntamente com 

as discussões sobre o financiamento público da educação escolar. Ambas as 

discussões estão intimamente associadas, não havendo possibilidade de 

melhoria substantiva – como necessária – na remuneração dos docentes da 

educação básica a menos que ocorra um aumento significativo nas verbas 

destinadas à educação escolar, com uma articulação mais adequada entre a 

União, os estados e os municípios. Caminhar nessa direção implica assumir, 

não apenas no discurso, novas perspectivas que reconheçam o valor social e 

humano da educação, para além de seu valor para o desenvolvimento da 

economia nacional.  

Nos questionários aplicados na/para a pesquisa, os participantes ao serem indagados se 

houve melhoria salarial com a implantação da Lei N.º 11.738 e/ou se esta política pública 

favoreceu ao alcance da remuneração condigna para o magistério público, 53,33% dos/as 

professores/as responderam que “em parte”, 40% responderam que ‘sim’ e 6,67% afirmaram 

que ‘não’ houve ganho salarial, justificando de modo generalizado que o “município” não 

reconhece e/ou não faz distinção entre os níveis de formação dos/as profissionais do ensino, 

ratificando o que fora desvelado nas entrevistas narrativas. 
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Em face do exposto, evidencia-se que para a maioria dos/as profissionais da rede 

municipal de ensino de Pindaí, apesar dos avanços ocorridos na carreira, a situação salarial 

ainda é insatisfatória visto que não está de acordo o plano de carreira local. 

 Ainda na análise dos questionários, verificou-se que os/as voluntários da pesquisa ao 

serem questionados se a Lei do PSPN resultou numa carreira docente mais valorizada e, 

consequentemente, na melhoria no ensino da rede municipal de Pindaí, 66, 66% responderam 

que a valorização aconteceu ‘em parte’, porque houve avanços nos primeiros anos de 

implementação da lei, porém logo foi desconsiderado pelo poder público que não está 

cumprindo o pagamento dos salários conforme o PCCR, ou seja, todos os profissionais estão 

recebendo o mesmo piso de nível 1. Além disso, alguns pontuaram que isto vem ocorrendo 

devido à ‘política partidária’ infiltrada no processo, e outros argumentam que mesmo o piso 

salarial nacional, a administração só paga por força da lei, não porque reconhece a 

importância da valorização docente.  

Quanto à melhoria do ensino, 56,67%, dos respondentes afirmaram que houve ‘em 

parte’ e 23,33% responderam que ‘sim’ e justificaram que apesar de não serem 

reconhecidos/valorizados como merecem, sempre procuram dar o melhor de si pela educação, 

independentemente do salário que recebem; os que responderam que ‘não’ houve melhora no 

ensino, 20%, justificaram que houve na verdade uma regressão em consequência da supressão 

de direitos e vantagens adquiridas, a exemplo da redução de carga horária de 20 para 40 horas 

semanais de 40 professores da rede, bem como por insatisfação da classe pelo não 

cumprimento do piso salarial. 

A expressão ‘política partidária’ empregada por alguns/as dos/as voluntários como 

justificativa para o não cumprimento do PCCR e, consequentemente do piso salarial para 

todos/as os/as professores pelo Executivo municipal, nos conduz à reflexão sobre as ‘políticas 

de Estado’ e as ‘políticas de governo’ (OLIVEIRA, 2011), e seus efeitos colaterais sobre as 

conquistas de direitos do povo, de uma classe.  

Uma política de Estado é resultado de uma tomada de consciência da classe política e 

da sociedade em determinado assunto, de tal modo que mesmo mudando o governo a ideia 

não é abandonada nem tem seus princípios distorcidos. Já a política de governo é o que é feito 

unilateralmente por um governo em determinado período. Desse modo, importa registrar que 

a construção do atual Plano de Carreira do Magistério pindaiense, ocupou a agenda do 
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Executivo municipal durante um período de 12 meses, de dezembro de 2009 a dezembro de 

2010, e contou com a participação efetiva dos professores e sua representação sindical local e 

de representantes da Comissão da Educação no poder legislativo. Não foi uma construção 

unilateral, aleatória e sem fundamentos. O processo foi acompanhado de muita discussão, 

embates, análise dos possíveis impactos na folha de pagamento e emergiu da necessidade e 

interesse do coletivo em valorizar os/as profissionais da educação. Todavia, dada a 

imprevisibilidade dos reajustes anuais dados ao PSPN que de 2009 a 2016 cumulou um 

percentual de 46% e as quedas consideráveis na arrecadação municipal ocorridas nos anos 

subsequentes, o referido PCCR está se transformando em uma política de governo, por falta 

de sustentabilidade econômica e/ou como afirmam os/as profissionais do ensino entrevistados 

por falta de respeito, de interesse da administração municipal. 

Elba: Olha... eu acho que a valorização não vem só da remuneração, a 

valorização vem também do respeito... Que adianta eu receber uma 

remuneração digna e não ter o respeito?!? Uma (coisa) vem casada com a outra. 

Eu acho que a falta de remuneração é uma falta de respeito. Será que ‘eu’ 

também não estou inclusa na educação, ‘eu’ não estou envolvida no processo de 

educação?!? Será que ‘eu que estou lá na Secretaria de educação’ não estou 

envolvida com o processo? Claro que estou!!! [estresse] Então, porque que eu 

digo que estão exigindo demais em dizer que a Lei do Piso tem que 

funcionar?!!!?? Como é que é Lei e eu não cumpro a Lei? Isso é uma falta de 

respeito. E o que a Lei do Piso representa para mim?? Uma injeção de 

ânimo, uma injeção de ânimo. Porque se eu sou valorizado, eu passo a 

valorizar o público que eu estou (trabalhando)... Como é que eu vou valorizar 

o meu aluno se eu não sou valorizado?... Então é uma coisa que vai passando de 

pai para filho, de geração para a geração. Então eu acho que os dissabores, que a 

falta de consistência da educação do Brasil inteiro é a falta de respeito que os 

gestores têm na educação como um todo e, isso volta para a sociedade, que 

fica agressiva, fica mal servida, fica corrupta, não sabe escolher seus 

governantes. É através dessas insatisfações que isso acontece. É isso que eu 

acho [...](Grifos nossos) 

Ivete: [...] os nossos gestores precisam, é... fazer com que esse plano, esse piso, o 

novo piso salarial seja cumprido, que não é [...]  Eu acho que pra gente ter uma 

vida digna, pra que nós possamos orientar ou conduzir os nossos filhos para ter 
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uma vida melhor é preciso que nós professores sejamos valorizados e isso nós 

sabemos que ainda está a desejar.(Grifos nossos) 

Fagner: [...] E também a gente não trabalha só pelo dinheiro porque se a gente 

fosse olhar pelas dificuldades que a gente enfrenta perante uma sala de aula com 

os alunos terríveis como estão hoje, o salário seria o mínimo hoje e eu acredito 

que a gente deve ensinar por amor mesmo, porque se a gente fosse olhar o salário 

que a gente recebe e as condições que a gente trabalha é baixo ainda. A gente tem 

que fazer aquilo que a gente gosta. Eu espero que os políticos reconheçam a 

função de um professor, porque é através de um professor que tudo 

acontece. (Grifos nossos) 

O relato da Professora Elba, carregado de angústia e insatisfação, mostra a sua 

indignação com o posicionamento da atual gestão quanto ao não cumprimento do piso salarial 

para todos/as os/as docentes. Ao proferir uma série de questionamentos, tais como [...] Será 

que ‘eu’ também não estou inclusa na educação, ‘eu’ não estou envolvida no processo de 

educação?!? Será que ‘eu que estou lá na Secretaria de educação’ não estou envolvida com o 

processo? Claro que estou!!! Então, porque que ‘eu’ digo que estão exigindo demais em dizer 

que a Lei do Piso tem que funcionar?!!!?? Como é que é Lei e eu não cumpro a Lei?[...], 

expressa a sua revolta com o posicionamento da secretaria de educação que alega que a classe 

está exigindo demais em lutar para que o piso seja de fato cumprido, o que segundo a 

professora caracteriza-se como falta de respeito e, evidentemente, constitui-se com uma não 

valorização. 

