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armado só de amor 

segurando um giz na mão 

o livro é seu escudo 

que lhe protege de tudo 

que possa lhe causar dor 

por isso eu tenho dito 

Tenho fé e acredito 

na força do professor. 

 

Ah... se um dia governantes 

prestassem mais atenção 

nos verdadeiros heróis 

que constroem a nação 
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sem corpo mole ou preguiça 

lhe dando o real valor 

eu daria um grande grito 

Tenho fé e acredito 

na força do professor. 

 

Porém não sinta vergonha 

não se sinta derrotado 

se o nosso pais vai mal 

você não é o culpado 

Nas potências mundiais 

são sempre heróis nacionais 

e por aqui sem valor 

mesmo triste e muito aflito 

Tenho fé e acredito 

na força do professor. 

 

Um arquiteto de sonhos 

Engenheiro do futuro 

Um motorista da vida 

dirigindo no escuro 

Um plantador de esperança 

plantando em cada criança 

um adulto sonhador 

e esse cordel foi escrito 

por que ainda acredito 

na força do professor. 

 

(Bráulio Bessa) 
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RESUMO 

 

 

Esta investigação de caráter científico se propôs a investigar as políticas públicas para 

valorização docente, a partir do recorte remuneração e carreira. O seu objetivo consiste em 

analisar a política de remuneração e carreira do magistério das redes públicas municipais do 

Território de Identidade do Médio Sudoeste da Bahia (TIMSOBA), e suas implicações para a 

valorização do docente da Educação Básica destas localidades. Com a finalidade de atingir os 

objetivos propostos, foram adotados alguns documentos regulatórios da Esfera Federal como 

norteadores centrais na construção desta dissertação, a exemplo da Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 1988); Lei 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB (BRASIL, 1996), Lei n° 11.738/2008, que institui o Piso Salarial Profissional 

Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (BRASIL, 2008); 

Lei 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014 – 2024 (BRASIL, 

2014), especialmente no que se refere às metas 17 e 18 e suas respectivas estratégias. Do 

ponto de vista teórico-metodológico caracteriza-se como um estudo de natureza exploratória, 

por meio de abordagem qualitativa, valendo-se do suporte de dados quantitativos para 

fundamentar as características da política de carreira e remuneração dos profissionais do 

magistério da rede pública municipal do Território de Identidade do Médio Sudoeste da Bahia 

(TIMSOBA). Além disso, as discussões desta dissertação estão amparadas ainda no 

pressuposto teórico da abordagem do ciclo de políticas proposto por Stephen Ball e seus 

colaboradores. Levando em consideração as características do objeto, foram adotados como 

instrumentos de técnicas de coletas de dados a pesquisa de natureza documental e a pesquisa 

de campo. A carreira e remuneração na etapa de análise documental foram investigadas a 

partir do que está regulamentado nos planos de carreira e renumeração docente das redes 

municipais pertencentes ao TIMBOSA. Já a pesquisa de campo trabalhou com a carreira e 

remuneração a partir da pesquisa do sujeito. Para a pesquisa de campo foram aplicados 

questionários a partir da plataforma online Google docs. A análise dos dados coletados foi 

norteada pelas categorias eleitas para o estudo: a) provimento e formação; b) jornada de 

trabalho; c) desenvolvimento na carreira; e por fim, d) composição da remuneração. A análise 

dos achados da pesquisa documental e da pesquisa de campo está respaldada em três 

conceitos do ciclo de políticas de Ball, denominados como sendo contexto da influência, 

produção do texto da política e da prática, para atingir seus objetivos propostos. No decorrer 

do estudo realizado para construção desta dissertação ficou constatado que prevalece o caráter 

contraditório e a irregularidade entre o que é instituído nos documentos regulatórios e o que é 

praticado em cada rede municipal a qual os professores participantes do estudo estão 

vinculados. Os achados desta investigação permitem relacionar o ciclo de políticas de Ball, no 

que diz respeito ao contexto da produção do documento, referindo ao que é regulamentado na 

legislação, assim como ao contexto da prática, à realidade vivenciada pelos professores em 

cada rede municipal do Território investigado. 

 

 

Palavras-chave: Valorização Docente. Carreira e Remuneração. Políticas Públicas. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This scientific research aimed to investigate public policies for teacher valorization, with a 

view to remunaration and career. Its objective is to analyze the remuneration and career policy 

of the municipal public school system in the Territory of Identity of the Middle Southwest of 

Bahia (TIMSOBA), and its implications for the valorization of teachers of Basic Education in 

these localities. In order to reach the proposed objectives, some regulatory documents of the 

Federal sphere were adopted as central guiding principles in the construction of this 

dissertation, like the 1988 Federal Constitution (BRAZIL, 1988); Law 9,394 / 96, which 

establishes the National Guidelines and Bases of Education - LDB (BRAZIL, 1996), Law No. 

11.738 / 2008, which establishes the Teachers National Minimum Wage for Professionals of 

the Public Teaching Department of Basic Education (BRAZIL, 2008); Law 13.005 / 2014, 

approving the National Education Plan (PNE) 2014-2024 (BRAZIL, 2014), especially with 

regard to goals 17 and 18 and their respective strategies. From the theoretical-methodological 

point of view, it is characterized as an exploratory study, using a qualitative approach, using 

quantitative data support to substantiate the career and remuneration policy of professionals in 

the municipal public school system of the Territory of Identity of the Middle Southwest of 

Bahia (TIMSOBA). In addition, the discussions of this dissertation are still based on the 

theoretical assumption of the policy cycle approach proposed by Stephen Ball and 

collaborators. Taking into account the characteristics of the object, the research of 

documentary nature and field research were adopted as instruments of data collection 

techniques. The career and remuneration in the documental analysis stage were investigated 

based on what is regulated in the career and teacher renumbering of the municipal teachers 

belonging to TIMBOSA. The field research worked with the career and remuneration from 

the research of the subject. For field research, questionnaires were applied from the online 

Google Docs platform. The analysis of the data collected was guided by the categories chosen 

for the study: a) provision and training; b) working day; c) career development; and, finally, 

d) composition of the remuneration. The analysis of the findings of the documentary and field 

research is supported by three concepts of Ball's policy cycle, denominated as context of the 

influence, production of the text of the policy and the practice, to reach its proposed 

objectives. In the course of the study carried out to construct this dissertation, it was verified 

that the contradictory nature and irregularity between what is established in the regulatory 

documents and what is practiced in each municipal network education to which the 

participating teachers of the study are linked. 

The findings of this research allow us to relate Ball's policy cycle with regard to the context of 

the document production, referring to what is regulated in the legislation, as well as to the 

context of the practice, to the reality experienced by the teachers in each municipal network 

education of the Territory investigated. 

 

Key words: Teacher Appreciation. Career and remuneration. Public Policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As questões relacionadas à valorização dos profissionais de magistério ganharam 

destaque no cenário brasileiro a partir da aprovação da Constituição Federal de 1988, e a 

partir de então, colocam o professor como protagonista das reformas educacionais da década 

de 1990, construindo assim um discurso de valorização desse profissional, regulamentado nas 

legislações posteriores à Constituição. 

Entretanto, é preciso ressaltar que as reformas educacionais dos anos de 1990 foram 

construídas sob o ideário do Estado Neoliberal, norteadas por uma agenda pautada em 

padrões de organismos internacionais para a profissão docente. Na lógica do neoliberalismo, o 

professor é responsável, por meio do seu esforço individual, da sua criatividade, do seu 

comprometimento, da sua formação, do seu reconhecimento, por conseguir melhorar a 

qualidade da educação, criando uma de lógica de culpabilização do profissional, caso as 

coisas deem errado.  

Partindo destes pressupostos, deve-se destacar que o conjunto de conquistas em 

relação à valorização profissional existente, é resultante das lutas dos trabalhadores para 

incluir na agenda governamental as demandas da categoria, de modo que tais demandas 

possam ser transformadas em políticas públicas, e, sobretudo, que sua implementação seja 

efetivada. 

No que se refere às conquistas alcançadas nas questões da valorização docente no 

cenário brasileiro, ressalta-se que as mesmas representam o resultado da luta arquitetada pelos 

sujeitos que representam os movimentos em defesa da educação ao longo da história do país, 

que vêm lutando para implantação e implementação de políticas que primem por condições 

dignas de trabalho para os profissionais da educação, nos seus mais diversos aspectos, que 

devem contemplar desde a formação, passando pela carreira, remuneração e preservação da 

saúde desses trabalhadores. 

O interesse inicial em realizar a pesquisa voltada para as questões relacionadas às 

políticas de valorização docente emergiu no ano de 2016 em decorrência de inquietudes 

originadas a partir do contato com professores da Rede Municipal de Itapetinga mediante 

participação no Fórum Municipal de Educação (FME) deste município, como membro 

representante da Educação Profissional da Rede Federal de Ensino. Além disso, foram 

importantes também para composição do interesse pelo presente tema de pesquisa, a 

participação nas reuniões Grupo de Estudos e Pesquisa Didática, Formação e Trabalho 

Docente (DIFORT) e na disciplina Seminário Temático I - Estudos sobre Trabalho e 
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desenvolvimento profissional, na condição de aluna especial no Programas de Pós-Graduação 

na UESB. 

A participação nas reuniões e discussões proporcionadas tanto como membro do FME 

de Itapetinga, como no Mestrado em Educação da UESB, fez despertar o interesse por 

pesquisar e avaliar as políticas públicas que tratam da valorização dos profissionais da 

educação. Deste modo, foi-se delineando a ideia da pesquisa e, assim, foram eleitos como 

sujeitos de estudo, os professores da Rede Municipal do Território de Identidade do Médio 

Sudoeste da Bahia1 (TIMSOBA), a partir da seguinte pergunta investigativa: A política de 

remuneração e carreira do magistério tem contribuído para valorização do docente da rede 

pública municipal do Território de Identidade do Médio Sudoeste da Bahia (TIMSOBA)?  

A proposta inicial era analisar todos os elementos que representam as políticas de 

valorização docente, entretanto foi necessário fazer um recorte analítico, focando nas 

dimensões da carreira e remuneração do professor da Educação Básica, dada a amplitude do 

conceito de valorização docente assumido nesta dissertação, que toma como referência os 

conceitos adotados a partir da Conferência Nacional de Educação (CONAE) 2014 e no 

Documento Referência da CONAE 2018.  

A valorização se apresenta no Documento Referência CONAE 2014 com a seguinte 

perspectiva de: “Nessa ótica, pensar a valorização dos profissionais, requer a discussão 

articulada entre formação, remuneração, carreira e condições de trabalho” (BRASIL, 2013, 

p.74), já no Documento Referência que norteia as etapas Municipais, Estaduais, Distrital e 

Nacional da CONAE 2018, artigo 276 consta ser que “A formação, valorização, incluindo as 

condições de trabalho, saúde e remuneração dos profissionais da educação, constituem pauta 

imperativa para a União, estados, DF e municípios, como patamar fundamental para a 

garantia da qualidade na educação.” (BRASIL, 2017, p.99). 

Deste modo, o diagnóstico e compreensão das políticas de valorização docente da 

Educação Básica no Brasil representam o escopo deste trabalho. Mais especificamente, esta 

dissertação se dedica diretamente à análise da política de remuneração e carreira do 

magistério da rede pública municipal do Território de Identidade do Médio Sudoeste da Bahia, 

e suas implicações para a valorização do docente da Educação Básica desses municípios.  

O Ministério da Educação (MEC) elaborou no ano de 2016 o caderno de orientações 

                                                 
A denominação de Território de Identidade – TI, foi implementada no ano de 2010, a partir do Decreto 

12.354/2010, caracterizando o processo de regionalização do espaço baiano em 27 territórios, centrado nas 

especificidades locais, no que concerne ao desenvolvimento dos aspectos socioeconômicos e culturais 

(FLORES, 2015) 
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intitulado “Planos de carreira e remuneração: contribuições para a elaboração e a revisão de 

planos de carreira e remuneração dos profissionais da educação escolar básica pública (Brasil, 

2016), objetivando orientar os dirigentes municipais na organização dos planos de carreira e 

remuneração para os profissionais do magistério, como estratégia para cumprimento do que 

regulamenta a Lei 11.738/2008 (Brasil, 2008) e a Lei 13.005/2014 (Brasil, 2014). Assim, 

tomando como suporte teórico o documento orientador do MEC, elencaram-se como 

referência para análise deste estudo, as seguintes categorias: a) provimento e formação; b) 

jornada de trabalho; c) desenvolvimento na carreira; e por fim, d) composição da 

remuneração.  

Assim sendo, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a política de remuneração e 

carreira do magistério das redes públicas municipais do Território de Identidade do Médio 

Sudoeste da Bahia (TIMSOBA), e suas implicações para a valorização do docente da 

Educação Básica destas localidades. A fim de melhor esclarecer o objetivo aqui apresentado, 

adotar-se-á como aporte teórico dos estudos, as políticas de valorização do professor, 

presentes, especialmente, na Lei n° 11.738/2008 (Brasil 2008), que regulamenta o Piso 

Salarial Profissional Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica e no Plano 

Nacional de Educação (PNE)- 2014-2024 (Brasil 2014), especialmente no que se refere às 

metas 17 e 18 e suas respectivas estratégias.  

Como objetivos específicos, este estudo almeja: 1. Examinar os Planos de Carreira e 

Remuneração (PCRS) dos Municípios do Território pesquisado e identificar se estes 

representam incentivo e atratividade à carreira docente e quais influencias e contribuições 

apresentam para melhoria e valorização desses profissionais; 2. Identificar os fatores 

concernentes aos planos de carreira e remuneração que favorecem e/ou dificultam a 

valorização docente nos municípios do TIMSOBA; 3. Averiguar quais as políticas públicas 

implementadas e ações direcionadas à valorização dos profissionais da Educação Básica no 

Território; 4. Avaliar a concepção de valorização profissional e identificar a configuração da 

carreira do magistério público presente nos planos de cargos, carreira e remuneração (PCCR) 

dos municípios pertencentes ao TIMSOBA 5. Analisar quais e como as ações dos gestores 

municipais favorecem e/ou dificultam a valorização docente nos municípios do TIMSOBA. 

Nesta dissertação, busca-se conhecer os aspectos que retratam a carreira e a 

remuneração docente a partir do que preconizam os documentos legislativos da Esfera Federal 

e Municipal do TIMSOBA.  Dessa maneira, diante da necessidade de estudos temáticos e 

procedimentos metodológicos, o texto está organizando, a partir de sua Introdução a qual 

apresenta os aspectos gerais do estudo, contextualizando o lócus da pesquisa e sua 
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problematização, além das considerações finais, em mais cinco seções, conforme descrição a 

seguir: 

A seção intitulada “Percurso Teórico-Metodológico da Pesquisa” apresenta a seguinte 

estrutura: base teórico-metodológica da pesquisa; procedimentos de investigação e seus 

sujeitos, incluindo na sessão os sujeitos da pesquisa e os instrumentos de coleta de dados; e 

por fim, a explanação de como os dados serão analisados.   

A segunda seção tem o título “Políticas Públicas de Valorização Docente da Educação 

Básica no Brasil” e traz um panorama sobre as políticas públicas de valorização docente da 

Educação Básica no Brasil, dividido em duas partes, a saber: a primeira versa sobre as 

concepções e tipologia das políticas públicas, e na segunda parte apresenta-se a história da 

valorização do professor da Educação Básica no país, realizando um estudo cronológico das 

principais legislações acerca da temática desde a Constituição de Império de 1822 até as 

Conferências Municipais e Estaduais de Educação e a Conferência Nacional de 2018. 

A terceira seção denominada “A carreira e remuneração docente no Brasil: uma visita 

aos estudos antecedentes” realiza uma visita aos estudos antecedentes sobre carreira e 

remuneração docente no Brasil, através de uma revisão bibliográfica da produção científica 

brasileira, relacionadas às políticas públicas de valorização docente da Educação Básica do 

Brasil, na perspectiva dos planos de cargos, carreira e remuneração. A pesquisa com 

características de um “Estado da Arte” foi realizada no Banco de Teses do Portal da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); nos anais das 

Reuniões Científicas Nacionais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (Anped) e também nos trabalhados publicados no Grupo de Estudos Sobre Política 

Educacional e Trabalho Docente (GESTRADO).  

Já na quarta seção intitulada “Carreira e remuneração Docente das Redes Municipais 

do TIMSOBA no contexto da legislação local”, tem-se início a parte empírica do trabalho. É 

feira uma análise da legislação que regulamenta os Planos de Cargos, Carreira Remuneração 

dos os municípios pertencentes ao Território de Identidade do Médio Sudoeste Bahia, com o 

intuito de avaliar se as políticas de valorização docente previstas nos documentos municipais 

estão condizentes com os documentos regulatórios da esfera federal.  

Por fim, na quinta seção será apresentada a análise dos dados coletados através de 

questionários fechados aplicados aos professores da Educação Básica do espaço geográfico 

escolhido para o estudo. Encerra-se o trabalho com as considerações finais e a bibliografia 

utilizada para embasamento teórico deste estudo. Faz parte também do corpo desta 

dissertação, o apêndice o qual apresenta na integra o questionário aplicado aos docentes da 
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Rede Municipal pertencentes ao Território de Identidade Médio Sudoeste da Bahia.  

1.1 Contextualização do lócus da pesquisa  

 

Este estudo toma como referência o que preconiza a valorização docente partir da 

legislação educacional brasileira, mediante diretrizes legitimadas em documentos legislativos: 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988); Lei 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB (BRASIL, 1996); Lei n° 9.424/1996, que dispõe sobre o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização dos 

Profissionais do Magistério – FUNDEF (BRASIL, 1996); Lei n° 11.494/2007 que 

regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 

dos Profissionais da Educação – FUNDEB (BRASIL, 2007); Lei n° 11.738/2008, que institui 

o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação 

Básica (BRASIL, 2008); Lei 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) 

2014 – 2024 (BRASIL, 2014); e Resolução CNE/CES nº 2/2016, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior para 

Funcionários da Educação Básica (BRASIL, 2016). 

 Além da legislação citada, serve também de base para as incursões e análises aqui 

empreendidas, o arcabouço teórico elaborado por alguns autores, tais como, Anderson (1995), 

Barroso (2005), Dourado (2015; 2016), Nunes e Oliveira (2017) Oliveira (2001; 2016), 

Peroni (2003) e Saviani (2004, 2014), e também nos textos oriundos de resultados de 

pesquisas de dissertações e teses. Com o propósito de contribuir para o debate do tema, o 

estudo desta seção tem como objetivo apresentar, de forma geral, uma análise das políticas 

educacionais relacionadas à valorização docente da Educação Básica no Brasil.  

O embasamento teórico a partir da legislação educacional, assim como a aproximação 

com os estudos dos autores citados e demais trabalhos da área de políticas públicas, tem por 

finalidade aprofundar o conhecimento no campo de estudo, de modo que possam subsidiar a 

realização da pesquisa intitulada “Políticas Públicas para Valorização Docente: planos de 

carreira e remuneração da Rede Municipal do Território de Identidade do Médio Sudoeste da 

Bahia (TIMSOBA)”.  

A pesquisa tem como referência central as políticas públicas para valorização dos 

docentes da Educação Básica praticadas nos sistemas de ensino municipais pertencentes aos 

municípios do Território de Identidade do Médio Sudoeste da Bahia. O mencionado Território 

está localizado predominantemente no Centro Sul Baiano e composto administrativamente 
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Figura 1 - Mapa do Território de Identidade Médio Sudoeste da Bahia (TIMBOSA) 

por 13 (treze) Municípios (Figura 1), a saber: Caatiba, Firmino Alves, Ibicui, Iguaí, Itambé, 

Itapetinga, Itarantim, Itororó, Macaraní, Maiquinique, Nova Canaã, Potiraguá e Santa Cruz da 

Vitória. 

 

Fonte: https://www.mediosudoestebaiano.com.br/especial-municipios 

  

Os Territórios de Identidade da Bahia (TI) se consubstanciam enquanto unidade de 

planejamento para a implementação de políticas públicas pelo governo do Estado, sendo 

representado por um Conselho Colegiado, composto por atores da sociedade civil organizada.  

Bahia (2010, p. 01), define TI como: 

 
Agrupamento identitário municipal formado de acordo com critérios sociais, 

culturais, econômicos e geográficos, reconhecido pela sua população como o 

espaço historicamente construído ao qual pertence, com identidade que 

amplia as possibilidades de coesão social e territorial.  (BAHIA, 2010, p 1). 

 

 

Desde o ano de 2007, a Bahia adotou o conceito de Territórios de Identidade (TI) para 

designar a unidade de planejamento de políticas públicas do Estado, quando o governador 

Jaques Wagner adotou a referência de TI na consulta popular para a elaboração do Plano 

Plurianual Participativo (PPA) 2008-2011. Entretanto, somente no ano de 2010 entrou em 

vigor o Decreto 12.354/2010, que instituiu o Programa Territórios de Identidade. A 

regionalização do estado passou a ser caracterizada oficialmente por Territórios de Identidade, 
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Tabela 1 - População residente e taxa de crescimento populacional – Bahia, TI Médio Sudoeste 

da Bahia e municípios do TI – 2000/2010 

com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico e social dos Municípios 

Baianos. Conforme §1º, do mesmo Decreto, considera-se: 

 

Território de Identidade o agrupamento identitário municipal formado de 

acordo com critérios sociais, culturais, econômicos e geográficos, 

reconhecido pela sua população como o espaço historicamente construído ao 

qual pertence, com identidade que amplia as possibilidades de coesão social 

e territorial.  (BAHIA, 2010, p 1). 

 

 

No TIMSOBA, o município de Itapetinga ocupa a posição de destaque em relação à 

dinâmica demográfica e econômica. De acordo dados no Censo demográfico de 2010, 

Itapetinga é o município que tem maior taxa populacional, com 68.273 habitantes, três vezes 

maior que a média populacional do território de identidade, que registrou 19.014 habitantes. 

Já a cidade de Santa Cruz da Vitória, em 2015 registrava o menor quantitativo populacional 

do Território, apenas 6.673 habitantes. Quatro municípios apresentavam no período menos de 

10 mil residentes, sendo que Firmino Alves tinha apenas 5.384 habitantes, conforme exposto 

na Tabela 01.  

 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2001 e 2010. Resultados de amostra. Cálculos da SEI. In: Perfil dos 

Territórios de Identidade da Bahia, 2015 

 

Conforme dados apresentados na tabela anterior, pode-se verificar que, com um 

aumento populacional de apenas 1%, o TIMSOBA praticamente estagnou seu crescimento 

demográfico entre os anos de 2000 e 2010. Constata-se que os municípios de Caatiba (-3%), 
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Itambé (-2,9%), Potiraguá (-3,9%) e Santa Cruz da Vitória (-0,5%) apresentaram taxas 

negativas de crescimento demográfico, se transformando em áreas de repulsão populacional, 

fato este que se comprova pelo decréscimo da população absoluta dos municípios citados. 

O município com maior expressividade econômica é Itapetinga, apresentando um 

Produto Interno Bruno (PIB) da ordem de 764 milhões, correspondendo a 44,1% de todo o 

TIMSOBA.  Na sequência, vem os municípios de Itambé, com R$ 131 milhões, Iguaí, com 

R$ 119 milhões e Itarantim, com R$ 113 milhões. Já Firmino Alves, com R$ 27 milhões, e 

Santa Cruz da Vitória, com R$ 34 milhões e Caatiba com R$ 46 milhões demonstram menor 

pujança econômica. Chama atenção que os municípios com maior participação da 

administração pública no cálculo do PIB são Caatiba, 46,3%, Santa Cruz da Vitória, 42,3%, 

Iguaí, 41,9% e Firmino Alves com 41,7%, o que leva a perceber a dependência dos 

municípios que tem menor dinamismo econômico dos serviços públicos e das transferências 

do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Fundo de Desenvolvimento da 

Educação Básica - FUNDEB, (BAHIA, 2015). Os dados podem ser verificados na tabela a 

seguir. 

Tabela 2 - Valor adicionado, PIB e PIB per capita a preços correntes – Bahia, TI Médio 

Sudoeste da Bahia e municípios do TI -2012 

Fonte: SEI (2014b); IBGE (2014). In: Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2001 e 2010. Resultados de amostra. 

Cálculos da SEI. In: Perfil dos Territórios de Identidade da Bahia, 2015 

 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 2015 

sinalizam que o Território tinha 2.104 professores na rede municipal e 590 docentes 

pertencentes à rede estadual, totalizando um quantitativo de 2.694 profissionais nos 13 

municípios. Segundo dados do IBGE/MUNIC (2015), o município de Itapetinga apresenta o 

maior número de professores, registrando 646 profissionais, seguido por Iguaí, com 309 
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ano de 2015 

docentes, e em terceiro lugar aparece Itororó com 265 docentes. O município do Território 

com menor número de dados registrado em 2015 foi Santa Cruz da Vitória, com apenas 61 

profissionais. Os dados estão representados no gráfico a seguir.   

 

  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE/MUNIC/2015, 2018 

 

 

De acordo com a tabela a seguir, apresentada no documento que retrata o perfil dos 

Territórios de Identidade da Bahia (Bahia, 2015), o TIMSOBA é uma região que no ano de 

2012, o Produto Interno Bruto per capta foi de apenas R$ 7.011,22, inferior ao do Estado da 

Bahia, que apresentou o valor de R$ 11.832,33. Outro fator que também chama atenção no 

TIMSOBA é sua dependência financeira de orçamento repassado pela Esfera Federal, 

especialmente, do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). 
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Fonte: IBGE Fonte: TCM-BA – Tribunal de Contas dos Municípios – Bahia (2014). In: Fonte: IBGE – Censo 

Demográfico 2001 e 2010. Resultados de amostra. Cálculos da SEI. In: Perfil dos Territórios de Identidade da 

Bahia, 2015 

 

Diante dos dados apresentados, pode-se perceber que existe dependência fiscal 

elevada de todos os municípios do Território em relação ao governo federal. Com receitas 

próprias muito baixas, aumentam as inquietações e necessidade de investigar como é a relação 

destes municípios com as políticas de valorização dos professores. Em especial, analisar as 

questões concernentes à remuneração e à carreira, uma vez que a valorização, nestes aspectos, 

depende diretamente de recursos financeiros para implementar e pagar  o valor do piso 

salarial de professores, estipulado  em R$ 2.455, 35, para docentes com carga horária de 40 

horas semanais, em 2018. 

1.2 Problematização 

 

A carreira e a remuneração são elementos constituintes da política de valorização 

docente e suas discussões tornaram-se bastante recorrentes a partir da primeira década do 

século XXI, mais precisamente a partir da Constituição Federal de 1988, a qual no artigo 206 

define que essas políticas deverão se materializar através de: a) Planos de carreira; b) ingresso 

na carreira exclusivamente por concurso público de provas e títulos; e, c) Piso Salarial 

Profissional Nacional. Outro marco histórico importante nesse sentido é a Conferência 

Nacional de Educação (CONAE) 2014, que passou a incluir além da formação inicial e 

continuada, a carreira, os salários e as condições de trabalho como pilares para valorização. 

Nesta perspectiva, a escolha da problemática relativa à política de valorização da 

remuneração e carreira do magistério da rede pública municipal do Território de Identidade do 

Tabela 3 - Receitas correntes e transferências dos municípios do TI Médio Sudoeste da Bahia – 

2012 
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Médio Sudoeste da Bahia (TIMSOBA), deu-se pela necessidade de compreender e avaliar se 

a política que orienta os documentos regulatórios se faz presente no cotidiano dos professores, 

ou se está apenas no âmbito legal. Afinal, apesar da constatação dos avanços, faz-se 

necessário destacar que a política educacional do Brasil, seguindo a mesma tendência dos 

países da América Latina, a partir nos anos de 1990 passou por uma série de mudanças na 

perspectiva de adaptar-se à nova estrutura produtiva resultante da mudança do Estado, 

acompanhando assim o modelo do Estado Neoliberal. 

Por conseguinte, consideramos ser importante analisar a carreira do magistério na 

Rede Municipal do Território de Identidade Médio Sudoeste da Bahia, para além da questão 

das políticas regulatórias no âmbito teórico, sendo necessário, avaliá-la, de modo a entender a 

política de remuneração que nela se expressa, sua perspectiva de valorização, no sentido de 

discutir as possibilidades dessa valorização profissional no cotidiano dos profissionais do 

magistério. Assim, é importante identificar o que pensam os professores da rede municipal 

desse Território sobre sua carreira e sob qual ótica a percebem. 
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2 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Esta seção expõe a base teórica e o percurso metodológico da pesquisa. Ainda, busca 

explicar qual é o cenário utilizado para o estudo, os procedimentos de investigação, os seus 

sujeitos da pesquisa e o modo como foi feita a organização e análise dos dados. 

2.1 Base teórico-metodológica da pesquisa 

 

Procura-se expor neste espaço o suporte teórico-metodológico empregado para o 

desenvolvimento da pesquisa, que se configura num estudo de natureza exploratória, por meio 

de abordagem qualitativa, que se utiliza de informações quantitativas para fundamentar as 

características da política de carreira e remuneração dos profissionais do magistério da rede 

pública municipal do Território de Identidade do Médio Sudoeste da Bahia (TIMSOBA).  

Além disso, este estudo também se utiliza das contribuições da abordagem do ciclo de 

políticas proposto por Stephen Ball e seus colaboradores. 

Considerando as características do objeto de estudo e os objetivos definidos, esta 

dissertação assume uma proposta de pesquisa qualitativa, como suporte metodológico central 

do trabalho, bem como pesquisa documental e pesquisa de campo, que permitiram o 

aprofundamento dos elementos teóricos da carreira docente, assim como contato direto com o 

sujeito do estudo, com vistas a atingir os objetivos relacionados à política de remuneração e 

carreira do magistério da rede pública municipal do Território de Identidade do Médio 

Sudoeste da Bahia (TIMSOBA), e suas implicações para valorização docente da Educação 

Básica. 

O percurso qualitativo pressupõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o 

ambiente e a situação que está sendo investigada, e se preocupa com um nível de realidade 

que não pode ser mensurada, visto que existe a possibilidade de contato direto do pesquisador 

com o objeto de estudo. Segundo Minayo (2001, p. 21-22), “ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”. Também para Ludke e André 

(1986), a abordagem qualitativa envolve a aquisição de dados descritivos, obtidos a partir do 

contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatizando mais o processo que o 

produto e se preocupa em relatar a perspectiva dos participantes.  

Compreender a dinâmica entre o que é determinado nos marcos regulatórios a respeito 

da valorização docente e o que realmente acontece na prática dos municípios que compõem o 

objeto do estudo, é de fundamental importância para atingir os objetivos propostos para esta 
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dissertação. Tal inferência encontra embasamento teórico em Oliveira (2010, p. 60), a qual 

expõe que quando se opta por estudo de natureza qualitativa, deve-se “ter como principal 

fundamento a crença de que existe uma relação dinâmica ente o mundo real, objetivo, 

concreto e o sujeito; portanto, uma conexão entre a realidade cósmica e o homem, entre a 

objetividade e a subjetividade” 

Bogdan e Biklen (1994) orientam que na abordagem qualitativa o pesquisador busca 

perceber o modo como o investigado interpreta o mundo em que vive, assim como define suas 

experiências e qual o significado que dão à sua conduta. Portanto, na investigação qualitativa, 

há um diálogo entre o pensamento do pesquisador e o pensamento dos participantes. Sendo 

assim, o processo como um todo, é mais importante do que os resultados ou produtos obtidos.  

Uma vez que o interesse desta dissertação está relacionado com as políticas de 

valorização docente relativas à carreira e remuneração docente da Rede Municipal do 

Território de Identidade Médio Sudoeste da Bahia, e como este é composto por 13 municípios 

baianos, entende-se que a abordagem qualitativa assumida proporcionará o conhecimento da 

realidade em cada uma das localidades, tomando como base as categorias de análise 

escolhidas.    

Ao se estudar a política de valorização docente e seus desdobramentos na remuneração 

e carreira para os docentes da Educação Básica faz-se importante também compreender em 

qual contexto político, em qual perspectiva de Estado se insere a formulação das políticas 

públicas, suas interpretações e implementações. Deste modo, a partir do quadro geral em que 

se propõe a temática deste estudo, é parte fundamental no seu processo de compreensão 

teórica, incorporar neste trabalho a conceituação do método da abordagem do ciclo de 

políticas “policy cycle approach” proposta por Stephen Ball (1994), que trata a relação da 

política em seus contextos, procurando investigar os processos pelos quais as políticas na área 

de educação são produzidas, experimentadas e quais os seus efeitos. 

Tomando como referência os escritos de Mainardes (2006), justifica-se a opção por 

incluir o método da abordagem do ciclo de políticas nesta dissertação, que pretende discutir as 

nuances da carreira docente da educação básica que estão presentes nos marcos regulatórios, 

assim como a partir da ótica do professor de cada município pesquisado. As discussões do 

ponto de vista da análise dessas políticas são contextualizadas no decorrer deste texto 

tentando perceber na concepção de Estado a qual se insere a formulação dos documentos 

legais. 
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A abordagem do ciclo de políticas constitui-se num referencial analítico útil 

para a análise de programas e políticas educacionais e que essa abordagem 

permite a análise crítica da trajetória de programas e políticas educacionais 

desde sua formulação inicial até a sua implementação no contexto da prática 

e seus e efeitos. (MAINARDES, 2006, p. 48). 

 

O ciclo de políticas é um método formulado por Stephen J. Ball e colaboradores para a 

pesquisa de políticas educacionais, publicado pela primeira vez em 1992 no texto em que 

Stephen J. Ball e Richard Bowe discutem os resultados de uma pesquisa sobre a 

“implementação” do Currículo Nacional na Inglaterra e País de Gales, a partir de 1988, cujo 

título original é “Subject departments and the ‘implementation’ of National Curriculum 

policy”.  Balll e Bowe apresentaram nesse trabalho a caracterização do processo político, 

conforme escrito por Mainardes e Stremel (2015, 13) “introduzindo a noção de um ciclo 

contínuo constituído por três facetas ou arenas políticas: a política proposta, a política de fato 

e a política em uso”.  

Ainda de acordo com Mainardes e Stremel (2015) verifica-se que esse conceito inicial 

da abordagem do ciclo de política durou pouco tempo, e, ainda ano de 1992 houve uma nova 

publicação descrevendo um ciclo contínuo constituído por três contextos principais, a saber: o 

contexto de influência, o contexto da produção do texto e o contexto da prática. Entretanto, o 

método criado por Ball e Bowe para analisar os ciclos de política na maneira como ainda é 

hoje composto, foi constituído em 1994, com mais uma alteração na sua proposta inicial, 

acrescentando, a partir de então, o contexto dos resultados (efeitos) e o contexto da estratégia 

política. Conforme escreve Mainardes e Stremel (2015). 

 

 
Em 1994, no livro “Educationreform: a criticaland post-structural approach”, 

Ball (1994) 4 expandiu o ciclo de políticas acrescentando outros dois 

contextos ao referencial original: o contexto dos resultados (efeitos) e o 

contexto da estratégia política. O quarto contexto do ciclo de políticas – o 

contexto dos resultados ou efeitos preocupa-se com questões de justiça, 

igualdade e liberdade individual. A ideia de que as políticas têm efeitos, em 

vez de simplesmente resultados, é considerada mais apropriada. Nesse 

contexto, as políticas deveriam ser analisadas em termos do seu impacto e 

interações com desigualdades existentes. Esses efeitos podem ser divididos 

em duas categorias: gerais e específicos. (MAINARDES; STREMEL, 2015, 

p. 3). 

 

 

Dessa forma a abordagem do ciclo de políticas proposto por Ball e seus colaboradores, 

engloba os seguintes conceitos: a) o contexto de influência; b) o contexto da produção do 

texto; c) o contexto da prática, d) o contexto dos resultados (efeitos); e por fim, e) o contexto 
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da estratégia política.   

Tomando como base a descrição apresentada por Jesus (2014), apresenta-se a seguir os 

cinco contextos dos ciclos de políticas de Ball.  O contexto da influência representa o início 

da política, momento onde surgem os primeiros discursos, juntamente com os interesses dos 

grupos políticos. É neste contexto que os conceitos da política e demais referências de base se 

legitimam, com a participação dos diferentes grupos de interesse.  Em seguida, aparece o 

contexto da produção do texto da política, o qual abrange o resultado das disputas e dos 

acordos firmados para que uma política pública seja formulada.  

Já no contexto da prática, a política, ao chegar ao seu destino pode ser transformada e 

modificada, uma vez que está sujeita à apropriação de pessoas diferentes daquelas que 

estiveram presentes na parte inicial de elaboração. O quarto contexto, caracterizado como 

conceito dos resultados ou efeitos refere-se à avaliação da política, aos efeitos e impactos que 

esta pode causar junto à sociedade, bem como, às possíveis desigualdades que pode ocasionar. 