Já a Professora Ivete e o Professor Fagner revelam o desejo de ter a profissão docente 

reconhecida, valorizada pela gestão municipal, para que possam ter uma vida mais digna. 

O contexto apresentado denota que a valorização do magistério não consta como 

prioridade do governo da atual gestão municipal, em razão desta tentar fazer do atual Plano de 

carreira do magistério municipal uma política de governo, bem como uma carta de intenções, 

visto que não tem buscado meios para o seu cumprimento efetivo, ou seja, não tem buscado 

apoio financeiro junto à União para cumprimento do piso salarial docente, ignorando esta 

pauta na agenda municipal. Desse modo, convém destacar mais uma vez a posição unilateral 

da administração pública, denunciada em diversos momentos nas narrativas dos sujeitos da 

pesquisa, situação que está em consonância com o conceito de Estado segundo Weber (2004), 

que se serve de meios, no processo de dominação, que por sua vez se estabelecem pelo que 



208 
  

ele denomina de legitimidade, que nada mais é que um atributo do Estado, que consiste na 

presença, em uma parcela significativa da população, de um grau de ‘consenso’ capaz de 

assegurar a obediência, transformando-a em adesão. Desse modo, no caso do município lócus 

da pesquisa, o poder público publica o reajuste que considera conveniente para o magistério, 

consegue a adesão e/ou consenso dos aliados políticos tanto em meio à classe de professores 

quanto no poder legislativo e, consequentemente neutraliza o restante da categoria 

desmobilizando-a, obtendo dessa forma um maior controle da conduta da sociedade. 

 Importa apresentar também o relato do Professor Caetano, sobre a Lei do Piso e sua 

implicação na valorização docente: 

Caetano: Eu vejo que com a Lei do Piso a condição do professor melhorou [...] 

A questão da redução da jornada de trabalho também é importante demais, 

porque o professor precisa estar com o seu corpo físico apto pra dar aula; além 

disso, a redução proporcionou um maior tempo para a preparação das suas aulas, 

para planejamento com seus colegas na escola com mais calma, pois em sua casa 

ele tem as questões familiares que consomem o seu tempo.  

 O Professor Caetano diferentemente dos demais sujeitos da pesquisa considera que 

houve melhoria na sua condição como professor da rede municipal, destacando a redução da 

jornada de trabalho onde o tempo de planejamento fora ampliado dentro da escola, o que para 

ele foi bastante relevante. 

 Vale ressaltar que a Lei do PSPN também fixou limites para o trabalho de interação 

com os alunos na composição da jornada docente: professores/as devem passar no máximo 

2/3 da carga horária em sala de aula, e no mínimo 1/3 da jornada de trabalho deve ser 

destinado às chamadas atividades extraclasse, como planejamento de aulas, reuniões 

pedagógicas, correção de atividades, etc., o que certamente provocará impactos positivos 

tanto na qualidade do ensino, viabilizado pela elevação do tempo para o/a professor/a se 

dedicar à sua formação continuada e preparo das suas aulas, quanto na valorização docente e 

no resguardo da saúde do/a professor/a. Contudo, assim como o piso salarial não atingiu 

satisfatoriamente a todos/as profissionais do ensino em Pindaí, o que compete afirmar que não 

assumiu para estes/as o sentido de valorização, a redução da jornada também não contemplou 

todas as escolas da rede municipal e nem todos os/as docentes, conforme relatado em trechos 

da narrativa da professora Elba expostos anteriormente.  
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 Constata-se mais uma vez que nos governos subnacionais, dada à autonomia de cada 

ente federativo elaborar sua própria legislação e ao fato da administração local executar à sua 

maneira as leis federais, as políticas públicas, de um modo geral, assumem novas 

configurações, o que pode resultar na não concretização do real objetivo das mesmas, como é 

o caso da Lei do Piso cujo propósito é a valorização docente através do tripé que a sustenta e 

está contemplado no conceito de piso salarial: formação, carreira e remuneração condigna. 

 Convém ainda destacar que a Lei n.º 11.738/2008 não prevê nenhuma punição para o 

estado ou município que descumprir a norma. Desse modo, vários estados e municípios, por 

razões e/ou dificuldades diversas, ainda não cumprem o pagamento do piso salarial nacional 

do magistério. Ou pagam o piso e não asseguram ao docente cumprir 1/3 de sua jornada com 

atividades extraclasse. Ou não cumprem na íntegra as duas situações: a remuneração e 

redução da jornada de trabalho. Nesses casos compete ao Ministério Público, por iniciativa 

própria ou denúncia dos cidadãos, fiscalizar a aplicação da lei. 

 Em suma, depreende-se das narrativas dos sujeitos analisadas neste núcleo de 

significação/eixo temático 03, que os sentidos atribuídos por eles às políticas públicas 

efetivadas nas últimas décadas, a saber, o Fundef, o Fundeb e a Lei do PSPN, é que apenas  na 

retórica e/ou discurso político e no plano teórico estas cumprem o seu propósito que era/é a 

valorização docente, através de um salário condigno, de uma jornada de trabalho com período 

de retroalimentação do fazer pedagógico e de planos de carreira que proporcionem o 

desenvolvimento profissional através do reconhecimento da formação do/a professor/a e, 

representam uma conquista objetivada pelo magistério que só se concretizou com quase “dois 

séculos de atraso” (VIEIRA, 2010); na prática a história é outra. 

 As narrativas dos/as professores/as também apontaram que apesar de, no período 

correspondente à vigência do Fundef (1998-2006) e nos dois primeiros anos do Fundeb 