Por fim, encontra-se o contexto da estratégia política, que abrange a identificação das ações 

sociais e políticas necessárias à adequação das desigualdades que podem ser provocadas pela 

política já implementada (JESUS, 2014).  

Tomando como referência a análise do ciclo de políticas de Ball, é possível afirmar 

que a concepção de Estado e de política educacional é preponderante na constituição do 

conteúdo da política, influenciando no seu formato, na linguagem e nas estratégias 

empregadas para sua implementação. Para Mainardes (2007), as ponderações a respeito da 

concepção de Estado podem ser exploradas a partir dos contextos de influência, de produção 

do texto e do contexto da prática. 

Uma vez que as políticas que tratam das questões relacionadas à carreira e 

remuneração docente, estão envolvidas em um campo de embate de ideais desde o início da 

sua formulação, até a chegada aos espaços e sujeitos às quais estão direcionadas, esta pesquisa 

respalda-se em três conceitos do ciclo de políticas de Ball, denominados como sendo contexto 

da influência, produção do texto da política e da prática, para atingir seus objetivos propostos.  

2.2 Procedimentos de investigação e seus sujeitos 

 

Estabelecida a abordagem e a concepção metodológica do trabalho, prosseguir-se-á ao 

delineamento das técnicas e instrumentos de investigação que mais se aproximam da natureza 

da pesquisa, adotando os instrumentos e técnicas de coleta de dados como aportes teórico-

práticos que permitem uma aproximação com o objeto de estudo e os sujeitos da pesquisa.  
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2.2.1 Instrumento de coleta de dados 

 

Considerando que o objeto de estudo desta dissertação são as políticas públicas 

educacionais para valorização docente nas redes municipais do TIMSOBA, a partir da 

perspectiva da carreira e remuneração, escolheu-se como instrumentos de técnicas de coletas 

de dados a pesquisa de natureza documental e a pesquisa de campo, ambas consideradas de 

fundamental importância para compreensão do objeto. 

 Além da pesquisa documental e do trabalho de campo, foi realizado levantamento 

bibliográfico, a partir da seleção livros, dissertações e teses, artigos científicos, trabalhos 

publicados em anais de eventos, que contemplam teorizações e postulados a cerca das 

políticas para valorização docente da Educação Básica, como mecanismo de mapear as 

produções existentes visando conhecer e aprofundar na problemática eleita para a pesquisa, a 

partir de referências teóricas de estudos que precedem a este estudo. 

Do ponto de vista da pesquisa documental incluíram-se neste trabalho, as legislações 

federais que retratam a valorização docente a partir da Constituição Federal de 1998 e seus 

marcos regulatórios posteriores, destacando o estudo detalhado da Lei 11.738/2008 (Lei do 

Piso) e Lei 13.005/2014 (PNE 2014 – 2024). Já na esfera Municipal, foram elencadas como 

objeto de análise, as leis que regulamentam os planos de carreira e remuneração nos 

municípios pertencentes ao TIMSOBA. O intuito do estudo documental foi o de avaliar se as 

políticas de valorização docente presentes nas leis municipais estão condizentes com os 

documentos regulatórios da esfera federal. 

Para Gil (1999), a pesquisa documental é muito semelhante à pesquisa bibliográfica, 

destacando como diferença essencial, a natureza das fontes. Sendo assim, para este autor, a 

bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições de variados autores, enquanto a 

documental vale-se de materiais que ainda não receberam um tratamento analítico, podendo 

ser reelaboradas conforme necessidade dos objetos da pesquisa.   

Já para Lakatos e Marconi (2001), a pesquisa documental refere-se à coleta de dados a 

partir de fontes primárias, tais como documentos escritos ou não, pertencentes a arquivos 

públicos, arquivos particulares de instituições e domicílios e também fontes estatísticas, 

enquanto a pesquisa bibliográfica “trata-se do levantamento de toda a bibliografia já 

publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita” (MARCONI; 

LAKATOS, 2011, p. 43). 

O trabalho de análise de documentos é essencial para a compreensão do contexto e 

identificação das possíveis contradições nas quais se insere o objeto de pesquisa, pois 
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conforme relata Cellard (2008, p. 295), esse instrumento investigativo: 

 

[...] pode-se operar um corte longitudinal que favorece a observação do 

processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, 

conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, etc., bem como o 

de sua gênese até os nossos dias. (CELLARD, 2008, p. 295) 

 

No que diz respeito à pesquisa de campo, para conhecimento e análise das políticas de 

valorização docente relativas à carreira e remuneração, a partir da perspectiva do sujeito 

docente, foi aplicado um questionário virtual, elaborado a partir da Plataforma On-line 

Google Docs, com os professores das redes municipais do TIMSOBA, buscando obter mais 

informações sobre o perfil pessoal, formação, perfil profissional, condições de trabalho e 

percepção de valorização docente, como vistas a subsidiar a análise da carreira e remuneração 

desses profissionais na região.  

O questionário segundo Gil (2008, p. 128-129) é uma técnica que tem como vantagens 

atingir grande número de sujeitos, garantir o anonimato das respostas e a não exposição dos 

pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistador.  

Em se tratando de estudo de campo, este possibilita ao pesquisador contato direto com 

o sujeito do investigado, mediante delimitação da área a ser estudada. Conforme destaca 

Minayo (1994, p. 53), a pesquisa de campo é “o recorte que o pesquisador faz em termos de 

espaço, representando uma realidade empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas 

que fundamentam o objeto da investigação”. 

2.2.2 Os participantes da pesquisa de campo 

 

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2015), o Território de Identidade do Médio Sudoeste da Bahia tinha no ano de 2015 um total 

de 2104 professores do ensino fundamental vinculados à Rede Municipal nos 13 municípios.  

Mediante conhecimento de tais dados, considerou-se o TIMSOBA um universo 

significativo para justificar o lócus de estudo desta dissertação, e deste modo, os docentes 

escolhidos como sendo os partícipes desta pesquisa. Os professores elencados como 

participantes deste trabalho foram os docentes da rede pública municipal do Território de 

Identidade do Médio Sudoeste da Bahia (TIMSOBA), por compreender que estes são os 

sujeitos diretamente interessados nas questões que envolvem as políticas de valorização dos 

profissionais do magistério.  

No entanto, apesar do entendimento da importância desse Território como lócus da 
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pesquisa, não poderia deixar de considerar que também de acordo IBGE (2011), o TIMSOBA 

ocupa uma área aproximada de 11.763 km, o que torna difícil o acesso a todos os municípios, 

em se tratando de uma pesquisa sem financiamento.  

Destarte, e diante do anseio de se avaliar como que a política de remuneração e 

carreira do magistério tem contribuído para valorização do docente da rede pública municipal 

do Território de Identidade do Médio Sudoeste da Bahia (TIMSOBA) e das dificuldades 

expostas para alcançar todos os municípios é que foi feita a opção pelo questionário virtual, 

como estratégia de conseguir chegar até o sujeito docente em todos os municípios escolhidos 

para esta dissertação.  

Após a definição dos sujeitos do estudo e do instrumento de coleta de dados, seguiu-se 

à seleção dos critérios para determinação do tamanho da amostra da população a qual seria 

aplicado o questionário.  Foi utilizada nesta definição uma calculadora de tamanho de 

amostra, acessível gratuitamente na plataforma on-line de questionários denominada 

SurveyMonkey, disponível no seguinte endereço eletrônico:  

https://pt.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/ 

Apesar do objetivo central desse estudo não ser aprofundar nas análises de caráter 

estatístico, entendeu-se mesmo assim, ser importante valer-se de alguns conceitos e técnicas 

estatísticas na escolha do quantitativo de professores necessários para participar da pesquisa 

de campo.  Desde modo, a partir de uma plataforma online foi calculada a amostra 

populacional, ou seja, o número que docentes que precisariam responder o questionário para 

que o estudo tivesse um tamanho estatisticamente relevante para respaldar os dados coletados. 

Segundo destaca Vergara (2010), amostra ou população amostral representa uma parte do 

grupo ou população escolhida a partir de algum critério de representatividade. Barbetta (2002) 

define a amostra como sendo a parte selecionada da população que conserva as características 

do todo. 

Assim, a amostra tem por finalidade retirar um subconjunto representativo da 

população ou universo, cujas opiniões ou comportamentos são relevantes para alcançar os 

objetivos do estudo. Ainda sobre a definição de amostra e população, Vieira (2012, p.129) 

afirma que "população ou universo é o conjunto de unidades sobre o qual desejamos obter 

informação e amostra é todo subconjunto de unidades retiradas da população”. Já para 

Barbetta (2002, p. 41) “[...] chamamos de população um conjunto de elementos passíveis de 

serem mensurados, com respeito às variáveis que se pretende levantar”. 

Esclarecemos que o tamanho da amostra desse estudo está amparado no quantitativo 

da população, constante nos dados disponibilizados pelo IBGE/MUNIC (2015), que 
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representava no ano de 2015 um total de 2104 (dois mil cento e quatro) professores 

vinculados aos 13 municípios pertencentes ao TIMSOBA. Deste modo, tendo conhecimento 

da população integrante do estudo, procedeu-se ao cálculo para determinar o tamanho 

necessário da amostra para a pesquisa de campo desta dissertação. 

Na escolha do tamanho da amostra levaram-se em consideração ainda os elementos de 

nível de confiança e de margem de erro esperados para os resultados obtidos no estudo. 

Segundo Gil (2008) os testes estatísticos possibilitam determinar, em termos numéricos, a 

probabilidade de acerto ou nível de confiança de determinado estudo, bem como a margem de 

erro de um determinado valor obtido. 

Conforme figura 2, observa-se que o tamanho da população foi de 2104 professores, 

estabelecendo um nível de confiança de 95%, com uma margem de erro de 10%, o que 

resultou numa população amostral de 92 professores participantes necessários para que a 

pesquisa possa ser estatisticamente confiável, conforme os parâmetros estabelecidos.  

 

Figura 2 - Tabela de cálculo para determinar tamanho da amostra de docentes no TIMSOBA 

para pesquisa de campo 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: https://pt.surveymonkey.com/dashboard/ 

 

Determinado o tamanho da amostra, foi a vez de estabelecer o tipo de amostragem 

utilizada para escolha dos sujeitos docentes escolhidos para que fossem responder o 

questionário.  Para tal finalidade selecionada a amostra de tipo probabilística, aleatória 

simples, que segundo Gil (2002) cada membro da população tem uma determinada chance de 

ser selecionado, de maneira que cada elemento da população tenha a mesma chance de fazer 
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parte da amostra 

De posse do tamanho e do tipo de amostra de sujeitos do estudo, ficou decidido que o 

link do questionário seria enviado, através de e-mail ou via contatos no whatsapp, para no 

mínimo 20 professores da rede municipal de cada um dos 13 municípios pertencentes ao 

TIMSOBA, somando um total de 260 professores convidados para responder o questionário. 

O quantitativo de professores convidados faz-se necessário, visto que nem todas as pessoas 

que recebem o convite aceitam participar da pesquisa.   

Ressalta-se que todos os sujeitos convidados para participar da pesquisa de campo 

tiveram acesso no inicio do questionário ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). O TCLE é composto por uma página de esclarecimento sobre o estudo, além do 

pedido de autorização para a utilização dos dados, contendo a informação que ao assinalar a 

opção “aceito participar”, o sujeito estaria atestando sua anuência com esta pesquisa, 

declarando que compreendeu seus objetivos, a forma como ela será realizada e os benefícios 

envolvidos. Tal procedimento atende aos requisitos presentes no artigo 15, da Resolução nº 

510/2016 (Brasil 2016), do Conselho Nacional de Saúde, que além das formas escrita, sonora, 

imagética, prevê que poderão ser utilizadas outras formas de registro do consentimento ou 

assentimento que atendam às características da pesquisa e dos participantes.  

2.3 Sistematização e análise dos dados 

 

A organização e análise dos dados coletados serão apresentadas na seção 5 desta 

dissertação que retrata a carreira e remuneração docente das redes municipais do TIMSOBA 

no contexto da legislação local, assim como na seção 6 a qual analisa a carreira e remuneração 

na perspectiva do sujeito docente.  

A sistematização e análise das informações coletadas na pesquisa documental, assim 

como no trabalho de campo, foram norteadas pelas categorias de análise “provimento e 

formação; jornada de trabalho; movimentação na carreira; e por composição da remuneração, 

apresentadas na introdução desta dissertação. Nesta etapa valeu-se do suporte teórico da 

abordagem do Ciclo de Políticas de Ball, mais especificamente dos contextos de influência, da 

produção do texto e da prática para estabelecer o comparativo entre o que é instituído na 

legislação federal e municipal e o que realmente é praticado em cada um dos 13 (treze) 

municípios pertencentes ao Território estudado.  

Em se tratando da pesquisa documental, essa etapa foi realizada mediante análise da 

legislação federal, representada pela Lei 11.738/2008 e Lei 13.005/2014, e na legislação 
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municipal através da análise de planos de carreira e remuneração dos 13 municípios que 

compõem o TIMSOBA 

Para ter acesso aos planos de carreira e remuneração dos municípios escolhidos foram 

traçadas algumas estratégias de investigação a seguir expostas, descritas no diário de pesquisa 

criado para controlar o caminho percorrido para se obter tais dados:    

a) Primeiro foi enviada uma solicitação oficial, via e-mail, no dia 30 de janeiro 2018, com 

prazo de retorno para dia 14 de fevereiro de 2018, para todas as Secretarias de Educação dos 

municípios do TIMSOBA, solicitando colaboração no sentido de fornecer cópia da Legislação 

que trata dos Planos de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público municipais.   

O texto do e-mail informava que o material solicitado compunha um dos instrumentos 

de análise para realização da pesquisa intitulada “Políticas Públicas para Valorização Docente: 

planos de carreira e remuneração da Rede Municipal do Território de Identidade do Médio 

Sudoeste Baiano (TIMSOBA)”, com o objetivo de produção da Dissertação de Mestrado a ser 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Educação. Na 

tentativa inicial, via correio eletrônico, obteve-se o retorno de apenas dois municípios, sendo 

estes: Itarantim (dia 31/01/2018) e Itororó (dia 18/02/2018). 

b)  O passo seguinte foi a tentativa de contato por meio de ligações telefônicas, com as 

Secretarias de Educação que não deram retorno via meio eletrônico. As ligações foram 

realizadas repetidas vezes no período entre 21 de março a 30 de abril de 2018, sem obter 

sucesso. Neste período, conseguiu-se contato apenas com Secretaria de Educação de Caatiba, 

contudo, conforme informações obtidas por meio do Secretário de Educação municipal, a 

cidade ainda não tem legislação aprovada que regulamenta a carreira e remuneração do 

magistério local.  

c) Na sequência, a partir do mês de maio de 2018, foi adotada a estratégia de divulgar nas 

redes sociais virtuais (facebook e wathsapp) necessidade de indicação de contato com 

professores dos municípios, explicando os objetivos da pesquisa.    

Destaca-se que a partir do retorno das redes socais, foi possível manter contato com 

dez municípios até o final do mês de junho. Desse total, obtiveram-se nove Planos de Cargos, 

Carreira e Remuneração (PCCR), a saber: Firmino Alves, Iguaí, Itambé, Itapetinga, Macarani, 

Maiquinique, Nova Canaã, Potiraguá e Santa Cruz da Vitória. Do município de Ibicui foi 

recebida a informação a partir de contato com um professor/diretor de uma escola municipal, 

que os professores pertencentes à rede ainda não são contemplados com plano de carreira do 

magistério.  
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Na sequência, o quadro 1 traz os caminhos percorridos no processo de levantamento 

do material utilizado na pesquisa documentação. Destaca-se que dos 11  

 

 

Quadro 1 - Meios os quais foram levantados os PCCR do magistério no TIMSOBA 
 

MUNICÍPIO E-MAIL 
LIGAÇÕES 

TELEFÔNICAS 

REDES 

SOCIAIS 

NÃO TEM 

PCCR 

Caatiba    X 

Firmino Alves   X  

Ibicui     

Iguaí   X X 

Itambé   X  

Itapetinga   X  

Itarantim X    

Itororó X    

Macaraní   X  

Maiquinique   X  

Nova Canaã   X  

Potiraguá   X  

Santa Cruz da 

Vitória 
  X  

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do diário de pesquisa adotado para acompanhamento do 

levantamento do PCCRS do TIMDB 

 

Importante ressaltar que a contribuição de membros da Associação dos Professores 

Licenciados do Brasil (APLB) Sessão Bahia foi de fundamental importância para o acesso aos 

planos de carreira e remuneração dos municípios do Território de Identidade Médio Sudoeste 

da Bahia, e deste modo foi possível realizar a análise documental proposta par esta pesquisa.  

Na etapa da pesquisa de campo contou-se com a colaboração dos sujeitos que 

participaram disponibilizando os documentos na fase de levantamento dos PCCR. Estes foram 

os representantes iniciais das redes de contato para se conseguir os endereços eletrônicos ou 

contatos de whatsapp dos professores em cada município que participaram da fase de 

aplicação dos questionários.  No decorrer da pesquisa de campo contou-se também com a 

colaboração da Coordenação do Fórum Estadual de Educação da Bahia, que disponibilizou 

contatos das representações de alguns Fóruns Municipais de Educação nos municípios 

envolvidos. Destaca-se que os professores que responderam o questionário indicaram outros 

docentes para também participar do estudo.  

Deste modo, contando com a colaboração fundamental de todos os participantes que 

contribuíram nesta etapa do trabalho, o questionário que integra este estudo, foi enviado para 

um total de 265 (duzentos e sessenta e cinco) professores, sendo 136 convites feitos por 
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endereço eletrônico (e-mail) e 129 (cento e vinte e nove) contatos diretamente através da rede 

social whatsapp.   

Mais uma vez é relevante destacar que só foi possível atingir os resultados alcançados 

nesta pesquisa de dissertação, que envolve 13 (treze) municípios, com um espaço territorial 

extenso e sem financiamento de órgãos de apoio a pesquisa, mediante o apoio e colaboração 

de pessoas que se disponibilizaram a apoiar o estudo através das redes sociais.  
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIZAÇÃO DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

BRASIL 

 

Nesta seção contextualizam-se as políticas de valorização dos professores da Educação 

da Educação Básica, a partir da análise inicial da concepção e tipologia de políticas adotada 

nesta dissertação, seguido por uma retrospectiva histórica das políticas de valorização 

Docente da Educação Básica no Brasil. 