(2007-2008), não terem obtido nenhuma melhoria substancial nos seus salários, visto que 

continuaram a perceber o equivalente ao salário mínimo como salário-base por cada 20 horas 

semanais trabalhadas, a implementação dessas leis tem para eles/as um sentido positivo, pois 

não tiveram mais os seus salários atrasados, fato que era recorrente e que agravava ainda mais 

a precariedade da classe. Embora, tenham atribuído ao poder público local a responsabilidade 

por não cumpri-las na íntegra. 
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 Quanto à Lei N.º 11.738 que instituiu o Piso salarial profissional nacional para o 

magistério da educação básica, objeto de estudo nesta pesquisa de mestrado, esta (Lei) 

assumiu nas narrativas dos/as professores/as sentidos diversos. Em meio aos sentimentos de 

angústia, insatisfação, indignação e estresse, a Lei do Piso se configurou como: “uma injeção 

de ânimo”, por se constituir como uma garantia de se atingir a valorização dos/as profissionais 

da educação se efetivamente for posta em prática; sinônimo de “desvalorização” e 

“desmotivação” visto que a formação do/a professor/a – graduação e pós-graduação – não é 

considerada como critério para a diferenciação salarial, uma vez que todos/as os/as 

professores/as municipais estão recebendo o piso salarial referente ao nível 1, cuja formação 

equivale ao  magistério em nível médio, antigo curso Normal; “falta de respeito” devido ao 

fato da administração pública municipal desconsiderar o plano de carreira do magistério, 

suprimindo vantagens pecuniárias dos/as servidores/as e não cumprindo o plano de 

pagamento dos/as professores/as, o que vem transformando essa política educacional ‘de 

estado’, numa ‘política de governo’; “dúvida” e “incerteza”  pelo desconhecimento de 

aspectos legais referente à Lei do PSPN e à legislação sobre o financiamento da educação e 

seus limites e possibilidades de cumprimento do piso salarial, desencadeadas, principalmente, 

pela falta de transparência e unilateralidade do poder público; sinônimo de “luta” , porque 

necessitam constantemente cobrar, mobilizar para que o salário não permaneça estagnado, 

uma vez que o PCCR municipal não é cumprido na íntegra; “melhoria” associada à 

importância da redução da jornada de trabalho; e, “desejo de reconhecimento” da profissão 

e/ou da função que desempenha na sociedade, pelo poder público através do pagamento de 

salários dignos e melhores condições de trabalho.  

Encerrando esse capítulo, é interessante registrar que quando os sujeitos narram suas 

histórias vida, formação e profissional, invocam suas reminiscências, contam suas histórias de 

vidas singulares que se entrelaçam em diversos momentos com as histórias coletivas, 

compartilham fatos e acontecimentos vividos, revelando suas subjetividades, dando sentidos 

às suas experiências. Assim aconteceu na construção dos núcleos de significação que 

compõem esse capítulo.  

Ao narrarem sobre as trajetórias de vida-formação-profissão, os sujeitos participantes 

da pesquisa revelaram como foram e são marcados pelas circunstâncias culturais, sociais, 

políticas, econômicas e materiais do lugar onde vivem e/ou realizam suas atividades 

formativas e profissionais e como estas influenciaram e influenciam nos sentidos atribuídos às 
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experiências vividas. Ao discorrerem sobre o processo formativo e a ‘escolha’ pelo 

magistério, revelaram que está assumiu para estes o sentido de ‘imposição’ e ‘falta de opção’, 

visto que o município não oferecia outra oportunidade de escolha: oferecia apenas o curso de 

magistério/modalidade normal como alternativa para concluírem o segundo grau, bem como a 

docência como oportunidade de trabalho via concurso público, apesar do salário docente não 

oferecer nenhuma atratividade na época. Ao historiarem sobre o exercício da/na docência e a 

construção da sua identidade profissional, desvelaram trajetórias marcadas pela precarização e 

intensificação do trabalho docente, pontuando aspectos como salários defasados, jornada de 

trabalho excessiva, plano de carreira inoperante, condições precárias de trabalho, supressão de 

direitos trabalhistas, bem como a presença de práticas clientelistas no modo como o poder 

público conduz as ações na área educacional no município, fatores que influenciaram 

diretamente nos seguintes sentidos atribuídos ao exercício da docência e à sua valorização: 

‘desvalorização’, ‘desmotivação’, ‘desrespeito’, entre outros. Quanto à materialização das 

políticas públicas, especialmente a Lei do Piso salarial nacional, que propunha o 

estabelecimento da isonomia salarial dos/as professores/as da educação básica como 

dispositivo importante para o reconhecimento social da profissão e para a dignidade desses/as 

profissionais, os sentidos atribuídos pelos/as professores/as à ‘Lei do Piso’ denotam que esta 

política educacional não atingiu ainda o seu propósito maior que é a valorização docente, 

sustentada no tripé formação, carreira e remuneração condigna, havendo, portanto, a urgência 

de se manter a mobilização da classe para que esta conquista, que demorou quase dois séculos 

para se efetivar, não seja despontencializada por questões suprapartidárias locais e pela 

desresponsabilização da União no aporte de novos recursos financeiras para dar-lhe 

sustentação. 

Ademais, é imprescindível acrescentar que os sentimentos despertados nos/as 

professores/as participantes da pesquisa durante as suas narrativas e que mobilizaram a 

construção de núcleos de sentidos apresentados, não são isolados entre si, uma vez que os 

indicadores que os compõe foram organizados por complementaridade, por semelhança e por 

diferença nas falas dos sujeitos. Também importa ressaltar que a análise dos núcleos de 

significação ou eixos temáticos então organizados não constitui garantia de conclusão na 

investigação sobre os sentidos atribuídos pelo/as professores à Lei do Piso salarial e suas 

implicações na valorização docente, mas dizem respeito à interpretação e a construção teórica 

do pesquisador e que pode resultar na produção de novos sentidos.  
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 Por fim, feitas as análises pretendidas neste capítulo que se encarregou de desvendar 

os sentidos atribuídos a Lei do Piso como política com potencial de valorização docente pelos 

os/a professores/as da educação básica do município em que esta pesquisa se edificou, 

encaminhou-se para último bloco dessa dissertação, reservado às considerações finais desse 

estudo. Neste bloco, reportou-se aos aspectos já tecidos sobre o objeto de estudo ao longo do 

texto e procurou nesta retomada final fazer uma síntese das constatações e das análises 

produzidas no percurso da investigação e no tratamento dado às entrevistas narrativas, sem a 

intenção de emitir conclusões definitivas, mas de favorecer a possibilidade de configuração de 

novas pesquisas sobre o tema. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Pautada nos pressupostos epistemológicos da pesquisa qualitativa (BOGDAN; 

BIKLEN, 2010), tendo o estudo de caso (YIN, 2001) como estratégia metodológica e a 

entrevista narrativa (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2014; SILVA; PÁDUA, 2010) como 

principal dispositivo para coleta e produção de dados na/da pesquisa, este estudo tencionou 

compreender quais sentidos os/as professores/as da educação básica atribuem à Lei do Piso 

salarial nacional como política pública com potencial de valorização docente, visando a 

analisar os impactos da implantação dessa política educacional no município de Pindaí, 

Estado da Bahia, lócus desta pesquisa.  

 Objeto de preocupação tanto no meio acadêmico quanto nos sindicatos e na sociedade 

em geral há muitas décadas, a desvalorização dos/as profissionais da educação básica, 

viabilizada pelos salários aviltados, pela carga de trabalho excessiva, pela falta de perspectiva 

na carreira e pelas péssimas condições de trabalho, intensificou a luta pela concepção de uma 

política educacional que incorporasse numa mesma legislação a formação, a jornada de 

trabalho, a carreira e a remuneração condigna, que culminou na Lei N.º 11.738/2008, 

instituindo o Piso Salarial Profissional Nacional docente. Todavia, foram as tensões, 

demandas e discussões, desencadeadas nos anos posteriores à sua implementação, tanto em 

âmbito nacional quanto no âmbito local, que motivaram a escolha da Lei do PSPN como 

objeto de estudo dessa pesquisa, que além de desvelar os sentidos que os sujeitos prioritários 

dessa conquista, os/as professores/as da educação básica, atribuem à ela (lei), também buscou 

analisar a construção histórica dessa política pública no cenário nacional, suas 

intencionalidades e o seu financiamento, bem como, investigar os efeitos sociopolíticos e 

econômicos advindos da implementação da Lei do Piso no município de Pindaí. 