3.1 Concepções e Tipologias de Políticas Públicas  

 

O debate a respeito da valorização docente está inserido no campo das políticas 

públicas educacionais do Brasil, que, por sua vez, fazem parte das políticas sociais e que, em 

virtude de um cenário mundial conturbado por diferentes crises que atingem vários países ao 

redor do mundo, permanece numa situação de frequente instabilidade. 

Nesse sentido, para melhor compreender o que são políticas educacionais, é necessário 

a princípio compreender o sentido do termo política e seus significados, enunciado por alguns 

autores, assim como o papel do Estado na formulação e implementação de políticas públicas. 

Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista o termo política possui uma ampla significação, 

conforme se observa a seguir: 

 
o termo “política” prenuncia uma multiplicidade de significados, presentes 

nas múltiplas fases históricas do Ocidente. Em sua acepção clássica, deriva 

de um adjetivo originado de polis – politikós – e refere-se à cidade e, por 

conseguinte, ao urbano, ao civil, ao público, ao social.  (SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2007, p.7). 

 

Ainda na perspectiva de elucidar e melhor compreender o significado da palavra 

política, como forma de subsidiar a discussão posterior para análise sobre as políticas de 

valorização dos professores, busca-se também, nesse sentido a contribuição de Azevedo 

(2003, p. 38), ao afirmar “política pública é tudo o que um governo faz e deixa de fazer, com 

todos os impactos de suas ações e de suas omissões”. 

Partindo da breve definição do conceito de política apresentado, e tendo em vista a 

diversidade de abordagens que envolvem a formulação de políticas públicas e sua relação 

direta com as ações para elaboração de políticas educacionais, apresenta-se nesta seção uma 

breve discussão sobre como algumas políticas públicas têm sido compreendidas, 

considerando, inclusive, sua relação com o Estado Neoliberal.    
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O estudo sobre políticas públicas no Brasil intensificou-se a partir da década de 1980, 

em decorrência das transformações que o país enfrentava, com reformas econômicas e 

políticas nas áreas de saúde, educação, previdência, saneamento, dentre outras. Segundo 

Rodrigues (2010, p 53), “Políticas públicas são ações de Governo, portanto, são revestidas da 

autoridade soberana do poder público”. Pode-se dizer assim que é o processo em que grupos 

diversos, com interesses divergentes, tomam decisões coletivas que direcionam os rumos da 

sociedade. 

Em consonância com a definição dada por Rodrigues (2010), o dicionário-verbetes 

Grupo de Estudos Sobre Política Educacional e Trabalho Docente (GESTRADO), com 

autoria de Reis (2018, p. 01) “chama de política pública a todo conjunto sistemático de ações 

e procedimentos inter-relacionados, publicamente adotado por autoridade governamental com 

o propósito de lidar rotineiramente com algum tema específico”.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Souza (2003) apresenta a sua compreensão 

sobre políticas públicas: 

 

Campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo 

em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando 

necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações e ou entender 

por que o como as ações tomaram certo rumo em lugar de outro (variável 

dependente). Em outras palavras, o processo de formulação de política 

pública é aquele através do qual os governos traduzem seus propósitos em 

programas e ações, que produzirão resultados ou as mudanças desejadas no 

mundo real. (SOUZA, 2003, p. 13). 

 

Assim o papel institucional do Estado e do Governo pode ser entendido como um 

processo de viabilização de políticas públicas, que conjuga recursos, atividades e suas 

relações, transformando-os em produtos ou serviços com agregação de valor para atender às 

necessidades dos cidadãos usuários (SOCHER, 2008).  

Ainda com aporte teórico adotado na composição deste trabalho, assume-se o conceito 

de política pública de Saraiva (2006, p. 28) “o qual a define como “um fluxo de decisões 

públicas, orientado a manter equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a 

modificar a realidade”.  

Além das conceituações apresentadas, esta dissertação tem também como referência o 

conceito de políticas públicas utilizando por Souza (2006), a qual define o termo política 

pública, como sendo o campo do conhecimento que busca, “colocar o governo em ação” e/ou 

avaliar essa ação. Em paralelo à conceituação de políticas públicas apresentada, soma-se à 

discussão, a perspectiva de Estado a partir dos anos 1990, que tem como princípios 
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norteadores a desregulamentação da economia, redução da intervenção estatal, privatizações e 

incentivo à competição e à obtenção de lucro. 

O Estado neoliberal inicia sua materialização por meio de discursos que definem o 

Estado como dispendioso, ineficaz, propulsor de crises, e traz como proposta um projeto 

pautado em reformas, econômicas, sociais e jurídicas, de modo a permitir maior flexibilidade 

nas relações entre as classes. Desde modo, o papel do Estado neoliberal, como regulador da 

economia e administrador das relações econômicas, é fortemente questionado pelos 

neoliberais, uma vez que estes buscam colocar as relações de mercado acima das relações 

econômicas controladas pelo Estado, tendendo reduzir a intervenção estatal e aumentar a 

gestão do mercado.  

Destarte, o neoliberalismo que, desde a sua origem até sua expansão e consolidação 

nas mais diferentes partes do mundo, se apresentou como proposta uma agenda baseada nos 

princípios da desregulamentação da economia e redução da intervenção estatal, 

principalmente, em relação aos gastos sociais, a redução do poder dos sindicatos e o controle 

das questões econômicas que deveriam deixar de ser responsabilidade do Estado, 

privatizações e incentivo à competição e a obtenção de lucro, conforme destaca Barroso 

(2005): 

 

No domínio da educação, a influência das idéias neoliberais fez-se sentir 

quer por meio de múltiplas reformas estruturais, de dimensão e amplitude 

diferentes, destinadas a reduzir a intervenção do Estado na provisão e 

administração do serviço educativo, quer por meio de retóricas discursivas 

(dos políticos, dos peritos, dos meios de informação) de crítica ao serviço 

público estatal e de “encorajamento do mercado”. (BARROSO, 2005, 

p.741). 

 

Seguindo a tendência dos países da América Latina, o Brasil na década de 1990 passou 

por uma série de mudanças na perspectiva de adequar o sistema educacional à nova estrutura 

produtiva resultante da mudança do Estado, acompanhando dessa forma o modelo do Estado 

Neoliberal. A configuração da dinâmica das políticas sociais do Estado brasileiro adota os 

ideais neoliberais, com redução dos gastos sociais, conforme retrata Boito Jr. (1999, p. 106) 

assumindo “princípios neoliberais da privatização, da descentralização dos encargos, da 

participação e da focalização”.  Neste sentido, cabe destacar que é em tal cenário vinculado 

aos ideais neoliberais que se inserem as políticas públicas responsáveis pelo presente e pelo 

futuro da educação do Brasil. 

Tal modelo conta com uma agenda baseada nos princípios da desregulamentação da 
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economia, redução da intervenção estatal, privatizações e incentivo à competição e à obtenção 

de lucro. Esta nova realidade é destacada por Peroni (2003, p. 71) ao afirmar que “A tensão 

descentralização/centralização constitui, também, as bases da política educacional dos anos 

1990”. 

O ideal neoliberal aparece também nas discussões apresentadas por Anderson (1996, 

p. 09-23), em que é discutido outro modelo de Estado, denominado capitalismo, que não 

sofresse intervenção do mesmo e que acabasse com as políticas de Bem-Estar Social, com a 

justificativa de que este privava a liberdade tanto econômica, como a política. 

A educação neste contexto neoliberal transforma-se num instrumento para atender aos 

interesses do mercado, sustentado pela lógica do Estado mínimo para as políticas sociais e do 

Estado máximo para os interesses do capital, conforme pode ser observado na fala de Oliveira 

(2001, p. 105) quando destaca que discussões em torno da educação seguiam a esta lógica: 

 

No decorrer dos anos 1990, o debate sobre educação e desenvolvimento 

esteve pautado pela exigência de responder ao padrão de qualificação 

emergente no contexto de reestruturação produtiva e de globalização da 

economia, ocupando lugar de destaque nas políticas educacionais. 

(OLIVEIRA, 2001, p.105). 

 

Numa perspectiva neoliberal, o Estado é regulador e avaliador, pautado por ações mais 

flexíveis na definição dos processos e repasses de responsabilidades, mas rígido na avaliação 

da eficiência e eficácia, e uma vez que as políticas educacionais estão diretamente vinculadas 

ao aspecto econômico, faz-se necessário refletir sobre como as reformas educacionais 

ocorridas no país a partir dos anos 1990 interferiam na formulação das políticas de 

valorização dos profissionais de magistério para o Brasil.  

A lógica de um “Estado mínimo” para as políticas sociais, defendido pelo modelo 

neoliberal praticado no Brasil, em detrimento de um “Estado máximo” economicamente, 

reforçou o processo de reforma do Estado, provocando cortes orçamentários nas políticas 

públicas, dentre elas, as educacionais. Com o intuito de melhor compreender a relação entre 

as políticas de valorização do professor e as políticas públicas educacionais, apresenta-se a 

seguir a definição de Pedro e Puig (1998 apud VIEIRA, 2009) no qual destacam o conceito de 

políticas públicas educacionais com a seguinte conceituação: 

 

A Política Educacional (assim, em maiúsculas) é uma, é a Ciência Política 

em sua aplicação ao caso concreto da educação, porém as políticas 

educacionais (agora no plural e em minúsculas) são múltiplas, diversas e 

alternativas. A Política Educacional é, portanto, a reflexão teórica sobre as 
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políticas educacionais (...) se há de considerar a Política Educacional como 

aplicação da Ciência Política ao estudo do setor educacional e, por sua parte, 

as políticas educacionais como políticas públicas que se dirigem a resolver 

questões educacionais. (PEDRO; PUIG, 1998 apud VIEIRA, 2009, p.22) 

 

Sendo que a política educacional é um segmento das políticas públicas voltado 

especificamente para um campo de atuação do Estado, estas devem se ocupar, 

especificamente em atuar na resolução dos assuntos relacionados à educação. Deste modo, 

busca-se, neste texto, tomar um recorte da política educacional para fazer uma análise das 

políticas relativas à valorização dos profissionais da educação básica no Brasil, procurando 

relacionar as concepções e tipologias de políticas introduzidas por Lowi (1972) e as 

implicações dessas abordagens que nasceram em países desenvolvidos, com regimes 

democráticos estáveis e consolidados, no processo de implementação de tais políticas no 

contexto de países em desenvolvimento, como no caso do Brasil (FREY, 2000). 

O trabalho de Theodor Lowi é considerado o mais expressivo quando se trata das 

tipologias de políticas públicas. Baseia-se na proposição de que é o conteúdo de uma política 

pública que determina o processo, a arena de decisões, as instituições, os atores e o modelo de 

tomada de decisão em relação ao problema objeto da dinâmica política. Segundo Souza 

(2006), Lowi (1964; 1972) desenvolveu provavelmente a mais conhecida tipologia sobre 

política pública, ao elaborar a máxima: “a política pública faz a política”. Lowi relata que 

cada tipo de política pública encontra diferentes formas de apoio e de rejeição e que as 

disputas que ocorrem em torno das mesmas passam por arenas diferenciadas.  

Ao longo da história, foram desenvolvidos muitos modelos de formulação e análise de 

políticas públicas, com o intuito de compreender as ações executadas ou não pelos governos e 

como isso reflete de forma positiva ou negativa na vida da população. Souza destaca o papel 

desses modelos explicativos como indispensáveis para “entender melhor como e por que o 

governo faz ou deixa de fazer alguma ação que repercutirá na vida dos cidadãos” (SOUZA, 

2006, p. 28).  

Para melhor entendimento das políticas, registra-se que elas são classificadas por 

tipologias. A classificação de Theodor Lowi (1964, 1972), é organizada em quatro tipos de 

políticas, conforme descreve Frey (2000, p. 223), resumidas a seguir: 

 

• Políticas distributivas: são caracterizadas por um baixo grau de conflito dos processos 

políticos;  

• Políticas redistributivas sociais universais, sistemas tributário e previdenciário  
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• Políticas regulatórias: trabalham com ordens e proibições, decretos e portarias e os efeitos 

referentes aos custos e benefícios não são determináveis de antemão, pois dependem da 

configuração concreta das políticas; 

• Políticas constitutivas: determinam as regras do jogo e com isso definem a estrutura dos 

processos e conflitos políticos, isto é, as condições gerais sob as quais vêm sendo 

negociadas as políticas distributivas, redistributivas e regulatórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                    

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos dados apresentados por Souza (2006). 

 

 

De acordo com Souza (2006) e Secchi (2012), na política distributiva os recursos 

difusos são direcionados para coletividade e para grupos específicos de interesses, gerando 

impactos positivos mais individualizados, sendo dessa forma de fácil aceitação social, uma 

vez que os custos são arcados por todo o coletivo social, como por exemplo, “Um programa 

de crédito a baixo custo oferecido a pequenos empreendedores que queiram montar seu 

negócio [...] Problema: necessidade de geração de emprego e renda” (SECCHI, 2012, p. 08). 

Já na política redistributiva, os benefícios são concedidos a um grupo social 

específico, retirando recursos de outros grupos também específicos, sendo por isso, 

consideradas de difícil aprovação e implementação, pois envolve quantitativo alto de atores 

que se colocam em posição antagônica na arena. Secchi (2012, p. 08) exemplifica que “A 

instituição de um novo imposto sobre grandes fortunas, que transfira renda de classes 

abastadas para um programa de distribuição de renda para famílias carentes [...]. Problema: 

concentração de renda”.  

Distributivas

Caracterizadas por um baixo 
grau de conflito dos processos 

políticos

Redistributivas

Políticas  sociais universais, 
sistemas tributário e 

previdenciário

Regulatórias

trabalham com ordens e 
proibições, decretos e portarias

Constitutivas 

determinam as regras do jogo e 
com isso definem a estrutura 

dos processos e conflitos 
políticos

Políticas

Figura 3 - Ilustração de Tipologia das políticas públicas 
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No caso da política regulatória os padrões de comportamento da sociedade e dos 

próprios agentes públicos são mais visíveis e sua aprovação depende das forças exercidas 

pelos atores sociais. São instituídos “padrões de comportamento, serviço ou produto para 

atores públicos e privados” (SECCHI, 2012, p. 17), como “uma lei que obrigue os 

motociclistas a usar capacetes e roupa adequada [...] Problema: altos níveis de acidentes com 

motociclistas em centros urbanos” (Idem, p. 08).  

Por fim, encontram-se as políticas constitutivas que definem as regras, os 

procedimentos que irão moldar o funcionamento do governo, provocando um forte e 

conflituoso impacto na arena política por determinarem as regras de distribuição do poder e a 

elaboração das políticas públicas.  De acordo com a referência adotada “São chamadas meta-

policies, porque se encontram acima dos outros três tipos de políticas e comumente moldam a 

dinâmica política nessas outras arenas” (SECCHI, 2012, p. 18, grifo do autor). 

Ainda de acordo com Frey (2000, p. 223), “essas quatro formas de política podem 

também ser caracterizadas, no tocante à forma e aos efeitos dos meios de implementação 

aplicados, aos conteúdos das políticas e, finalmente, no que tange ao modo da resolução de 

conflitos políticos”. Do exame da conceituação de política, passando pelas políticas públicas, 

percebe-se que estas representam um campo multidisciplinar, repercutindo assim em várias 

áreas, tais como economia e sociedade. 

 Por isso, faz-se necessário compreender o contexto como as políticas são planejadas, 

elaboradas, aprovadas e por fim como ocorre a implementação das mesmas, e principalmente, 

em qual contexto se insere a construção das políticas educacionais no país, em especial para 

esta pesquisa no sentido de debater e aprofundar a reflexão sobre as políticas para valorização 

docente, de modo que ofereça subsídios e indicações para análise das condições de carreira e 

remuneração dos professores da educação básica nos municípios do TIMSOBA. 

3.2 A história da valorização do professor da Educação Básica no Brasil 

 

O debate sobre carreira e remuneração docente se intensificou na última década. 

Todavia, refazendo um percurso histórico das políticas de valorização docente no Brasil, 

destaca-se que a discussão aparece pela primeira vez na agenda política nacional na 

Constituição do Império de 1822, quando deputados das províncias trouxeram a questão de 

que um ensino público de qualidade só poderia se concretizar a partir do trabalho de 

professores qualificados e bem remunerados (MONLEVADE, 2000). 

Entretanto, somente no ano de 1827, a instrução gratuita pública para os cidadãos foi 
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regulamentada através do Decreto Imperial de D. Pedro I, intitulado Lei de 15 de outubro de 

1827 (Brasil, 1827), que tratava sobre o número, as localidades das escolas e o salário dos 

professores, além de definir o ensino mútuo, deliberava sobre a instrução do professor, 

regulamentava o ingresso no magistério, dentre outras regulamentações. 

Com a Proclamação da República, em 1889, inicia-se uma nova fase da educação 

pública do país, com recursos destinados à educação. Contudo, este momento ainda não 

representou melhoria nas condições de trabalho dos professores. Neste momento o número de 

matrículas aumentou, mas os recursos públicos destinados ao pagamento dos professores não 

eram suficientes. 

O ano de 1930 é marcado pela criação do Ministério da Educação, denominado de 

Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, através do Decreto N.º 19.402, de 14 

de novembro de 1930 (BRASIL 1930). Sua criação foi um dos primeiros atos do Governo 

Provisório de Getúlio Vargas. De acordo o Artigo. 2º do referido Decreto “Este Ministério terá 

a seu cargo o estudo e despacho de todos os assumptos (sic) relativos ao ensino, saúde pública 

e assistência hospitalar” (BRASIL, 1930, p. 1). 

Em 19 de março de 1932, um grupo de intelectuais lançou o Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova. Com o objetivo de elaborar um programa de política educacional amplo e 

integrado, o manifesto foi publicado nos principais veículos de comunicação da época, 

redigido por Fernando de Azevedo e assinado por mais 25 outros conceituados intelectuais e 

grandes educadores brasileiros, como Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto e Cecília Meirelles. O 

documento é um marco na história da educação brasileira e se consagrou como um grande 

movimento em defesa do processo de escolarização e democratização do acesso à educação 

do país. Para Saviani, o Manifesto é um grande legado deixado pelo século XX para a 

educação nacional, como se pode observar a seguir: 

 

O manifesto apresenta-se, pois, como um instrumento político [...]. Expressa 

a posição do grupo de educadores que se aglutinou na década de 20 e que 

vislumbrou na Revolução de 1930 a oportunidade de vir a exercer o controle 

da educação no país. O ensejo para isso se manifestou por ocasião da IV 

Conferência Nacional de Educação realizada em dezembro de 1931, quando 

Getúlio Vargas, chefe do governo provisório, presente na abertura dos 

trabalhos ao lado de Francisco Campos, que se encontrava à testa do recém 

criado Ministério da Educação e Saúde Pública, solicitou aos presentes que 

colaborassem na definição da política educacional do novo governo. 