 A preocupação em compreender os sentidos que o fenômeno em questão tem para 

os/as professores/as fomentou uma profunda reflexão sobre a temática, contemplando, 

inicialmente, o conhecimento da trajetória histórica percorrida pelo magistério público 

brasileiro, as lutas e embates travados com vistas ao resgate social da profissão através da 

construção de políticas públicas de valorização docente, que objetivavam o reconhecimento 

dos/as profissionais do magistério da educação básica como profissionais essenciais ao país 

através da oferta de carreira digna e de remuneração adequada à formação deles exigida e ao 
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trabalho que deles se esperam (GATTI, 2012); e, depois a compreensão do financiamento da 

educação pública no Brasil, limites e possibilidades de cumprimento do piso salarial do/a 

professor/a. 

Assim, o longo período de quase dois séculos, a contar da primeira lei da educação 

promulgada no ano de 1827 até se chegar a Lei do Piso, deu lugar a um vasto arcabouço legal 

voltado à educação nacional e ao seu financiamento, e, principalmente, aos/às profissionais do 

ensino. De 1827 até o início da década de 1980, foram muitas Constituições Federais, Ato 

Adicional e Emendas constitucionais; um período marcado por instabilidade financeira e 

desresponsabilização, inicialmente, do Governo do Império, depois do Estado brasileiro com 

a educação básica e o seu financiamento, o que resultou na precarização e intensificação do 

trabalho docente, bem como na deterioração dos salários dos/as professores/as e sua 

pauperização, afetando a sua saúde física e, consequentemente, o seu fazer pedagógico, 

devido à insatisfação, desmotivação e multijornada de trabalho, visto que para conseguirem 

sobreviver assumiram outros empregos para complementar a renda.  

A Constituição Federal de 1988, atual Carta Magna do país, é considerada um divisor 

de águas no processo de resgate do reconhecimento social da profissão docente, pois foi a 

partir dela que o termo ‘valorização dos profissionais do ensino’ passou a fazer parte dos 

textos legais que a sucederam, apesar de um dos princípios para a sua concretização, a 

remuneração condigna através de um piso salarial profissional ‘nacional’ fosse postergada a 

leis posteriores. A década de 1990 foi marcada pela influência do contexto macroeconômico, 

neoliberal, onde organismos internacionais, como o Banco Mundial, orientaram os países da 

América Latina, inclusive o Brasil, a realizarem suas reformas de Estado, processo marcado 

pelo racionalismo financeiro, cortando gastos e novos investimentos também na educação. 

Assim, as políticas educacionais gestadas neste período tais como, Acordo e Pacto pela 

valorização docente, LDBEN N.º 9.394/96, Fundef e PNE 2001-2011 foram influenciadas por 

essas diretrizes e, apesar de incorporarem em seus textos a valorização dos profissionais da 

educação, estipulando uma massa de recursos (60%) para sua remuneração como foi o caso 

do Fundef, muitos dos seus propósitos não passaram da retórica, pois além de focalizar apenas 

no ensino fundamental, a descentralização da educação acarretou mais despesas para os 

governos subnacionais, cujas arrecadações são menores que a União, que passou a contribuir 

menos. Na prática, os avanços e os ganhos foram mínimos, primeiro porque não se injetou 

novos recursos para o alcance dos seus reais objetivos, segundo porque a formação e salário 
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docente não eram encarados como insumos essenciais para garantia da eficácia do processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos.  

Nos anos 2000, a criação do Fundeb trouxe algumas mudanças significativas, visto 

que ampliou o atendimento a toda a educação básica e aos/às seus/suas profissionais do 

ensino. O ponto mais relevante desta lei foi o fato de ter determinado o prazo de um ano para 

o poder Executivo estabelecer em lei específica, o piso salarial profissional nacional. Porém, 

muito embora a reivindicação da CNTE era para que a massa salarial destinada ao pagamento 

do magistério fosse ampliada para 80%, mantiveram-se os 60% e, o aporte de recursos novos 

foi mínimo, não podendo este fundo ser encarado como ‘a redenção da educação básica’ 

(DAVIES, 2008) pelos entes federados como vem acontecendo na atualidade. Foi nesse 

contexto de recursos escassos, que a Lei do PSPN fora instituída; legitimaram-se os planos de 

carreira e o piso salarial nacional, cujos propósitos é a garantia da evolução na carreira e a 

isonomia salarial considerando o nível de formação do/a professor/a, uma vez que antes desta 

lei não havia um parâmetro fixo para o pagamento desses/as profissionais, mas não previu 

recursos financeiros para sua efetivação, denotando mais uma vez, que no plano discursivo a 

lei é uma coisa e na prática é outra. Conforme assevera Vieira (2010), apesar de reconhecer a 

necessidade de alocação de novos recursos de modo a consubstanciar a efetivação do piso 

salarial docente, a Lei 11.738 fora aprovada por unanimidade pelo parlamento brasileiro sem 

o aporte financeiro suficiente. Dessa maneira, é imperioso reforçar mais uma vez que a 

aprovação dessa lei, com quase dois séculos de atraso (MONLEVADE, 2006; VIEIRA, 

2007), é resultado das mais emblemáticas lutas travadas pelos movimentos sociais liderados 

pela CNTE, pela academia, pelo MEC, entre outros, e não pode correr o risco de tornar letra 

morta no papel, a exemplo do antigo PNE. 

Depreende-se do estudo apresentado sobre o percurso de lutas pela valorização 

docente, materializada principalmente, através de salários dignos compatíveis a importância 

do papel da educação numa sociedade, e sobre a construção nacional das políticas 

educacionais para este fim e o seu financiamento, que o Estado brasileiro representado pela 

União, é promotor dessas políticas públicas, especificamente da Lei 11.738/2008, mas se 

desresponsabiliza do cenário complexo em que o salário docente encontra-se atualmente. Ou 

seja, se esquiva das justificativas de insuficiência de recursos alegadas pelos governos 

subnacionais que não estão dando conta de cumprir a Lei do Piso na íntegra em face dos 

planos de carreira específicos, delegando maiores responsabilidades aos municípios, que são 
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detentores de menos recursos quando comparados ao montante cumulado pela União (PINTO, 

2008). Em outras palavras, o Estado exerce o seu poder de dominação (WEBER, 2004) 

legitimando uma lei – Lei do Piso Salarial Nacional – com o ‘consenso’ de uma parte da 

sociedade, conforme unanimidade na aprovação pelo parlamento, mesmo sem o aporte de 

recursos necessários, conseguindo a adesão destes, numa administração racional e organizada 

de forma a controlar a conduta da sociedade, neutralizando e/ou ceifando o poder de 

mobilização da população na luta por melhorias. 

Neste contexto de paradoxos propõem-se que algumas medidas sejam tomadas de 

forma a aumentar o fluxo de recursos para dar sustentação a essas políticas, como uma 

reforma tributária urgente no país, pautada na equidade, progressividade e capacidade 

contributiva a caminho da justiça social e fiscal, priorizando a justa redistribuição de renda. 