(SAVIANI, 2004, p. 34). 

 

Somente em 1940 é que o professor foi reconhecido legalmente com trabalhador do 

ensino, através de publicação no Diário Oficial da União do Decreto-Lei nº 2.028/ 1940, que 
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instituiu o Registro Profissional dos Professores e Auxiliares da Administração Escolar, 

dispondo também sobre as condições de trabalho dos empregados em estabelecimentos 

particulares de ensino. No seu artigo 1º, definiu que “O exercício remunerado do magistério 

em estabelecimentos particulares de ensino exigirá, além das condições de habilitação 

estabelecidas pela competente legislação, o registro na repartição própria do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio” (Brasil, 1940). Ainda na década de 40, no ano de 1946 foi 

sancionado o Decreto-Lei 8.530/46, denominada Lei Orgânica do Ensino Normal, que “tinha 

por objetivo formar professores para 32 as escolas primárias e dirigentes de escolas e 

estabelecia diretrizes gerais para o funcionamento das escolas normais em todo o país” 

(BRITO; SANTOS, 2017, p. 17). 

No ano de 1961, foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, LDB nº 4024/61, de 20 de dezembro de 1961. Pela primeira vez a legislação 

brasileira começa a tratar dos profissionais da educação de forma mais ampla, não limitando-

se apenas ao segmento docente. A LDB de 1961, no seu capítulo IV, artigo 52 trata da 

formação do magistério para o ensino primário e médio, conforme documento da época que 

define que “O ensino normal tem por fim a formação de professôres (sic), orientadores, 

supervisores e administradores escolares destinados ao ensino primário, e o desenvolvimento 

dos conhecimentos técnicos relativos à educação da infância”. (BRASIL, 196, p. 8). 

Muitos movimentos foram realizados ao longo da história no país com objetivo de 

alcançar melhoria nas condições de trabalho e profissionalização da carreira docente. 

Entretanto esta revisão histórica se deterá nos movimentos originados a partir da década de 

1980. Tal recorte se justificar porque este período representa um momento histórico muito 

importante para o país, culminando no ano de 1985 com a fim da ditadura militar, 

representando também para o campo educacional uma década marcada por muitos 

movimentos sociais em prol da defesa da escola pública e pela valorização dos profissionais 

da educação. Nesse sentido chama à atenção a realização de quatro Conferências Brasileiras 

de Educação numa mesma década, com grande apoio e participação popular em  torno da 

discussão do futuro da educação nacional.  

A I Conferência ocorreu em 1980 e foi realizada em São Paulo (SP), com objetivo de 

realizar um diagnóstico da Educação Brasileira. Esse evento representou a possibilidade de 

reconstrução de uma educação democrática no país, trazendo de volta a política educacional 

para o centro do debate no Brasil. Tal fato pode ser constatado no Relatório da Conferência, o 

qual destaca a importância da participação popular e o debate em torno da discussão dos 

problemas da educação. 
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O significado político desse fato pode não ser palpável a curto prazo. Mas 

estamos seguros de que indica o início de uma organização menos 

fragmentada do campo educacional, que poderá permitir no futuro uma 

integração de perspectivas dentro da diversidade e complexidade que o 

caracteriza. Propusemo-nos a iniciar e sustentar um amplo debate em torno 

dos problemas de política educacional. Isso exigia que se garantisse espaço 

de participação para todos. (CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE 

EDUCAÇÃO, 1980, p. 405). 

 

Em 1982 ocorreu a II Conferência Brasileira de Educação, com sede em Belo 

Horizonte (MG), e teve como tema central “Educação: perspectivas na democratização da 

sociedade”. Nessa Conferência, novamente é reforçada a necessidade da participação popular 

na busca pelo direito de participação social e novamente são discutidos temas importantes 

para a educação nacional.  

 

Não mais como em 32 ou em 59, em que esta bandeira de luta mobilizava 

heróicos brasileiros individualmente, mas como uma reivindicação que têm 

suas raízes na consciência e mobilização cada vez mais amplas das camadas 

exploradas da população. População essa que a cada dia amplia sua 

reivindicação do direito de participação social. (CONFERÊNCIA 

BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO, 1982, p. 9). 

 

Já a III Conferência Brasileira de Educação foi realizada em 1984, na cidade de 

Niterói (RJ) com o tema “Das críticas às propostas de ação” que se subdividiu em três temas 

geradores: Política Educacional e Crise Brasileira; A questão pedagógica e os desafios das 

questões sociais; A gestão pública dos negócios da educação. No Manifesto dos Participantes 

da III Conferência fica registrado o anseio de democratização da educação através da 

participação dos membros da comunidade escolar na gestão das escolas, assim como estava 

acontecendo com a política nacional com presença de governos municipais e estaduais eleitos 

pelo povo.   

 

Ampliadas as possibilidades de participação dos profissionais da educação 

na gestão do setor educacional eles assumem sua responsabilidade com 

consciência de que a política educacional deve articular-se às demais 

políticas sociais. A democratização política deve corresponder a 

democratização da educação: enquanto participação dos professores, pais, 

alunos, profissionais da educação, forças organizadoras da sociedade e 

membros da comunidade a todos os níveis de decisão. (MANIFESTO AOS 

PARTICIPANTES, 1985, p. 5). 

 

E por fim a IV Conferência Brasileira de Educação, ocorreu em setembro de 1986, em 
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Goiânia (GO) reunindo educadores de todo o país, com o tema central “Educação e 

Constituinte” (PINHEIRO, 2013).  Seguindo o exemplo de todas as outras Conferências da 

década de 1980, a Conferência de 1984 também reforçava a necessidade de mobilização da 

população brasileira em prol da consolidação da democracia e da luta constante para resolver 

os problemas da população. Destarte, pode ser observado nos relatos da IV Conferência 

Brasileira de Educação que a população do país é convocada para se mobilizar:  

 

[...] em torno de questões básicas para a democratização da sociedade: a 

participação popular, a política econômica, a reforma agrária, o acesso à 

escola pública, as eleições para a Constituinte, a Constituinte. A 

consolidação da democracia econômica, social e política continua sendo 

meta fundamental 66 nas lutas populares, uma vez que as políticas 

governamentais têm sido insuficientes para resolver os graves problemas da 

população. (ANAIS, IV CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO, 

Tomo I, 1988, p. 5). 

 

 

O reflexo da luta dos movimentos sociais em defesa da educação pública, em especial 

da década anterior, se materializa na década de 1990 com aprovação de importantes 

legislações. Nesta perspectiva, destacam-se a Constituição Federal de 1988 (CF/88), a Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional de 1996, nº 9.394 (LDB/96), a Resolução CNE/CEB 

nº 03 de 08/10/1997 e ainda a Lei nº 9.424 de 24 de dezembro de 1996 que institui o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.  

A Constituição Federal de 1988 contempla importantes questões para a política 

educacional brasileira, com propostas de acesso e permanência à Educação Básica e a 

valorização dos profissionais da educação. A discussão é contemplada em seu no artigo 206, 

incisos V e VIII (BRASIL, 1988) o qual propõe valorização dos profissionais da educação 

escolar, por meio de planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de 

provas e títulos, aos das redes públicas e piso salarial profissional nacional. A regulamentação 

desses dispositivos constitucionais “foi remetida para legislações complementares, 

transferindo-se assim, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a responsabilidade de 

implantar planos de carreira e remuneração” (SOUZA; GOUVEIA, 2011, p. 84).  

Em sintonia com a CF/88, a valorização dos profissionais da educação na atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) regida pela Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), 

aparece no artigo 67, incisos I a VI, destacando que será garantida através da criação de 

estatutos e planos de carreira, conforme segue: 
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I. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim;  

III. Piso salarial profissional;  

IV. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho;  

V. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga 

de trabalho;  

VI. Condições adequadas de trabalho. (BRASIL, 1996). 

 

Em relação à Resolução CNE/CEB nº 03 de 08/10/1997, esta fixou diretrizes para os 

planos de carreira e remuneração do magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. De acordo a Resolução, fazem parte da carreira do magistério os docentes e o 

pessoal de suporte pedagógico, que exercem as atividades de administração, supervisão, 

inspeção, planejamento e orientação educacional. Ratificando o previsto na CF/88 e na 

LDB/96, o artigo 3º da referida Resolução também aponta a exigência de concurso público de 

provas e títulos para o ingresso na carreira do magistério público.  

Importante destacar que desde 1997 a denominada “hora atividade” já se fazia 

presente no âmbito legal, conforme artigo 6º, IV da Resolução CNE/CEB nº 03/97, conforme 

destaque (BRASIL, 1997).  

 

IV - a jornada de trabalho dos docentes poderá ser de até 40 (quarenta) horas 

e incluirá uma parte de horas de aula e outra de horas de atividades, estas 

últimas correspondendo a um percentual entre 20% (vinte por cento) e 25% 

(vinte e cinco por cento) do total da jornada, consideradas como horas de 

atividades aquelas destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático, 

à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à 

articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo 

com a proposta pedagógica de cada escola. 

 

Outro marco importante na busca pela valorização docente no país ainda na década de 

1990 foi a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF), criado através da Emenda Constitucional nº 14 de 

setembro de 1996 e regulamentado, respectivamente, pela Lei nº 9.424 de 24 de dezembro de 

1996 e pelo Decreto n° 2.264 de junho de 1997. A valorização docente era contemplada no 

artigo 9º da Lei do FUNDEF, que dentre outros aspectos destacava: “I - a remuneração 

condigna dos professores do ensino fundamental público, em efetivo exercício no magistério; 

II - o estímulo ao trabalho em sala de aula e III - a melhoria da qualidade do ensino” 

(BRASIL, 1996).  

O século XXI inicia com a aprovação de uma importante política regulatória para 



56 

 

educação do país. Em 2001 foi aprovada a Lei 10.172/2001, instituindo o Plano Nacional de 

Educação – PNE 2001-2010, instituindo metas para alcançar a qualidade do ensino mediante 

a valorização do magistério. Destaca-se que, apesar de o PNE contemplar muitos objetivos e 

metas, a exemplo dos planos de carreira para o magistério, a jornada de trabalho de tempo 

integral e o compromisso com a formação inicial e continuada, muitos desses não foram 

alcançados.  

A implementação do referido plano esteve diretamente vinculada à meta financeira, 

pois sem recursos financeiros o documento regulatório não passou de um mero documento 

inócuo, como destaca Saviani (2014, p.81), “Sem que os recursos financeiros sejam 

assegurados, o plano não passa de uma carta de intenções, cujas metas jamais poderão ser 

realizadas”.  

No ano de 2007, o FUNDEF foi substituído pelo Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), regulamentado pelo Decreto nº 11.494, de 20 de junho de 2007 (BRASIL, 2007). 

O FUNDEB, em relação à valorização docente, avança no sentido de incluir os profissionais 

da Educação Básica na destinação de recursos do Fundo, destinando o mínimo de 60% para 

remuneração dos profissionais do magistério escolar e também para a formação continuada, 

além disso, estabeleceu o prazo até 31 de agosto de 2007 para criação de uma lei específica 

sobre o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) para os Profissionais do Magistério 

Público da Educação Básica. (BRASIL, 2007). 

A sanção da Lei 11.738, de 2008, ao instituir o Piso Salarial Profissional Nacional para 

os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica representa a materialização do 

disposto na CF/88 e na LDB/96 no sentido de fortalecer ações para valorização dos 

professores da Educação Básica no diz respeito à carreira. A Lei dispõe sobre o PSPN e 

determina procedimentos que devem ser adotados na sua implementação nos entes federados, 

nestes termos dispostos no artigo 2º, parágrafos 1º ao 5º: 

 

§ 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. 
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§ 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 

nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional n.º 47, de 5 

de julho de 2005.  (BRASIL, 2008) 

 

Mesmo com a existência da lei, não é garantida a efetivação dos benefícios 

relacionados aos Planos de Carreira e Remuneração como pode ser facilmente percebido na 

tentativa de alguns entes estaduais e municipais em derrubar a Lei 11.738, conhecida como 

Lei do Piso, sob a alegação de que não possuem recursos suficientes para tal finalidade e que 

a mesma pode “quebrar” os estados. No âmbito municipal, desde que essa lei passou a 

vigorar, os gestores alegam dificuldades em repassar os percentuais de aumento salarial 

estipulados pelo governo federal. 

Apesar de os planos de carreira e remuneração serem regulamentos por lei, esse fato 

não tem garantido uma isonomia entre os Estados. Conforme descreve Masson (2016, p. 159) 

“cada estado define critérios e formatos que dificultam a valorização de forma correspondente 

com a formação e o tempo de exercício na profissão” caracterizando um quadro muito 

diferenciado em cada região do país.  

Outra legislação importante que também trata da valorização docente na perspectiva 

da carreira, é a Resolução CNE/CEB nº 2, de 2009, que rege as diretrizes gerais de carreira 

para os profissionais do magistério público, estabelecendo os fundamentos legais para das 

Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica Pública (BRASIL, 2009a). Deste modo, está em 

conformidade com os artigos 61 a 67 da LDB, Lei n° 9.394/96, que trata dos profissionais da 

educação no exercício da docência e do suporte pedagógico, bem como a relação direta a Lei 

n° 11.738/ 2008, que regulamenta o Piso Salarial Profissional Nacional dos profissionais do 

magistério da educação básica.  

Assim como as Conferências Brasileiras de Educação da década de 1980 tiveram 

papel importante na conquista de novos direitos e aprovação de políticas relacionadas à 

valorização dos professores, é notória a importância das Conferências Nacionais de Educação 

dos anos 2000. A Conferência Nacional da Educação Básica (CONEB), realizada em 2008, e 

as Conferências Nacionais de Educação (CONAE), em 2010, ambas representaram 

movimentos importantes na história das políticas públicas educacionais no Brasil, com grande 
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participação de profissionais da educação, representantes da sociedade civil, de agentes 

públicos, entidades de classe, estudantes, e pais e mães e /ou responsáveis de estudantes. 

Aguiar (2012) destaca a relevância desses movimentos: 

 

 
Nos últimos dois anos, com a finalidade de buscar a construção de novas 

bases para a organização da educação nacional e para informar o novo plano 

nacional de educação, foram realizados dois eventos que merecem destaque 

especial pela sua abrangência: a Conferência Nacional da Educação Básica 

(Coneb), em 2008, e a Conferência Nacional de Educação (CONAE), em 

2010. Elas tematizaram, de forma expressiva, a formação e valorização dos 

profissionais da educação. (AGUIAR, 2010, p. 79.) 

 

 

Na última década, no Brasil, ocorreram vários movimentos em prol de maior 

organicidade para as políticas, com destaque para a realização de conferências de Educação, 

em especial a Conferência Nacional de Educação (CONAE), precedidas de conferências 

municipais, regionais e estaduais, realizada entre 2009 e 2014, tendo como resultante a 

política a criação do Fórum Nacional de Educação, composto por entidades, sindicatos, 

movimentos sociais e vários órgãos ligados à área educacional. 

Dando continuidade ao resgate das políticas que orientaram a valorização docente no 

país, destaca-se como legado político do período compreendido entre 2009 e 2014, a criação 

do Fórum Nacional de Educação, composto por entidades, sindicatos, movimentos sociais e 

vários órgãos ligados aos educacionais. 

A importância e o caráter diferenciado da Conferência Nacional de Educação 

(CONAE/2014) devem-se ao fato de que esta apresenta uma concepção ampla sobre a 

valorização dos profissionais da educação, superando uma antiga visão de valorização no 

sentido restrito da formação. O documento final define que a política de valorização dos 

profissionais da educação engloba, de maneira articulada, a formação inicial e continuada, 

carreira, salários, além das condições de trabalho. Conforme relatado por Dourado (2016, p. 

38):  

 

As deliberações da Conae se articulam a movimentos em prol dessa 

valorização, envolvendo embates na tramitação e aprovação do PNE, 

políticas e diretrizes nacionais visando superar um cenário marcado pela 

necessidade de diretrizes nacionais para as carreiras, piso salarial nacional 

para todos, melhoria das condições de trabalho e garantia de formação inicial 

e continuada para os profissionais da educação. (DOURADO, 2016, p. 38). 
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Quando se trata de políticas de valorização dos profissionais da educação é necessário, 

antes de tudo, compreender a relação que deve existir entre formação e desenvolvimento 

profissional. Relação esta que pode ser traduzida através da interação entre a formação do 

profissional, a sua profissão e a construção da sua identidade enquanto educador. Dessa 

forma, o desenvolvimento profissional não pode estar relacionado somente ao 

desenvolvimento pedagógico, ao conhecimento e compreensão de si mesmo, mas deve ser 

pensado numa perspectiva mais ampla, englobando as condições sociais, econômicas, 

históricas em que esses profissionais estão inseridos. 

E é neste contexto de valorização ampla, considerado como um grande legado da 

CONAE/2014, que está inserido o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), aprovado 

através da Lei 13.005/2014 (Brasil, 2014), constituído por 20 metas e 254 estratégias. O PNE 

é uma política pública de Estado, principal articulador das políticas educacionais no país e 

representa uma conquista das lutas dos movimentos sociais e da sociedade civil, em busca de 

uma educação de qualidade.  

O PNE atual é um marco regulatório que reafirma em suas diretrizes o respeito e a 

valorização da diversidade como questões intrínsecas à formação dos profissionais da 

educação, bem como legitima a necessidade de articulação entre as instituições de educação 

superior, os sistemas de ensino, suas instituições e profissionais.  

O PNE institui diretrizes para as políticas públicas educacionais nacionais, bem como 

metas e estratégias a serem alcançadas no âmbito educacional no período 2014-2024. O 

documento representa um avanço importante no sentido de integrar os programas de formação 

da esfera federal, com ações já desenvolvidas nos estados e municípios, com objetivo de 

promover condições de valorização dos profissionais da educação no sentido integral.  

Nesta perspectiva, a formação é um componente fundamental da valorização 

profissional intrinsecamente relacionada à educação como direito. Os componentes da 

valorização profissional neste texto são profissionalização, compreendida enquanto a 

formação inicial, e o desenvolvimento profissional no sentido da formação continuada. 