Isto é, que não sobrecarregue as classes menos favorecidas, com a criação de novos impostos, 

mas que passe a cobrar impostos diretos que a União se renuncia a cobrar como o Imposto 

Territorial Rural (ITR), que deixa de arrecadar milhões por ano, recursos que poderiam dar 

sustentação ao cumprimento do piso salarial docente Outra medida é a redefinição do pacto 

federativo de forma que os diversos entes federados (União, Estados e Municípios), 

estabeleçam a educação como prioridade em seus governos e elevem os percentuais gastos 

neste setor social, conforme estabelecido no artigo 2012 da CF/88, e em regime de 

colaboração, façam um esforço coletivo para incrementar os recursos investidos na educação 

de forma a elevar o PIB para 10%, como propõe a meta 20 do novo PNE 2014-2024. Outra 

perspectiva é a destinação de parte da arrecadação das loterias da Caixa Econômica no custeio 

do piso, conforme Projeto de Lei do Senado Nº114/2015 indicado pela Senadora Vanessa 

Grazziotin (PCdoB-AM), que propunha 5% do total de arrecadação para dar sustentação ao 

cumprimento dessa política educacional, entre outras possibilidades. Assim, tão importante 

quanto às proposições feitas, está o esforço conjunto dos governos locais, juntamente com os 

sindicatos e seus/suas profissionais da educação, para uma mobilização contínua em busca de 

meios junto à União para fazer valer está conquista essencial para o desenvolvimento da 

nação via valorização dos/as profissionais da educação, através de melhores perspectivas na 

carreira, remuneração condizente com a formação, melhores condições de trabalho e jornada 

adequada para os/as docentes, o que certamente incidirá sobre a qualidade do ensino.  

 A avaliação da implementação do arcabouço legal (Fundef, Fundeb e Lei do PSPN) 

construído para garantia da valorização docente e do seu financiamento, no cenário nacional, 
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corroborou para a realização da parte empírica dessa pesquisa que se encarregou da 

investigação de como estas políticas públicas, especificamente a Lei do Piso, se 

materializaram no município de Pindaí, avaliando os seus impactos e os sentidos atribuídos 

pelos/as professores/as (sujeitos prioritários) a essa conquista.  

 O município de Pindaí, na Bahia, teve a sua educação municipal organizada 

legalmente após a promulgação da atual Constituição Federal, com a instituição da primeira 

Lei Orgânica do Município e a criação da Secretária de Educação Municipal. Nessa 

sequência, foram criados o primeiro Estatuto do Magistério Municipal e o primeiro Plano de 

Carreira da categoria, todos em consonância aos preceitos legais emanados da Carta Magna, 

permanecendo esta legislação até 1998, quando foram reformulados em atendimento a 

determinação da Lei do Fundef. O texto desses instrumentos legais propunha a valorização 

dos profissionais da educação municipal, via políticas de formação inicial e continuada, 

remuneração condigna, incorporação de vantagens pecuniárias e mecanismos de evolução na 

carreira, muito embora, no plano prático os/as professores/as permaneceram com o mesmo 

salário mínimo (SM) que passou a ser a referência de pagamento para cada 20 horas 

trabalhadas após a CF/88, visto que antes não havia um padrão fixo, ou seja, havia 

profissionais que recebiam a metade do SM e outros a metade da metade do SM; também 

continuaram sem programas de formação inicial ou em serviço. Não havia preocupação e/ou 

interesse do poder público em priorizar esse setor público, muito menos em valorizar os/as 

seus/suas profissionais. Em meados do ano de 1999, remuneração docente passou a incluir 

junto ao salário-base (SM), as vantagens pecuniárias AC e tempo de serviço, permanecendo 

sem alterações até os dois primeiros anos de vigência do Fundeb. Neste período inicial de 

vigência do Fundeb, um aspecto foi considerado positivo, a assinatura de um convênio entre a 

prefeitura e a Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), que viabilizou o oferecimento de 70 

bolsas de estudo (metade) para formação inicial dos/as professores/as da rede, conforme 

orientação do Fundef/Fundeb. 

 A Lei do PSPN fora implementada no município, em dezembro de 2010, após um ano 

de discussões, embates e tensões entre o sindicato e a administração municipal, visto que as 

demandas reivindicadas pela categoria eram muitas e variadas, pois o plano de carreira que 

vigorava até então permanecera estagnado por 12 anos. Vale ressaltar que mesmo antes da 

aprovação do novo Plano de Carreira, Cargos e remuneração dos profissionais da educação 

municipal (PIN|DAÍ, LEI Nº 279/2010), nos anos 2009 e 2010, os/as servidores/as tiveram 
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seus salários-base reajustados conforme a Lei do Piso, porém ainda não tinha incorporado as 

novas vantagens pecuniárias e nem o ‘plano de pagamento’ (IDEM, art.18) para os outros 

níveis de formação dos/as profissionais, pois o novo plano ainda estava em discussão. É 

imprescindível destacar que as novas vantagens só foram incorporadas a partir de janeiro de 

2011, que somado ao reajuste de 15,85% dado ao salário-base dos/as professores/as de nível 

médio e aplicado o plano de pagamento, conforme PCCR, para os demais níveis elevou o 

índice de aplicação dos recursos do Fundeb na remuneração do magistério de 75,70% em 

2010 para 85,85% em 2011, de acordo dados coletados no Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE). Embora atingindo quase 90% da totalidade do 

Fundo apenas no pagamento dos/as professores/as municipais, em 2011 não houve 

contratempos no cumprimento do piso salarial nacional em consonância com PCCR, o que 

não ocorrera nos subsequentes. Em 2012, o reajuste de 22,22% dado pelo MEC ao PSPN 

impossibilitou o cumprimento do pagamento do piso salarial, conforme plano de carreira para 

os profissionais do nível 2 e 3, culminando em greve e audiências no Ministério Público, onde 

foram negociados percentuais de reajuste equivalentes às possibilidades reais do montante de 

recursos arrecadados no Fundeb. Em 2013, apesar de mobilizações e ‘panelaço’ realizados 

pelos/as professores/as municipais, apenas os/as profissionais de nível 1 tiveram seus salários 

reajustados, os demais não. Em 2014 e 2015 esses/as mesmos/as profissionais (nível 2 e 3) 

tiveram seus salários-base reajustados conforme índice acumulado no ano do INPC e do IGP-

M, respectivamente; todavia o aumento do ano 2015 permaneceu somente alguns meses, 

sendo logo retirado sob a alegação de que o projeto de lei enviado à Câmara de Vereadores 

fora rejeitado. Para 2016, ainda não há previsão de pagamento definida, visto que se encontra 

em vias de negociação entre a administração e o sindicato.  