Na análise do PNE 2014-2024, destacam-se as metas 15 e 16, que dizem respeito 

especificamente à formação, como propostas voltadas para capacitação profissional e previsão 

de investimentos necessários para subsidiar tal formação, conforme previsto a seguir na 

legislação:  

15: garantir em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, 

política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os 

incisos I, II e III do caput do art.61 da Lei n. 9394, de 20 de Dezembro de 
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1996, assegurado que todos os professores e professoras da educação básica, 

possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Meta 16: formar, em 

nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 

educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos 

(as), profissionais da educação básica formação continuada em sua área de 

atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino. (BRASIL, 2014). 

 

 

O investimento na formação inicial e continuada é decisivo para a melhoria da 

qualidade da educação pública e um caminho necessário para a profissionalização dos 

trabalhadores da educação básica.  Destacam-se outras diretrizes aprovadas após o PNE 2014-

2024 que dão conta das políticas para formação de professores, conforme citado por Brito et 

al. (2017), os quais retratam que “Posterior à aprovação do PNE, foram instituídas algumas 

legislações que tratam diretamente das Diretrizes Nacionais para a Formação Inicial e 

Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica”. 

 A Resolução CNE/CP nº 2, de 2015 (BRASIL, 2015) estabeleceu diretrizes nacionais 

para a formação inicial e continuada dos profissionais do Magistério da Educação Básica e o 

Decreto nº 8.752/2016 instituiu a Política Nacional de Formação dos Profissionais da 

Educação Básica com a finalidade de fixar princípios e objetivos, e de organizar os programas 

e ações, em regime de colaboração entre os sistemas de ensino e em consonância com PNE 

2014-2024 e com os planos decenais dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios (BRASIL, 2016). 

Quanto à Resolução 02/2015, Dourado (2015) aborda que:  

 

[...] as novas DCNs enfatizam a necessária organicidade no processo 

formativo e sua institucionalização ao entender que o projeto de formação 

deve ser elaborado e desenvolvido por meio da articulação entre a instituição 

de educação superior e o sistema de ensino e instituições de educação básica, 

envolvendo a consolidação de Fóruns Estaduais e Distrital Permanentes de 

Apoio à Formação Docente, em regime de cooperação e colaboração. Tais 

questões implicam novos horizontes à dinâmica formativa dos profissionais 

do magistério da educação básica, pois a garantia do direito à educação a 

grupos e sujeitos historicamente marginalizados exige transformação na 

forma como as instituições de educação básica e superior estruturam seus 

espaços e tempos, suas regras e normas, incorporam novos materiais e 

recursos pedagógicos. (DOURADO, 2015, p. 307). 

 

Já o Decreto nº 8.752/2016 é importante no sentido que traz uma proposição de 

política de formação para os profissionais da educação a ser implementada conjuntamente 
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com os planos decenais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

A meta 15 do PNE determina que no prazo de um ano a partir da sua aprovação, 

deveria ser garantida uma política nacional de formação dos profissionais da educação, 

entretanto, o Decreto 8.752/2016, que dispõe sobre a Política Nacional de Formação dos 

Profissionais da Educação Básica, só foi aprovado no ano de 2016, determinado as diretrizes 

específicas para formação inicial e continuada de professores. Em seu artigo 8º lê-se: 

 

Art. 8o  O Planejamento Estratégico Nacional, elaborado pelo Ministério da 

Educação e aprovado pelo Comitê Gestor Nacional, terá duração quadrienal 

e revisões anuais, ouvidos os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à 

Formação dos Profissionais da Educação Básica, e deverá: 

I - assegurar a oferta de vagas em cursos de formação de professores e 

demais profissionais da educação em conformidade com a demanda regional 

projetada de novos professores; 

II - assegurar a oferta de vagas em cursos de formação inicial e continuada 

de professores em exercício que não possuam a graduação e a licenciatura na 

área de sua atuação, conforme os critérios de prioridade em associação com 

os sistemas de ensino; 

III - assegurar a oferta de vagas em cursos de formação continuada 

integrados à pós-graduação para professores da educação básica; e 

IV - promover, em associação com governos estaduais, municipais e distrital, 

a formação continuada de professores da educação básica mediante 

integração ensino-serviço, inclusive por meio de residência pedagógica.  

Parágrafo único.  O Ministério da Educação desenvolverá formas de ação 

coordenada e colaboração entre os sistemas federal, estaduais, municipal e 

distrital, com vistas a assegurar a oferta de vagas de formação inicial na 

quantidade e a distribuição geográfica adequada à demanda projetada pelas 

redes de educação básica. (BRASIL, 2016, p. 4). 

 

Para Brito et al (2017, p. 11), a meta 15 já começou a ser descumprida desde a 

aprovação do 8.752/2016, pois “Neste quesito já é possível identificar que os prazos 

estabelecidos para cumprimento das metas e estratégias do PNE 2014-2024 não estão sendo 

respeitados, uma vez que a aprovação da política se deu um ano após prazo previsto na lei que 

aprova o PNE”.   

Conforme dados disponibilizados na Plataforma online Observatório do PNE, houve 

um aumento no quantitativo de professores da Educação Básica com formação superior no 

Brasil, comparado aos índices de formação no recorte temporal de 2007 e 2015, em 2007, 

somente 68,4%, o que representava 1.284.565 com curso superior, já no ano de 2015 esse 

percentual subiu para 76,4%, totalizando 1.670.823 docentes da Educação Básica no país com 

formação superior. 

Percebe-se que na Bahia houve um aumento significativo de professores com 

formação em nível superior no período observado. No ano de 2007, apenas 48.371 
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profissionais faziam parte desse grupo, ou seja, 33,3% do total de docentes do estado.  No ano 

de 2015, esse percentual passou para 60,6, do total de 94.453 professores, representando 27% 

a mais de docentes formados em nível superior. 

 

Gráfico 2 - Comparativo do percentual de aumento do quantitativo de docentes com nível 

superior completo no Brasil e na Bahia em 2007 e 2015 

 

 

               Fonte: Adaptado MEC/Inep/DEED/Censo Escolar/Observatório do PNE, 2018  

 

Em relação ao aumento significativo de professores com nível superior na Bahia na 

num intervalo de tempo de 8 anos, faz-se necessário refletir, se esse aumento no quantitativo 

de docentes  graduados não está relacionado à perspectiva de políticas públicas educacionais 

lançadas para formação de professores para Educação Básica no Brasil a partir da década de 

1990, onde houve uma criação de instituições particulares e com muitos cursos ofertados na 

modalidade semi-presencial e à distância  

Para Hypólito (2012, p. 221) “a formação docente em instituições privadas constitui 

um percentual muito alto, se considerado que são instituições pagas e que a educação privada 

é muito onerosa para uma certificação com baixo valor no mercado de trabalho”. Os 

professores que não foram, ou não estão sendo formados em cursos presenciais, na sua fase de 

formação inicial podem ter a qualidade dessa formação prejudicada. Maués, Segenreich e 

Otranto (2015) defendem que é imprescindível que a formação inicial seja realizada de modo 

presencial, pois dela depende, dentre outras variáveis, que o Brasil consiga alcançar uma 

educação de qualidade. 

Ainda de acordo com informações disponíveis na Plataforma Online Observatório do 

PNE, o que percentual de docentes da Educação Básica com pós-graduação no Brasil 

aumentou 6,9 pontos percentuais entre 2009 e 2014, atingindo um percentual de 31,4% em 
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2014, e em 2016 subiu para 34,6%. Apesar da elevação no percentual, ainda deve-se 

considerar que será muito difícil cumprir o previsto na Meta 16 do atual PNE, a qual prevê 

que em 2024, 50% dos professores da Educação Básica tenham concluído curso de pós-

graduação.  

Retomando a discussão da valorização docente segundo o que rege no PNE vigente, 

no que diz respeito aos Planos de Carreira e Remuneração, estes são contemplados, sobretudo, 

nas Metas 17 e 18 do PNE, conforme prevê a legislação:  

 

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de 

educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais 

profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de 

vigência deste PNE.  

Meta 18: assegurar no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de 

carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de 

todos os sistemas de ensino, e para o plano de Carreira dos (as) profissionais 

da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional 

profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art.206 da 

Constituição. (BRASIL, 2014). 

 

Apesar de regulamentados pelo PNE 2014-2024, os Planos Cargos de Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica ainda enfrentam um grande desafio a ser 

conquistado por tais profissionais, como destaca Oliveira (2016, p. 126): 

 

Dada a organização federativa do Estado brasileiro e seus desequilíbrios, 

sobretudo regionais, a organização dos planos de carreira dos profissionais 

da educação básica na atualidade é bastante dispersa e variada. Encontrando-

se desde planos que contemplam o conjunto dos profissionais da educação 

quanto aqueles que apenas referem-se aos profissionais do magistério. 

(OLIVEIRA, 2016, p. 126). 

 

O PNE 2014-2024 tem como desafio intermediar ações que englobam aspectos 

diferenciados dos professores da Educação Básica, porém indissociáveis. Uma Política de 

valorização desses profissionais deve ser conduzida a partir de alguns pilares fundamentais, 

através de uma discussão articulada e que contemplem questões de formação, remuneração, 

carreira e condições de trabalho. 

Entretanto, na conjuntura brasileira atual, diante dos novos rumos desenhados na 

política do país a partir do ano de 2016, após o processo de impeachment contra a presidenta 

Dilma Rousseff, legitimamente eleita em 2014, já é possível detectar que o cumprimento das 

metas do PNE está comprometido até o seu prazo final. Desde que Michel Temer assumiu a 

presidência da república, uma série de reformas político-econômicas foram adotadas e o 
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Brasil passa a ser governado por uma agenda neoliberal, privatista e excludente, com 

prejuízos e retrocessos para o Estado de bem-estar social, que atingiram diretamente as 

políticas sociais, especialmente área da saúde, previdência social e educação.  

No contexto do golpe de 2016, designado por alguns autores como golpe parlamentar, 

jurídico (ou constitucional) e midiático2, muitas medidas foram lançadas contra a educação 

pública, a exemplo do corte de verbas para a Educação Superior, a Reforma do Ensino Médio, 

que sem nenhum debate com professores, estudantes e a sociedade modificaram toda a 

estrutura do ensino médio no país, o crescimento do movimento Escola sem Partido, a 

Emenda Constitucional (EC) n.º 95/2016, que altera o Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras providências (BRASIL, 2016). 

Todas essas ações do governo de Temer representam um ataque direto à educação, através de 

políticas conduzem à precarização e privatização da educação pública no país. 

Destacamos a privatização do Pré-Sal e a Ementa Constitucional n.º 95/2016, que 

determina um novo regime fiscal, congelando os gastos do Governo Federal com despesas 

primárias durante os próximos 20 anos e possibilidade de revisão restrita ao índice de 

correção por 10 anos. Com a EC em vigor, os gastos públicos federais não conseguirão 

acompanhar as taxas de crescimento demográficas e econômicas do Brasil, ou seja, “Em 

síntese o Brasil está submetido ao “pacto” da austeridade, ou seja, a uma política de longo 

prazo fundada na redução dos gastos públicos e do papel do Estado em suas funções de 

indutor do crescimento econômico e promotor do bem-estar social” (Oliveira; Arantes; Rossi, 

2017).  

Esse novo regime fiscal vigorará até 2036, e começou a ter efeitos orçamentários a 

partir de 2017, com o teto do orçamento desse ano, fixado nos gastos do ano de 2016, 

acrescido da inflação do referido ano. No caso da educação e saúde os limites fiscais tiverem 

como base de cálculo o ano 2017, com aplicação a partir de 2018, e com validade até o último 

ano de exercício do Novo Regime Fiscal.  

Todas essas reformas e alterações nos marcos regulatórios do novo governo afetaram 

diretamente a previsão de investimento para a educação nos próximos 20 anos, 

comprometendo de imediato o financiamento da educação pública do Brasil e atingindo 

gravemente o próprio cumprimento do Plano Nacional de Educação, uma vez que sem 

                                                 
2“A depender da ênfase do narrador e do contexto da narrativa em que o termo desponta, o golpe de 2016 

aparece quase sempre acompanhado de um dentre três adjetivos: parlamentar, jurídico (ou constitucional) e 

midiático. Por vezes, forma-se uma justaposição para incrementar o qualificativo, estando o golpe revestido ora 

de um caráter midiático-parlamentar, ora de uma natureza jurídico-midiática – e de tantas outras possíveis 

combinações” (LIMA; CHALOUB, 2018) 
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recursos não será mais possível atingir as metas previstas para sua vigência, conforme destaca 

documento publicado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) 

no ano de 2016. 

 

Essas medicas atacam diretamente o financiamento da educação pública do 

Brasil, comprometendo, de modo direto e acintoso, o próprio cumprimento 

do Plano Nacional de Educação, na medida em que não será mais possível 

atingir as metas pactuadas, sem políticas e sem orçamento, e tampouco 

atingir os 10% do PIB em investimento na educação. Com o objetivo de 

asfixiar o financiamento da educação pública brasileira, esses projetos 

tendem, em curto prazo, colapsar o sistema público de educação, 

fomentando, assim, o crescimento do setor privado de educação no país. 

(CNTE, 2017, p. 70). 

 

A EC 95 alterou a Constituição Federal ao instituir um novo regime fiscal, congelando 

os gastos com despesas primárias até 2036, trará graves prejuízos à continuidade de muitas 

conquistas arduamente alcançadas nas últimas décadas para a educação nacional, restringindo 

assim possibilidades da implementação de políticas públicas já regulamentadas por lei. Assim, 

destacamos a ameaça ao cumprimento das metas do PNE 2014-2024 e a continuidade 

pagamento do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério da 

Educação Básica Pública, que representa um avanço estratégico para a valorização docente no 

Brasil, mesmo que ainda não seja cumprido integralmente por vários Estados e municípios 

brasileiros.  

Observa-se que do total de R$ 129,7 bilhões destinados ao orçamento da educação no 

ano de 2016, R$ 51,6 bilhões são originados do piso constitucional de 18%, sendo que desse 

percentual de 18%, o montante de R$ 50,5 bilhões são despesas gastas com pagamento de 

salários de professores e aposentadorias. Destaca-se assim que “Com a desvinculação, 

portanto, a educação pode perder metade do seu orçamento, que é imprescindível para a 

própria manutenção” (Monteiro, 2017, 263). 

Analisando que a educação pode perder valores significativos do seu orçamento e uma 

vez que cumprimento das metas do PNE depende diretamente do que está determinado na 

meta 20 que prevê “Ampliar o investimento público em Educação pública de forma a atingir, 

no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º ano de vigência 

desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio”. (BRASIL, 2014), 

permite inferir que é praticamente impossível atingir aos objetivos propostos até 2024.  

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) por 

intermédio da Diretoria de Estudos Educacionais (Dired), em cumprimento ao previsto no §2º 
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do Art. 5º do Plano Nacional de Educação (PNE), divulgou no mês de junho corrente o 

Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação – 2018 

(BRASIL, 2018). 

Em relação à meta 17 que prevê até o ano de 2020 a equiparação salarial de 100% para 

os profissionais do magistério em relação aos demais trabalhadores com a mesma 

escolaridade, são apresentados indicadores por unidades da Federação demonstrando que 

apesar do aumento de 9,6 nos indicadores gerais no país, no recorte temporal compreendido 

entre 2012 e 2017, ainda existe um longo percurso para atingir a meta, visto que mesmo com 

o aumento “De 65,2%, em 2012, essa relação percentual entre os dois grupos de profissionais 

atingiu 74,8%, em 2017, estando, portanto, a uma distância de 25,2 pontos percentuais da 

meta de 100% de equiparação salarial” (BRASIL, 2018, p. 285). 

Diante do corte orçamentário imposto pela EC 95 é possível inferir que os gestores 

terão dificuldades para aumentar o salário dos profissionais da educação, e deste modo o 

cumprimento da meta está ameaçado.  No caso específico do Estado da Bahia, ainda no 

mesmo relatório, constata que o percentual de equiparação no ano de 2017 representa 79,9%, 

um pouco mais alta que a média nacional, mas também ainda distante de chegar ao percentual 

de 100% regulamentado na lei, sendo que faltam apenas 2 anos para o prazo acabar.  

Augusto (2017) realça que: 

 
Os prazos de cumprimento estão previstos, em cada meta. Entretanto, o que 

vem ocorrendo, como se verá no próximo item deste texto, representa uma 

real estagnação de ações, em quase todas as metas, atraso quanto aos prazos 

definidos. Parece não haver interesse do governo interino atual na 

implementação de ações facilitadoras que permitiriam cumprir a previsão 

das metas, e muito menos na institucionalização do SNE. Na verdade, o 

congelamento de recursos promovido pelo atual governo interino, tem como 

efeito a paralisação das ações nas áreas sociais, portanto, fazem-se 

necessárias mudanças no cenário atual. (AUGUSTO, 2017, p. 9) 

 

 

Além do congelamento de recursos para educação, ao editar a Portaria nº 577, de 27 de 

abril de 2017 (BRASIL, 2017), que altera a composição do Fórum Nacional de Educação 

(FNE) e revoga as portarias anteriores, o governo Temer colou em prática medidas que 

representam retrocesso nos direitos conquistados ao longo do tempo pelos profissionais da 

educação, através de muitas lutas e reivindicações. O FNE foi instituído pela Portaria nº 

1.407, de 14 de dezembro de 2010 (BRASIL 2010), após a CONAE 2010, composto por 

membros representantes de diversos órgãos e entidades da educação nacional e com a 

finalidade, dentre outras, de coordenar as conferências nacionais de educação, conforme 
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deliberado no seu artigo 1.º, conforme se pode observar a seguir:    

 

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Ministério da Educação, o Fórum 

Nacional de Educação - FNE, de caráter permanente, com a finalidade de 

coordenar as conferências nacionais de educação, acompanhar e avaliar a 

implementação de suas deliberações, e promover as articulações necessárias 

entre os correspondentes fóruns de educação dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios. (BRASIL 2010, p. 01). 

  

O Decreto de 26 de abril de 2017 do poder executivo desrespeita as deliberações do 

FNE em relação ao cronograma da CONAE 2018 e subordina o Fórum ao Ministério da 

Educação na condução da CONAE 2018, quando transfere ao MEC a responsabilidade pela 

elaboração das diretrizes gerais e organizativas do FNE, indo de encontro ao que prevê o 

artigo 6º da Lei n. 13.005/2014.   

A Portaria nº 577/2017 aumenta a representação do governo e empresários no Fórum, 

reduz a participação dos representantes da sociedade civil, excluindo de forma direta 

instituições de relevância para educação do Brasil, a saber: Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (CONTEE), Federação de Sindicatos de 

Trabalhadores Técnico-administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil 

(FASUBRA), Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais 

de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (PROIFES), Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), Centro de Estudos Educação 

e Sociedade (CEDES), Confederação Nacional do Comércio (CNC), Fórum Nacional de 

Diretores de Faculdades (FORUNDIR).  