  Em face do que fora descortinado pela análise documental do município em que se 

realizou a pesquisa, foi possível constatar que as políticas de Fundos (Fundef e Fundeb) que 

corroboraram para a instituição da Lei 11.738, não provocaram alterações significativas no 

tocante ao orçamento educacional de Pindaí, posto que os professores continuaram a perceber 

apenas o salário mínimo como base salarial, realidade que só fora alterada com a implantação 

do Piso Salarial Nacional. Todavia, não diferente das políticas que a antecederam, a Lei do 

Piso fora implementada num contexto indefinido e escasso de recursos incapaz de dar-lhe 

sustentação, o que tem contribuído para fomentar um cenário de instabilidade na educação 

municipal e desvalorização dos/as seus/suas profissionais, viabilizada pelo pagamento de 

salários aviltantes, provocado pelo não cumprimento do Plano de carreira do magistério. 
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Além disso, fora desvelado a desresponsabilização e o desrespeito do Estado brasileiro à 

referida lei e seus propósitos que é a valorização docente. Desse modo, faz-se necessário e 

urgente que a União reconheça a autonomia que cada governo subnacional tem para 

elaboração dos seus planos de carreira específicos, que são singulares dado às demandas 

locais e crie mecanismos e/ou um sistema ‘online’ com o mesmo ‘modus operandi’ do PAR, 

PDE Interativo, etc., para avaliação das solicitações e documentação dos municípios que 

alegam a insuficiência financeira no cumprimento dessa política pública, de modo que cumpra 

o quanto proposto no artigo 4º da Lei N.º 11.738 que determina que a União deva 

complementar com recursos financeiros constitucionalmente vinculados para do ente federado 

que não tenha disponibilidade financeira para cumprir o valor do piso fixado em lei. Ademais, 

cumpre também pontuar que a situação imposta revelou a unilateralidade tanto do Estado 

brasileiro quanto do poder público local no tratamento às demandas surgidas em consequência 

da implantação da Lei do Piso e suas vicissitudes, o que tem contribuído para despotencializar 

uma política que visa a valorização docente, através da melhoria nas condições de trabalho 

proporcionadas pela adequação da jornada de trabalho, de planos de carreira que incentive o 

avanço e/ou desenvolvimento na carreira via formação docente e remuneração condigna 

referente ao trabalho que é cobrado do/a professor/a. Diante dessa constatação, o chamado 

para que a mobilização da classe seja profícua e constante  na luta para que esta lei cumpra de 

fato o seu papel é imperativo e emergente na atualidade. 

 Na análise das entrevistas narrativas, instrumentos fecundos utilizados para 

cumprimento do objetivo principal desta dissertação que foi desvelar ‘os sentidos atribuídos 

pelos/as professores/as à Lei do Piso salarial nacional enquanto política pública com potencial 

de valorização docente’, depreende-se que a questão salarial perpassou as itinerâncias 

percorridas por eles/as desde o seu processo formativo e durante todo o processo de 

construção da sua identidade profissional, assumindo papel preponderante na luta para o 

alcance da valorização docente. Sendo assim, no primeiro núcleo de significação, ao 

discorrerem sobre o seu processo formativo e a escolha do magistério, desvelaram que a 

escolha pela docência se deu por falta de opção e/ou imposição dadas às circunstâncias 

sociais, políticas e econômicas do momento, até porque os salários pagos aos professores 

naquela época não eram atrativos, visto que não havia uma referência salarial fixa, ou seja, 

alguns/as recebiam a metade de um salário mínimo, outros/as a metade da metade do salário 

mínimo, denotando que desde o início do exercício da docência havia a falta de 

comprometimento da gestão pública municipal com a profissão docente e sua valoração. 
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No segundo núcleo de significação, ao discorrerem sobre a construção da identidade 

profissional, modos de ser e estar no exercício da docência, foi possível depreender das 

narrativas analisadas, que para os sujeitos da pesquisa o sentido da valorização profissional 

transcende a questão salarial, ratificando a definição do termo ‘valorização docente’, feito por 

Oliveira (2013) que ressalta três importantes elementos reunidos em torno do termo 

“valorização” que interferem na condição profissional: 1) a remuneração; 2) a carreira e 

condições de trabalho e 3) a formação inicial e continuada. Muito embora ela (a remuneração 

condigna) ainda seja o ponto mais relevante para o seu alcance.  

Ademais, as experiências narradas pelos/as professores/as implicados/as na pesquisa 

revelaram, através do anúncio e/ou denúncia da precariedade do ensino municipal 

(infraestrutura inadequada de escolas, jornadas de trabalho estressante, plano de carreira do 

magistério inoperante, número de alunos excessivo de alunos por sala, entre outros), bem 

como da intensificação do trabalho docente nas últimas décadas e suas consequências para a 

saúde desses/as profissionais, que as condições dignas de trabalho também têm papel 

preponderante no processo de valorização do professor. Além disso, também se desvelou o 

desrespeito do poder público local no tratamento dado aos insumos essenciais para o 

reconhecimento social da profissão, como a formação inicial e continuada, a readequação da 

carga horária de trabalho e o plano de carreira do magistério, destacando a posição unilateral 

da administração e a falta de transparência desta ao efetivar o pagamento dos salários dos/as 

professores, à sua maneira, sem levar em consideração a formação de cada um/a, bem como o 

plano de pagamento que consta no PCCR municipal. Somado a isso, apontaram a 

predominância local de práticas clientelistas ao tratar de questões como direitos trabalhistas 

adquiridos. Isto posto, evidenciou-se nas histórias narradas que além da remuneração e/ou 

salário condigno, os/as professores atribuem igual sentido ao tripé formação, carreira e 

jornada de trabalho que sustenta o conceito de piso salarial nacional na Lei 11.738/2008 e às 

condições dignas de trabalho como importantes dimensões que corroboram para a valorização 

e reconhecimento social da profissão docente. 

 O último núcleo de significação que tratou das políticas educacionais implementadas 

nas últimas décadas – Fundef, Fundeb e, especificamente a Lei do PSPN – e sua 

materialização no âmbito local, observando suas implicações na valorização docente, as 

narrativas dos/as professores/as participantes da pesquisa, ancoradas nas suas experiências 

singulares e plurais, apresentaram os seguintes sentidos conferidos por eles/as à política de 
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Fundos de financiamento da educação e à lei do Piso Salarial Nacional: o Fundef e o Fundeb 

(nos dois primeiros anos de sua vigência) significaram mudanças positivas, não em termos 

salariais, mas pelo simples fato de não haver mais atrasos nos pagamentos. A Lei do Piso 

salarial nacional, por sua vez, objeto de estudo nesta pesquisa, assumiu sentidos diferentes 

para os/as professores/as: para alguns/as representa uma injeção de ânimo e/ou esperança de 

que se efetivamente cumprida provocará mudanças consubstanciais não só monetariamente 

falando, mas principalmente por ter a sua função socialmente reconhecida e valorizada; e, 

para outros/as profissionais, simboliza desmotivação, desvalorização, desrespeito, dúvidas e 

incertezas, devido às circunstâncias em que ela se encontra materializada no município de 

Pindaí, visto que o poder público municipal cumpre apenas o piso salarial para os/as 

professores/as de nível médio; a formação e as vantagens adquiridas pelos/as demais 

profissionais/as do ensino ao longo da carreira, são ignoradas conforme o que determina o 

Plano de carreira do magistério. Além disso, os sujeitos da pesquisa desvelam em suas 

narrativas, o modo unilateral da administração municipal ao tomar as decisões relativas aos 

reajustes salariais dos/as docentes de nível 2 e 3, isto é, desconsiderando as reinvindicações da 

classe, tomando decisões do modo que lhe parece mais conveniente e mais interessante, 

simbolizando para estes/as que a valorização docente não consta na pauta de prioridades da 

gestão municipal. Dessa maneira, em nenhum momento, os/as professores associaram a sua 

desvalorização (via não cumprimento do piso salarial) à incapacidade financeira, denotando 

não haver transparência nas ações da administração município, bem como, diálogo com a 

classe.  