É também de responsabilidade do Fórum, acompanhar a execução das metas do Plano 

Nacional de Educação 2014-2024, por isso mais um motivo para a necessidade da 

participação das entidades que defendam a educação pública, gratuita, laica e de qualidade. 

Diante das consequências das novas políticas adotadas pelo Governo Federal a partir 

de 2016, entidades, fóruns e movimento em defesa da educação se reuniram no dia 17 de 

maio de 2017, em Belo Horizonte, na sede do Sindicato dos Professores de Minas Gerais – 

SINPRO/MG e elaboraram uma carta aberta destinada ao Ministério de Educação analisando 

os conteúdos do Decreto do Poder Executivo de 26 de abril de 2017 e da Portaria do MEC nº 

577, de 27 de abril de 2017. Dentre os pontos abordados no documento, publicado no site da 

ANPEd, intitulado “Carta Aberta ao Ministério da Educação” destaca como relevante a 

discussão a respeito do atraso no cronograma de realização das etapas das conferências nos 

Municípios, Estados e no Distrito Federal, assim como da Conferência Nacional, argumenta 
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que o Decreto “Sem critérios, prorroga os tempos para a realização das etapas municipais, 

estaduais e distrital da CONAE 2018, promovendo conflitos e deixando indefinida a etapa 

nacional da conferência” (Anped, 2017).   

O Decreto de 9 de maio de 2016, instituído para convocar a 3ª Conferência Nacional 

de Educação foi revogado pelo Decreto de 26 de abril de 2017, alterando em seu artigo 2º o 

cronograma de realização das etapas das conferências de educação, conforme pode ser 

observado no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Cronograma de realização para as etapas das Conferências de Educação a partir 

de informações retiradas dos Decretos datados de 9 de maio de 2016 e de 26 de abril de 2017 

 

EVENTOS 
CRONOGRAMA  

Decreto de 9 de maio de 2016 Decreto de 26 de abril de 2017 
Conferências livres Durante o ano de 2017 Durante o ano de 2017 
Conferências municipais ou 

intermunicipais 
Primeiro semestre de 2017 

Até o final do segundo semestre 

de 2017 
Conferências estaduais e 

distrital 
Segundo semestre de 2017 

Até o final do segundo semestre 

de 2018 
Etapa nacional da 3ª CONAE 1º semestre de 2018 Durante o ano de 2018 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações retiradas dos Decretos datados de 9 de maio de 2016 e de 

26 de abril de 2017, 2018.  

 

A partir da análise do quadro acima, é possível perceber que houve modificação no 

cronograma que estipula os prazos para realização das etapas nos municípios e 

intermunicipais, estados e Distrito Federal. No Decreto de 2016, as Conferências municipais 

ou intermunicipais deveriam ser realizadas no primeiro semestre de 2017, postergando no 

Decreto de 2017 até o final do segundo semestre do referido ano. Em relação às Conferências 

estaduais e distrital o prejuízo foi ainda maior, uma vez que o prazo final foi prorrogado para 

final de 2018, ou seja, um ano de atraso. Outro ponto também que deve ser destacado é a 

mudança da etapa nacional da CONAE para o segundo semestre de 2018, prevista para o 

período de 21 a 23 de novembro, ao invés do primeiro semestre de 2018 como definia o 

Decreto de 2016. 

Além da alteração no cronograma, faz-se necessário o registro que devido ao corte de 

verbas muitos estados e municípios tiveram dificuldade para realizar suas conferências locais, 

assim como muitas Prefeituras e Secretarias de Municipais de Educação não conseguiram 

enviar delegados dos representantes dos Fóruns Municipais de Educação para a etapa 

estadual. As conferencias nas suas diversas etapas programadas para serem realizadas em todo 

o país, conforme preconiza a lei 13.005/14 (Brasil, 2014) representam o direito de 



69 

 

participação dos representantes da educação e membros da sociedade civil na construção e 

acompanhamento das políticas educacionais do país, entretanto com as medidas adotadas pelo 

governo de Temer e sua equipe, esses direitos estão ameaçados de permanecerem, conforme 

destaca Augusto (2017).   

 

Após um período em que os movimentos sociais, que atuam em direção à 

luta pelos direitos educacionais obtiveram algumas conquistas, como 

explanado em tópico anterior, o país vivencia no momento presente medidas 

políticas que representam muitos passos atrás, o desmonte de políticas 

sociais, e um retrocesso, um retorno aos tempos do conservadorismo liberal 

de séculos anteriores, quando enorme desigualdade social prevalecia no país. 

(AUGUSTO, 2017, p.10). 

 

Em reportagem publicada no site da Anped (2016), com o título “Etapas preparatórias 

da CONAE 2018 estão sob risco por falta de garantias do MEC e Governo interino”, Destaca 

que seria necessário incluir na proposta orçamentária para 2017 a previsão de recursos para 

realização das etapas preparatórias da CONAE 2018, observando que “Um montante, de 

pouco mais de R$ 38 milhões, deverá ser distribuído entre as Universidades e institutos em 

seus respectivos orçamentos para a realização das Conferências Estaduais, Distrital, 

Municipais e Intermunicipais”, entretanto a preocupação apresentada refere-se ao fato de que 

não existia até aquele momento encaminhamentos para garantir no orçamento de 2017 os 

recursos necessários para realização das conferências em suas várias etapas. 

Como forma de enfretamento e movimento de resistência às políticas antidemocráticas 

adotadas após o golpe de 2016 membros de diversas entidades de educação após publicação 

do Decreto de 26 de abril de 2017 e da Portaria nº 577/2017 resolveram se retiraram do 

Fórum Nacional de Educação e criaram o Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE), com 

o propósito de realizar a Conferência Nacional Popular de Educação (CONAPE) 2018, 

conforme documento datado de 10 de julho de 2017. 

 

O FNPE decidiu convocar a Conferência Nacional Popular de Educação 

(CONAPE 2018) como forma de organizar e manter a mobilização em torno 

da defesa do PNE, da necessidade de monitoramento das metas e da análise 

crítica das medidas que tem inviabilizado a efetivação do Plano, em especial, 

a aprovação da Emenda Constitucional 95/2016, que estabelece um teto de 

20 anos aos gastos públicos federais, inviabilizando a consagração plena de 

todos os direitos sociais, especialmente a educação. (FNPE, 2017, p. 2) 

 

O FNPE orienta a realização de conferências conforme calendário a seguir: 

Conferências municipais e/ou intermunicipais até o final de 2017; Conferências estaduais até 
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março de 2018; E finalizando ainda no primeiro semestre de 2018, a CONAPE, no período de 

24 a 26 de maio de 2018. 

Cumprindo o calendário proposto para sua realização ainda no primeiro semestre de 

2018, seguindo o que estava previsto no Decreto de 9 de maio de 2016, a CONAPE aconteceu 

em Belo Horizonte/MG, nos dias de 24 a 26 de maio de 2018. Ressalta-se ainda que além da 

Conferência Nacional Popular, foram realizadas Conferências Municipais, Intermunicipais e 

Estaduais, Conferências Livres no ano de 2017 e no primeiro de 2018 em muitas localidades, 

como mostra o quadro 3, a seguir: 

 

Quadro 3 - Relação de algumas Conferências Populares de Educação realizadas entre o 2º 

semestre de 2017 e o 1º semestre de 2018 
 

Conferências Populares de Educação 

2º semestre de 2017 1º semestre de 2018 

Conferência Livre da Universidade Federal de 

Goiás 
Conferência Estadual de Florianópolis/SC 

Conferência Livre de Educação do Distrito 

Federal 
Conferência Livre de Brasília 

Conferência Livre do Rio de Janeiro Conferência Livre Santa Rosa/RG 

Conferência Municipal de Luziânia/GO 

Conape Estadual São Paulo, Conape Regional 

ABCDMRR (Santo André, São Berbardo do 

Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, 

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra/SP) 

Conferência Municipal Goianésia e 

Itumbiara/GO 
Conferência Estadual do Pará 

Conferência Municipal Jataí/GO Conferência Regional de Vacaria/RG 

Conferência Municipal de Erechim/RS 
Conferência Municipal Popular de Educação de 

Lauro de Freitas/BA 

Conferência Intermunicipal Popular de 

Educação em Campina Grande/PB 

Conferência Intermunicipal Popular de 

Educação em João Pessoa/PB 

Conferência Intermunicipal de Goiânia Conferência Regional de Vacaria/RG 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de informações retiradas site do FPNE, 2018.  

 

As conferências de educação em todas as suas etapas são de extrema relevância na 

busca pela melhoria da qualidade da educação do país, assim como oportunidade de tratar das 

questões atinentes à valorização dos profissionais do magistério, em seus mais variados 

aspectos, em especial nas discussões do Eixo VII - Planos Decenais, SNE e Valorização dos 
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Profissionais da Educação: Formação, Carreira, Remuneração e Condições de Trabalho e 

Saúde, realizadas pelos delegados representantes dos Fóruns de Educação, presente tanto no 

Documento Referência da CONAE 2018, quanto da CONAPE 2018.  

Na condição de representante do Fórum Municipal de Educação de Itapetinga e na 

posição de pesquisadora das políticas públicas direcionadas à valorização dos profissionais do 

magistério, faz-se necessário destacar participação como delegada representante da educação 

profissional, na 3ª Conferência Estadual de Educação da Bahia, realizada nos dias 03 e 04 de 

maio de 2018, em Salvador-BA, assim como na 3ª Conferência Nacional de Educação - 

CONAE 2018, que ocorreu em Brasília-DF, no período de 21 a 2e de novembro de 2018.   

A 3ª Conferência Estadual de Educação da Bahia foi organizada pelo Fórum Estadual 

de Educação (FEE), e teve como tema “A Consolidação do Sistema Estadual de Educação 

(SEE) e o Plano Estadual de Educação (PEE): monitoramento, avaliação e proposição de 

políticas para a garantia do direito à educação de qualidade social, pública gratuita e laica”. A 

Conferência contou com a participação de representantes de diversos segmentos da sociedade 

civil e política (professores, estudantes, pais, gestores educacionais, sindicatos), de muitos 

municípios da Bahia, caracterizando um encontro importante para construção de propostas 

para a definição e implementação de políticas públicas para a educação.  

A CONAE 2018 contou com a participação de órgãos públicos, autarquias, entidades e 

movimentos sociais representantes dos segmentos da educação formal e dos setores da 

sociedade, em âmbito nacional. O objetivo do evento foi avaliar a execução do Plano 

Nacional de Educação – PNE, bem como discutir e propor políticas para a educação do país 

como um todo.  Durante os três dias do encontro foram debatidos 08 eixos temáticos, além 

dos Colóquios e Mesas Redondas. As deliberações dos eixos foram levadas à grande plenária 

para votação e irão compor o Documento de Referência final da 3ª Conferência Nacional de 

Educação - CONAE 2018.  

Destaca-se que do total de 417 municípios que compõem o Estado da Bahia, tinham 

em media 60 delegados representando o Estado na CONAE 2018. Em relação ao TIMSOBA, 

este estava representado através dos delegados membros da Educação Profissional e Educação 

Superior, ambos do município de Itapetinga, que representam a Bahia na CONAE 2018. 

Apesar da Conferência Nacional de 2018 representar um momento impar para 

manutenção dos direitos conquistados para a educação pública nacional, faz-se necessário 

inferir, enquanto pesquisadora e estudiosa das discussões relacionadas à problematização das 

políticas educacionais, e em especial, das políticas para valorização docente, que as mudanças 

que ocorreram na composição do Fórum Nacional, através da Portaria MEC 577/2017, podem 
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ter provocado reflexos na dinâmica e organização da CONAE 2018.  

Na composição dos colóquios e mesas redondas percebeu-se uma forte presença de 

palestrantes e conferencistas de instituições privadas, assim como do Sistema S, representado 

pelo SENAI, SENAC, SESI, dentre outras instituições, em detrimento de representantes de 

instituições públicas de renome na destaca-se que a mesa redonda intitulada “Educação 

Integral: o PNE e os desafios e possibilidades para ampliação com qualidade de tempos e 

espaços educativos” não tinha nenhum expositor da Rede Federal de Educação Profissional, 

que tem ofertam educação profissional integrada ao ensino médio, de reconhecida qualidade, 

proporcionando aos seus alunos o acesso ainda no ensino ao ensino, pesquisa e extensão.  

É preciso ressaltar que apesar dos avanços percebidos na política educacional do 

Brasil ao longo da história, existem muitos riscos na manutenção dos direitos conquistados 

pelos profissionais da educação e suas respectivas políticas de valorização, após as medidas 

adotadas no pós golpe de 2016, em especial quanto à garantia do cumprimento das metas 17 e 

18 do PNE 2014-2018, que retratam diretamente as condições de melhoria na carreira e 

remuneração docente no país.  
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4 A CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOCENTE NO BRASIL: UMA VISITA AOS 

ESTUDOS ANTECEDENTES 

 

A presente seção realiza uma visita aos estudos antecedentes sobre carreira e 

remuneração docente no Brasil no Banco de Teses do Portal Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); nos anais das Reuniões Científicas 

Nacionais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped) e 

também nos trabalhados publicados no Grupo de Estudos Sobre Política Educacional e 

Trabalho Docente (GESTRADO). 

4.1 Valorização Docente na perspectiva dos PCCR: o que encontramos nas pesquisas 

recentes? 

 

Para construir um panorama sobre os estudos recentes que se referem à valorização 

docente na perspectiva dos PCCR, foi realizado um levantamento bibliográfico, com objetivo 

de dar aporte teórico à pesquisa. Foi efetuada uma revisão bibliográfica da produção científica 

brasileira, concernente aos estudos recentes relacionados às políticas públicas de valorização 

docente da Educação Básica do Brasil, na perspectiva dos planos de cargos, carreira e 

remuneração. 

O critério de escolha do universo de pesquisa deu-se pela relevância e credibilidade 

das instituições elencadas, por meio de um mapeamento realizado no Banco de Teses do 

Portal Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); nos anais das 

Reuniões Científicas Nacionais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (Anped); nos trabalhados publicados no Grupo de Estudos Sobre Política 

Educacional e Trabalho Docente (GESTRADO); e por fim, nos anais dos Seminários 

Internacionais Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente (RED 

ESTRADO).  

O mapeamento foi realizado através de uma pesquisa de cunho bibliográfico e que, 

segundo Ferreira (2002, p. 257), apresenta características um de “estado da arte” ou “estado 

do conhecimento, conforme destaca: 

 

Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o 

desafio de mapear e de discutir certa produção acadêmica em diferentes 
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campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm 

sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que 

formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de 

mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em 

anais de congressos e de seminários. (FERREIRA, 2002, p. 257). 

 

 

O mapeamento realizado no Banco de Teses do Portal da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) considerou o recorte temporal 2012 a 

2016.  

Para tal busca foram utilizados 3 (três) descritores de pesquisa, a saber: Descritor 1 

“Políticas Públicas para Valorização Docente”; Descritor 2 “Valorização Docente da 

Educação Básica”; Descritor 3 “Políticas públicas de valorização docente da Educação 

Básica: planos de cargos, carreira e remuneração”. Devido à quantidade de teses e 

dissertações produzidas sobre a temática, mesmo após utilizar todos os filtros disponíveis no 

banco de dados deste lócus de pesquisa, o quantitativo de trabalhados encontrados foi muito 

alto, contabilizando um total de 9.184 produções entre dissertações e teses, o que 

inviabilizaria sua leitura, tendo em vista que o foco do presente estudo não seria realizar uma 

pesquisa de Estado da Arte.  

Dos três descritores utilizados inicialmente, optou-se pelo descritor 3 “Políticas 

públicas de valorização docente da Educação Básica: planos de cargos, carreira e 

remuneração” para dar sequência à etapa posterior, pelo fato de contemplar mais diretamente 

o tema da pesquisa desta dissertação. 

Na etapa seguinte foi feita a leitura de todos os títulos, excluindo aqueles que não se 

relacionavam diretamente com o tema de estudo. Foram visitadas apenas as primeiras 220 

páginas, o que equivale a 4400 títulos de trabalhos. Desde total foram selecionados 95 

trabalhos, sendo 78 dissertações e 17 teses que tratam da questão dos planos de cargos, 

carreira e remuneração. Após a leitura do resumo das 95 produções escolhidas, foi 

identificado que muitos trabalhos retratavam a Rede Federal e as Redes Estaduais de Ensino.   

Uma que vez a dissertação em andamento é um estudo que trata da Rede Municipal de 

Ensino, optou-se por selecionar para leitura detalhada, apenas as produções desenvolvidas nos 

Sistemas Municipais de Ensino, por entender que esses trabalhos dão um subsídio melhor na 

construção da pesquisa. Seguindo este critério foram selecionados para compor a análise em 

questão 27 (vinte e sete) produções científicas, sendo 23 (vinte e três) dissertações e 4 

(quatro) teses, conforme ilustrado na tabela 1.    
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Tabela 4 - Quantitativo de Produções CAPES distribuídas por Instituições e Regiões do 

Brasil no período de 2012 a 2016 
 

REGIÃO INSTITUIÇÃO SIGLA 

TIPO TOTAL 

POR 

REGIÃO 

 
D T 

Norte Universidade Federal do Acre UFAC 1  1 

Nordeste 

Universidade Federal do Piauí UFPI 1  

6 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte 

UFRN 
3  

Universidade Federal do Maranhão UFMA 1  

Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia  

UESB 
1  

Centro-Oeste 

Universidade Federal da Grande 

Dourados 

UFGD 
1  

7 Universidade Federal do Pará UFPA 5  

Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul 

UFMS 
 1 

Sudeste 

Universidade Metodista de Piracicaba UNIMEP 1  

5 Universidade Estadual Paulista UNESP 2  

Universidade Estadual de Campinas  UNICAMP 1 1 

Sul 

Universidade Federal do Paraná  UFPR 1  

8 

Universidade Federal de Santa Catarina   UFSC 1  

Universidade do Oeste de Santa Catarina UNOESC 1  

Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul 

UFRGS/ 

UFRS 
1 1 

Universidade Estadual de Maringá UEM 1 1 

Universidade Estadual de Ponta Grossa UEPG 1  

TOTAL GERAL 23 4 27 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados coletados no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 2017.  