 Consoante ao exposto convém reafirmar que a aprovação da “Lei do Piso Salarial 

Profissional Nacional” é uma conquista, resultado das mais emblemáticas lutas dos 

profissionais da educação básica brasileira na busca pelo reconhecimento da profissão docente 

e pela isonomia salarial, visto que antes não havia um parâmetro nacional para fixar os 

salários dos/as professores/as da Educação básica e cada governo seguia a sua própria 

legislação. Assim, é forçoso afirmar que o Brasil não poderá mais postergar o aporte de 

recursos novos a serem investidos na educação pública como todo e, consequentemente, na 

melhoria das condições de trabalho, de carreira e de remuneração de seus professores. E, para 

isso, é imperioso e iminente um esforço coletivo por parte dos diversos entes federados 

(União, Estados e Municípios) para que esta lei não se torne letra morta no papel, pois pensar 

na instituição do piso salarial é pensar na sua relação com o pacto federativo, visto que com a 

descentralização da educação é possível que haja estados e municípios - como é o caso de 
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Pindaí -, que apresentam dificuldades para cumpri-lo e, nessas situações é papel da União 

colaborar com a maior parcela de recursos para viabilizar essa política pública, pois é ela 

(União) quem possui maior capacidade de arrecadação e é a responsável em dar sustentação 

ao federalismo brasileiro. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGED 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Ao (à) participante voluntário (a): 

 Este questionário anônimo faz parte da coleta de dados da pesquisa “Impactos da Lei 

do Piso Salarial Nacional no município de Pindaí-Bahia e suas implicações na valorização 

docente: Sentidos dos/as professores/as”, sob responsabilidade da pesquisadora Eliara 

Cristina Nogueira da Silva Teixeira e você está convidado(a) a respondê-lo. 

DADOS GERAIS 

1)Sexo: 

(    ) Masculino                                                        (    ) Feminino 

 

2)Estado civil: 

(    ) Solteiro(a)                              (   ) Casado(a)                                      (   )Separado(a) 

(     )Viúvo(a)                                 (   ) Divorciado(a)                                (   ) Desquitado(a) 

 

3)Idade: 

(     ) de 20 a 25 anos                     (     ) de 26 a 30 anos                          (    ) de 31 a 35 anos 

(     ) de 36 a 40 anos                     (     ) de 41 a 45 anos                          (    ) de 46 a 50 anos 

(     ) de 51 a 55 anos                     (     ) de 56 a 60 anos                          (     ) de 61 a 65 anos 

(     ) mais de 65 anos 

 

4) Quantidade de membros da sua família: 

(    ) Até 02 pessoas                        (     ) de 02 a 05 pessoas                      (     ) de 06 a 10 

pessoas 

(    ) mais de 10 pessoas 

 

5) Renda média familiar (Salário Mínimo atual= R$ 880,00) 

(    ) Até 1/2 Salário Mínimo           (     ) de 1 a 2 salários mínimos          (     ) mais de 3 

salários mínimos 

(    ) de 1/2 a 01 salário mínimo       (     ) de 2 a 3 salários mínimos 

 

 

6)Escolaridade dos seus familiares: 
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 Pai Mãe Esposo(a) Filho(a) 

1 

Filho(a) 

2 

Filho(a) 

3 

Filho(a) 

4 

Analfabeto (a)        

Educação Infantil        

Ensino 

Fundamental I 

       

Ensino 

Fundamental II 

       

Ensino Médio        

Superior        

Especialização        

Mestrado        

Doutorado        

 

 

SUA FORMAÇÃO 

 

7) Educação Básica (assinale a opção em que passou maior parte da formação): 

 Pública Privada Instituição de Ensino 

Ensino Fundamental I    

Ensino Fundamental II    

Ensino Médio    

 

8) Ensino Superior   

 Curso Instituição de Ensino 

Licenciatura 1   

Licenciatura 2   

Bacharelado   

   

 

9) Pós-graduação 

 Área Instituição de Ensino 

Especialização 1   

Especialização 2   

Mestrado   

Doutorado   

 

 

IDENTIDADE PROFISSIONAL 

 

10)Sua escolha pelo Magistério 

(    )Vocação                             (   ) Influência de pai/mãe professor(a)        (    ) Falta de opção 

(    ) Status social da profissão docente              (     )Estabilidade econônima  

 

11)Forma de ingresso na rede municipal de ensino de Pindaí-BA: 

(    ) Concurso Público               (    ) Efetivado(a) sem concurso público    (    ) Contratado(a) 

 

12)Há quantos anos você pertence a rede municipal de ensino?  

(    )de 00 a 05 anos                                  (     ) de 05 a 10 anos                   (    )de 10 a 15 anos                    
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(    ) de 15 a 20 anos                                 (     ) de 20 a 25 anos                   (    ) de 25 a 30 anos 

(    ) de 30 a 35 anos                                 (     ) mais de 35 anos 

 

13) Sua remuneração total bruta como professor(a) da Prefeitura de Pindaí atualmente 

é :    

(    ) 01 Salário mínimo  (R$ 880,00)                           

(    ) de 1 a 2 Salários mínimos (R$ 880,00 a R$ 1.760,00)          

(    ) de 2 a 3 Salários mínimos (R$ 1.760,00 a R$ 2.640,00) 

(    ) de 3 a 4 Salários mínimos (R$ 2.640,00 a 3.520,00) 

(    ) de 4 a 5 Salários mínimos (R$ 3.520,00 a 4.400,00) 

(    ) de 5 a 6 Salários mínimos (R$ 4.400,00 a R$ 5.280,00) 

(    ) mais de 6 Salários mínimos (R$ 5.280,00) 

 

14) Sua carga horária semanal de trabalho (Professor(a) em Regência de classe): 

(     ) Menos de 13 h                              (    ) 13 h a 15 h                      (    ) 15 h a 20 h 

(     ) 20 h a 26 h                                    (    ) 26 h a 30 h                      (     ) 30h a 36 h 

(     ) 36h a 40 h                                     (    ) Não se aplica 

 

15) Há carga horária reservada ao planejamento pedagógico na escola? (Professor(a) em 

Regência de classe) 

(     ) Sim                                         (    ) Não         Quantas horas?_______________________ 

 

16) Se você ocupa outra função direta com alunos na escola, qual a sua carga horária? 

(     ) Menos de 13 h                              (    ) 13 h a 15 h                      (    ) 15 h a 20 h 

(     ) 20 h a 26 h                                    (    ) 26 h a 30 h                      (     ) 30h a 36 h 

(     ) 36h a 40 h                                     Qual função?________________________________ 

 

17) Em qual Unidade de Ensino (UE) trabalha?__________________________________ 

 

18) Localização da UE:            (    ) Sede da cidade           (    ) Distrito de Guirapá     (    ) 

Zona Rural 

 

19) Em qual etapa de ensino você leciona? (Marcar mais de um se for o caso) 

(    )Creche               (    )Educação Infantil          (   )Ensino Fundamental I       (    )Ensino 

Fundamental II 

 

20) Caso leciona no Ensino Fundamental I e II, marque quantas disciplinas leciona: 

(    ) 1                    (    ) 2                          (    ) 3                       (     ) 4                    (     ) 5        

(    ) 6                   (    ) mais de 6  

 

21) Sobre as condições de trabalho na rede municipal de ensino, como você avalia a sua 

atual condição de trabalho? 

(    )Ótima                          (    )Boa                            (    ) Regular                     (     ) Ruim 

Justifique___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Importante: As questões a seguir tratam mais especificamente do salário docente (foco 

principal desta pesquisa), em detrimento as políticas públicas destinadas para este fim e sua 

materialização na rede municipal de ensino de Pindaí. 
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22) Quando você entrou no serviço público como docente qual a referência utilizada 

como salário-base (sem vantagens)? 

(    ) 1/2  salário mínimo 

(    ) 01 Salário mínimo                            

(    ) de 1 a 2 Salários mínimos       

(    ) mais de 2  Salários mínimos  

 

23) Com a promulgação da atual Constituição Federal, em 1988, determinou-se que nenhum 

servidor público recebesse menos que o salário mínimo por suas atividades laborais (artigo 

7º, inciso IV). Tratando especificamente da educação, a CF/88 em seu artigo 206, inciso V, 

listou como princípio importante para o desenvolvimento da educação a “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 [...]” 

 Diante do exposto, marque o salário-base (sem vantagens) recebido por você no 

período correspondente entre 1988 a 1997:  

(    ) 1/2  salário mínimo 

(    ) 01 Salário mínimo                            

(    ) 02 Salários mínimos       

(    ) mais de 02  Salários mínimos  

(    ) Outro: __________________________________________________________________ 

 

24) A Revista Educação, em edição publicada em março de 2013, afirmou que na década de 

90 houve avanços significativos na condição salarial do magistério no Brasil, principalmente a 

partir da criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (Fundef), em 1997.  

 Você considera que com a criação do Fundef houve melhoria na sua condição 

salarial? 

(    ) Sim                                                (    ) Não                                            (    ) Em parte 

Justificativa_________________________________________________________________ 

 

25) Marque a seguir o salário-base (sem vantagens) recebido por você durante o período 

em que o Fundef esteve em vigor (1997-2006): 

(    ) 1/2  salário mínimo 

(    ) 01 Salário mínimo                            

(    ) 02 Salários mínimos       

(    ) mais de 02  Salários mínimos  

(    ) Outro: 

___________________________________________________________________________ 

 

26) Em 2007 começou a vigorar o FUNDEB, fundo de financiamento da educação que 

substituiu o Fundef. O atual fundo ampliou o atendimento para todas as etapas da educação 

básica, determinando a utilização do mínimo de 60% dos recursos para remuneração do 

magistério público. 

 Com relação à aplicação do Fundeb no município de Pindaí, marque o salário-

base (sem vantagens) recebido por você  entre 2007/2008:  

(    ) 1/2  salário mínimo 

(    ) 01 Salário mínimo                            

(    ) 02 Salários mínimos       

(    ) mais de 02  Salários mínimos  
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(    ) Outro: 

___________________________________________________________________________ 

  

A Lei do Piso Salarial Profissional Nacional (Lei n.º 11.738) foi sancionada em 2008. Embora 

no município de Pindaí, sua oficialização se deu após reformulação do atual Plano de 

Carreira, Cargo e Remuneração (PCCR) dos Profissionais da educação pindaiense, em 

dezembro de 2010. 

 

27) Qual o  salário-base (sem vantagens) recebido por você  entre 2009/2010? 

(    ) 1/2  salário mínimo 

(    ) 01 Salário mínimo                            

(    ) 02 Salários mínimos       

(    ) mais de 02  Salários mínimos  

(    ) Tinha como referência o Piso Salarial Nacional em vigor 

 

28) Sobre o atual Plano de Carreira do Magistério em vigor no município enquanto 

dispositivo de valorização docente, como você o avalia: 

(    )Uma conquista da categoria                  (    ) Utópico                           (     ) Mau elaborado 

(    ) Inoperante diante da incapacidade financeira do município               

(   )Outro_________________________________________________________________ 

 

29)Atualmente você tem recebido o seu salário-base conforme plano de pagamento 

exposto no artigo 18 do Plano de Carreira ( Nível 1 – Piso salarial nacional; Nível 2 – Piso 

Salarial nacional + 14%; Nível 3 - Piso Salarial Nacional + 12%; Nível 4 - Piso Salarial  

Nacional + 25%...)? 

(    )  Sim 

(    ) Não  

Justifique___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

30)Caso você tenha respondido NÃO na questão anterior, marque  qual tem sido a 

referência para os reajustes salariais ocorridos nos anos posteriores a sanção do novo 

Plano de Carreira, que determinou o PSPN como referência inicial para a carreira: 

 

Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 
Plano de 

Carreira 

 Plano de 

Carreira 

 Plano de 

Carreira 

 Plano de 

Carreira 

 Plano de 

Carreira 

 

INPC  INPC  INPC  INPC  INPC  

IGP-M  IGP-M  IGP-M  IGP-M  IGP-M  

Outro índice  Outro índice  Outro índice  Outro índice  Outro índice  

Não houve reaj.  Não houve reaj.  Não houve 

reaj. 

 Não houve  Não houve reaj.  

 

31) Ainda segundo a Revista Educação – Março/2013, a Lei do Piso garantiu ganhos 

econômicos expressivos para a categoria. Um exemplo citado sobre a variação salarial foi a de 

um professor no Piauí com jornada de trabalho de 40 horas semanais que recebia em 2003, R$ 

560,00 mensais (menos que o salário mínimo) e em 2011, a média salarial do estado saltou 

para R$ 1.500,00. 

 _ E no seu caso, você considera que houve ganhos salariais significativos após a 

implantação da Lei do Piso no município? 

(     )Sim                                           (     )Não                                             (    )Em parte 
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Justificativa_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

32) Em termos percentuais, você considera que o ganho salarial que teve do ano 2008 

para o ano 2015 foi: 

(    ) abaixo de 50% 

(    ) entre 60% e 80% 

(    ) entre 80% e 100% 

(    ) entre 100% e 120% 

(    ) entre 120% e 150% 

(    ) mais de 150% 

 

33) A remuneração condigna ou o Piso Salarial Profissional Nacional é considerado por 

muitos teóricos ( MONLEVADE, 2000; VIEIRA, 2004) como um importante insumo para a 

valorização docente, bem como, é sempre citado entre as receitas para a melhoria da 

qualidade da educação no Brasil. Pensando nisso, responda: 

 

A) Você considera que a implantação da Lei do Piso em Pindaí resultou em uma 

carreira docente efetivamente mais valorizada? 

(     )Sim                                           (     )Não                                             (    )Em parte 

Justificativa_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

B) Houve melhoria na qualidade do ensino municipal? 

(     )Sim                                           (     )Não                                             (    )Em parte 

Justificativa_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

34) Outros insumos como Formação, carreira e condições de trabalho também são 

considerados pilares para a valorização docente e para a melhoria na qualidade de 

ensino. Assim, enumere os insumos a seguir por ordem de importância: 

(    ) Formação inicial sólida 

(    ) Infraestrutura escolar (física e material) 

(    ) Quantidade de alunos por turma 

(    ) Formação continuada para aperfeiçoamento profissional 

(    ) remuneração condigna 

(    ) PCCR que garanta evolução na carreira 

(    ) Jornada de trabalho em sala de aula reduzida para 2/3 em sala de aula 

 

35) O espaço abaixo está reservado para que você escreva algo que considera relevante 

sobre a implantação da Lei do Piso Salarial Nacional no município de Pindaí e suas 

implicações na valorização dos/as professores/as pindaienses. Certamente sua 

contribuição será de grande valia para a pesquisa. 

 

  

 

Desde já agradeço a sua participação na pesquisa! 

 

 