 

Na tabela anterior chama a atenção o quantitativo de 5 (cinco) dissertações 

desenvolvidas na Universidade Federal do Pará, sendo uma no ano de 2013, intitulada “Os 

Impactos do FUNDEB na Valorização do Magistério no Município de Magalhães Barata - 

PA”. Em 2014, a dissertação defendida recebeu o título de “A Carreira Docente na Rede 

Municipal de Ensino de Belém-Pará sob a Ótica dos Professores”. Já no ano de 2015 foram 

defendidas duas dissertações discutindo a carreira do magistério público municipal, em dois 

municípios do Estado do Pará, uma retratando a rede municipal de Oriximiná-PA “A Carreira 

Do Magistério Público da Rede Municipal de Ensino do Município de Oriximiná-PA: um 

estudo a partir do plano de cargos, carreira e remuneração – Lei N.º 7.315/10, e a outra se 

refere à “Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público do Município de 

Breves-PA”. 

 

 

http://www.unoesc.edu.br/
http://www.uem.br/
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Gráfico 3 - Quantitativo de produções sobre políticas públicas de valorização docente da 

Educação Básica: Planos Carreira e Remuneração distribuídas por Regiões do Brasil, no 

período de 2012 a 2016 
 

 

 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados coletados no Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES, 2017. 

 

 

O gráfico 3 apresenta o resultado do mapeamento das produções científicas 

relacionadas às políticas públicas de valorização docente da Educação Básica nas categorias 

planos de cargos, carreira e remuneração, distribuídas por regiões do Brasil, no período de 

2012 a 2016.  

Contrariando o que quase sempre se constata nas pesquisas, foi identificado no 

mapeamento certo equilíbrio entre as regiões sul e centro-oeste. A região sul aparece com 8 

produções, sendo 6 dissertações e 2 teses, o que equivale a 30% (trinta por cento) do total, já a 

região centro-oeste teve 7 trabalhos no período, sendo 6 dissertações e 1 tese, perfazendo 26% 

(vinte e seis por cento) do total.   

O equilíbrio entre as regiões justifica-se pelo qualitativo de trabalhos sobre a temática 

numa única instituição, como já relatado anteriormente, da Universidade Federal do Pará. Já a 

região nordeste registra 6 produções, o que representa 22% (vinte e dois por cento) no 

universo encontrado. A região sudeste aparece com 5 trabalhos, sendo 4 dissertações e 1 tese, 

contabilizando 18% (dezoito por cento) do total. Por fim, aparece a região norte com apenas 1 

dissertação, representando somente 4% (quatro por cento) dos trabalhos selecionados para 

análise nesta etapa do trabalho. 

 

4%

22%

26%19%

30%

Quantitativo de Produções distribuídas Regiões do 

Brasil no período de 2012 a 2016

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul
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Tabela 5 - Mapeamento de produções sobre políticas públicas de valorização docente da 

Educação Básica Brasil, na perspecitiva da carreira e remneração, no período de 2012 a 2016 
 

TÍTULO/TIPO  AUTOR/INSTITUIÇÃO ANO 

UM PANORAMA DA REMUNERAÇÃO INICIAL DOS 

PROFESSORES NOS MUNICÍPIOS DO PRIMEIRO ANEL 

METROPOLITANO DE CURITIBA: CONFIGURAÇÕES, 

IMPASSES E PERSPECTIVAS (DISSERTAÇÃO) 

Subirá, Juliana Aparecida 

Alves / UFPR 
2012 

OS IMPACTOS DO FUNDEB NA VALORIZAÇÃO DO 

MAGISTÉRIO NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA 

– PA (DISSERTAÇÃO) 

Bandeira, Dina Carla da Costa 

/ UFPA 
2013 

A CARREIRA DOCENTE NA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE BELÉM-PARÁ SOB A ÓTICA DOS 

PROFESSORES (DISSERTAÇÃO) 

Farias, Adriana de Jesus Diniz/ 

UFPA 

2014 
A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES 

DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE 

TERESINA – PI (1996 a 2012) (DISSERTAÇÃO) 

Castro, Silvania Uchôa de/ 

UFPI 
 

A CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-

PA: UM ESTUDO A PARTIR DO PLANO DE CARGOS, 

CARREIRA E REMUNERAÇÃO – LEI N/º 7.315/10 

(DISSERTAÇÃO) 

Pimentel, Adriana Marinho / 

UFPA 

2015 
A CONSTRUÇAO DA CARREIRA DOCENTE NO SISTEMA 

MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO CLARO: 

PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO 

PROFISSIONAL (DISSERTAÇÃO) 

Souza, Jeferson Mello/ 

UNESP 

CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 

MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BREVES-PA 

(DISSERTAÇÃO) 

Guimarães, Marielson 

Rodrigues / UFPA 

IMPACTOS DA LEI DO PISO SALARIAL NACIONAL NO 

MUNICÍPIO DE PINDAÍ-BA E SUAS IMPLICAÇÕES NA 

VALORIZAÇÃO DOCENTE: SENTIDOS DOS/AS 

PROFESSORES/AS (DISSERTAÇÃO) 

Teixeira, Eliara Cristina 

Nogueira da Silva/ UESB 

2016 
JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO DE 

PROFESSORES: UM ESTUDO SOBRE A VIGÊNCIA DA 

LEI DO PISO SALARIAL NA RMC (DISSERTAÇÃO) 

Oliveira, Marcela Pergolizzi 

Moraes de / UNICAMP 

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE RIOBRANCO/ACRE: 

repercussões na valorização docente (DISSERTAÇÃO) 

Oliveira, Victor Manoel Alab 

de/ UFAC 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados coletados no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 2017. 

 

A seguir será feita a explanação de alguns trabalhos, adotando como critério para 

incluir nesta lista pelo menos um trabalho defendido em cada ano, dentro do recorte temporal 

de 2012 a 2016 e selecionados de modo a contemplar todas as regiões do país nesta análise 

mais detalhada.   

A dissertação intitulada “Um panorama da remuneração inicial dos professores nos 
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municípios do primeiro Anel Metropolitano de Curitiba: configurações, impasses e 

perspectivas”, teve como objetivo “analisar as políticas educacionais pertinentes a 

remuneração docente, do magistério público da rede municipal, e seus efeitos no primeiro 

anel da região metropolitana de Curitiba, incluindo a capital, para o cotejamento das políticas 

nacionais às municipais” (SUBIRÁ, 2012, p 163). A autora analisa a remuneração dos 

professores no magistério público frente às políticas educacionais nacionais e municipais, 

desde a implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério (FUNDEF), com o recorte temporal de 1996 a 2010.  

O trabalho faz um resgate histórico do tratamento da remuneração no magistério 

público, desde o Brasil Colônia até a determinação da lei que estabelece o Piso Salarial 

Profissional Nacional (PSPN) aos professores. Conforme, Subirá, a escolha do tema do tema 

do trabalho justifica-se:  

 

[...] devido à análise das políticas públicas mais recentes sobre remuneração 

dos professores do magistério público, e também por estar vinculada a 

pesquisa Remuneração de professores de escolas públicas da educação 

básica: configurações, impactos, impasses e perspectivas, financiada pelo 

Programa Observatório da Educação do Ministério da Educação (MEC)/ 

Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES)/ 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), que tem o objetivo geral de analisar as configurações, os impactos, 

os impasses, e as perspectivas decorrentes da implantação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF), do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

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

do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) na estrutura de remuneração 

dos professores da educação básica de 10 estados brasileiros no período de 

1996 a 2012. (SUBIRÁ, 2012, p. 21-22). 

 

O estudo apresenta no capítulo 2, denominado “Condições da Remuneração dos 

Professores nas Redes Públicas Municipais do PARMC” a configuração da remuneração 

inicial dos professores da rede municipal pública do Primeiro Anel da Região Metropolitana 

de Curitiba (PARMC), composto por 12 municípios, como meio de verificar se os arranjos do 

cenário das políticas educacionais do FUNDEF, FUNDEB e PSPN interferem na constituição 

da remuneração dos professores da rede pública no PARMC, como também se articulam essas 

políticas educacionais com a diversidade de cada município e quais efeitos que essas políticas 

podem causar na remuneração dos professores.  

Subirá aborda cada município em separado, analisando a configuração da remuneração 

dos professores, através do vencimento inicial nos diferentes níveis de formação profissional 
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nos municípios pesquisados. De acordo a autora “foram selecionadas as remunerações iniciais 

do professor de acordo com sua habilitação para tabulação das tabelas salariais pertinente aos 

anos de informações disponibilizadas, no período que compreende de 1996 a 2010” (2012, 

p.58). 

Em sua análise, autora evidencia que existem algumas semelhanças na estruturação da 

carreira nos municípios do PARMC, a quais destacam-se forma de ingresso exclusivamente 

por concurso público de provas e títulos, carga horária da jornada de trabalho em vinte horas 

semanais, sendo vinte por cento destinados à hora atividade, ou como especificado em alguns 

planos, dezesseis horas semanais de hora aula, e quatro horas semanais a hora atividade, além 

do período de estágio probatório de três anos. 

Por fim, a autora conclui que as políticas educacionais existentes, pouco impactaram 

ou impactam nos municípios analisados na questão da remuneração inicial, ressaltando que 

seriam necessárias políticas e mecanismos de fiscalização ao cumprimento do salário mínimo 

que atendessem as necessidades vitais básicas, não somente para os professores, mas para 

todos os trabalhadores, como rege a Constituição. Ressalta ainda que os municípios mais ricos 

são os que apresentam as melhores remunerações, e os municípios mais pobres tem as piores 

remunerações, mesmo que estes últimos sejam beneficiados com o fundo da política 

educacional do FUNDEF/FUNDEB. 

Bandeira (2013) no trabalho intitulado “Os Impactos do FUNDEB na Valorização Do 

Magistério no Município de Magalhães Barata – PA”, traçando como recorte temporal do 

estudo, o período de 2005 a 2012. A autora aborda os impactos do FUNDEB na valorização 

dos profissionais do magistério da rede pública de ensino municipal, em Magalhães Barata- 

Pará. O estudo traz questão central, a investigação quais os impactos ou efeitos do FUNDEB 

na valorização do magistério no município de Magalhães Barata, no que concerne à 

organização da Carreira, ao vencimento/ à remuneração e à qualificação profissional.  

A autora destaca que a escolha do município de Magalhães Barata como lócus de 

pesquisa deu-se pelo fato do mesmo ser um município pequeno que apresenta receita 

orçamentária muito baixa e, sendo assim, torna-se necessário investigar se este fato interfere 

ou não na implementação das políticas de valorização docente, conforme pode ser observado 

a seguir (BARATA, 2013, p. 25).  

 

Como foco de nossa investigação, escolhemos o município de Magalhães 

Barata, dada a proximidade da investigadora com este, pelo fato de ser um 

município pequeno que apresenta valores muitos baixos em sua receita 

orçamentária executada, e pelo percentual de participação da receita própria, 
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que, apesar de sofrido um crescimento da receita, não ultrapassou 5,5 %, fato 

que nos faz inferir que este é um município que sobrevive de receitas 

transferidas de outras esferas de governo. Essa condição nos leva a refletir 

sobre a capacidade financeira do município e as demandas decorrentes do 

desenvolvimento de uma política de valorização docente. (BARATA, 2013, 

p. 25).  

 

No ponto em que retrata a organização e estrutura da carreira e remuneração dos 

profissionais do magistério no município Magalhães Barata – PA, Bandeira destaca que a 

carreira do Magistério Público Municipal de Magalhães Barata, no período de 2005 a 2011 foi 

regulamentada pela Lei nº 29/97, que dispunha do Regime Jurídico Único e pela Lei Orgânica 

do Município, Lei nº. 01/2005, que regue do Plano de Cargos e Carreira dos Servidores 

Municipais. Apresenta ainda que o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos 

Profissionais do Magistério – PCCR, tendo como objetivos:  

 

I-Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com afastamento 

periódico remunerado para este fim; 

 II-A Valorização dos profissionais da educação, como condição essencial 

para o sucesso de uma política educacional voltada para a qualidade;                                     

 III- Piso salarial profissional;  

IV- Progressão funcional da carreira, de acordo com a formação e a 

qualificação profissional do servidor e avaliação de seu desempenho;  

V-A socialização do conhecimento como condição de implementação e o 

alicerce da horizontalidade nas relações internas e externas da escola;  

VI- Existência de condições ambientais de trabalho, pessoal de apoio 

qualificado. (apud BANDEIRA, 2013; MAGALHÃES BARATA, 2012).  

 

Como resultados da pesquisa, a autora destaca que a política do FUNDEB tem 

contribuído para melhorias das condições de remuneração e da organização da carreira dos 

professores do município. Em relação à dimensão “qualificação do magistério”, as ações 

implementadas pelo governo municipal ainda não apresentam resultados significativos, porém 

foi no contexto do FUNDEB que a formação dos professores foi ampliada em decorrência da 

Política Nacional de Formação do Ministério da Educação. 

O trabalho de Farias (2014) intitulado “A carreira docente na rede municipal de ensino 

de Belém-Pará sob a ótica dos professores”, teve como objetivo geral analisar a carreira dos 

professores no que concerne à atratividade a partir da perspectiva de alguns professores, no 

período de 1991 até 2014. A pesquisa se debruçou sobre a Carreira Docente na Rede 

Municipal de Educação de Belém (RMEB) na Perspectiva dos professores, na tentativa de 

responder as seguintes questões “Como os professores avaliam a sua carreira? É uma carreira 

atrativa?” (FARIAS, 2014 p. 20). Para alcançar os objetivos propostos foi realizada uma 
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análise da carreira dos professores a partir Lei nº 7.528/1991 – Lei do Estatuto do Magistério 

do Município de Belém e leis correlatas.  

Farias (2014) traça o perfil da Carreira e Remuneração dos Professores da Rede 

Municipal de Belém, apresentando para tal a caracterização socioeconômica do município de 

Belém; a educação no município de Belém; Função docente na Rede Municipal de Ensino de 

Belém; Política educacional e carreira docente no município de Belém das décadas de 1990 e 

2000; a carreira e remuneração dos professores da Rede Municipal de Belém a partir do 

Estatuto do Magistério e leis correlatas, com destaque aqui para as categorias de provimento, 

jornada de trabalho, desenvolvimento na carreira, remuneração; e, por fim, faz uma análise da 

remuneração dos professores da Rede Municipal de Educação de Belém. 

A partir da análise das discussões e dados apresentados no trabalho de Farias é 

possível identificar que: 

 

 
[...] a composição da jornada de trabalho dos professores pode ser um 

atrativo para a carreira na Rede Municipal de Educação de Belém, pois as 

leis expressam a jornada composta não só de regência de aula, como de 

atividades extraclasses. Verificamos, ainda, que a Rede Municipal de 

Educação vem se estruturando para garantir esse tempo/espaço importante 

para o trabalho do professor. (FARIAS, 2014, p. 109). 

 

Apesar da constatação anterior, Farias conclui ao final do estudo que as condições de 

trabalho dos docentes na Rede Municipal de Ensino de Belém-Pará, sob a Ótica dos 

professores, não são adequadas, principalmente no que se refere às condições físicas e 

materiais das unidades educativas, não se constituindo fator de atratividade da carreira. Em 

relação à remuneração a mesma não se traduz fator atrativo à carreira, tendo em vista que a 

remuneração se constitui em sua maioria de gratificações. Desde modo, ressalta que os 

professores da RMEB não consideram suas carreiras atrativas.   

O trabalho denominado “A Política de Remuneração dos Professores da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Teresina – PI (1996 a 2012)”, de autoria de Castro (2014), tem como 

objetivo analisar a política de remuneração dos professores da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Teresina, implementada no período de 1996 a 2012. Para atingir os objetivos 

propostos, Castro realizou uma análise dos Estatutos e Planos de Cargos e Salários do 

Magistério público da rede investigada, elencando os elementos que causam impacto na 

remuneração, quais sejam: “as formas de progressão, baseadas na formação e titulação 

acadêmica (Classe) e no tempo de serviço e avaliação de desempenho (nível), e os 

mecanismos de incentivos, mediante gratificações, com o intuito de verificar a existência de 
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compatibilidade entre a política remuneratória” (2014, p. 74).   

A autora procedeu à investigação a partir da análise dos contracheques e o disposto 

nos Planos de Cargos, Carreira e Salários dos profissionais do magistério, em vigor no 

período de 1996 a 2012.  

 Com os estudos realizados, Castro (2014) concluiu que política de Fundos resultou 

em mudanças na remuneração dos professores da rede pública municipal, com a criação de 

gratificações, apesar destas não implicar em aumento direto no vencimento, o que em sua 

versão seria mais significativo para os professores. A implementação da Lei do Piso na rede 

municipal de Teresina-PI, gerou uma valorização no vencimento, que antes representava 

52,6% do total da remuneração e com a implementação da Lei do Piso passou a representar 

73,5%. Castro (2014, p. 130), ressalta que este impacto positivo no vencimento não refletiu, 

necessariamente, em ganhos reais na remuneração dos professores, visto que algumas 

gratificações e o adicional de tempo de serviço foram incorporados ao vencimento. 

A autora deixa como sugestão a realização de novas pesquisas com o mesmo objeto de 

estudo, valendo futuramente da abordagem qualitativa, para deste modo conseguir captar os 

efeitos percebidos e sentidos atribuídos pelos docentes e representantes sindicais sobre a 

política de remuneração dos professores da rede analisada. 

Outra produção de relevância para o embasamento teórico quanto às políticas de 

valorização docente é a dissertação de Souza (2015), defendida com o título “A Construção da 

carreira docente no sistema municipal de ensino de Rio Claro: profissionalização e 

valorização profissional”. Para alcançar os objetivos propostos valeu-se de uma revisão da 

legislação sobre a carreira docente, que trata da implantação de Políticas Públicas de 

Valorização do Magistério Público, na esfera federal e municipal.  

Após análise dos documentos relativos à legislação federal e municipal, optou por 

eleger as categorias de análise da carreira docente no Município de Rio Claro envolvendo 

carreira; progressão horizontal e vertical; jornada docente; formação.  O autor apresenta um 

estudo comparativo entre os Estatutos do Magistério Público Municipal de Rio Claro, Lei nº 

2.081/1986 (Rio Claro, 1986) e Lei º 024 de 15/10/2007 (Rio Claro, 2007). Em relação à 

categoria formação (SOUZA 2015, p.140) destaca que:  

 
Pode-se observar que a legislação garante ao docente a realização do 

processo formativo, em nível de mestrado e doutorado, sem a perda das 

vantagens do cargo, como é o caso do anuênio e sexta parte, caso faça opção 

pela licença sem vencimento. Contudo, não garante plenas condições para 

que o docente realize, com dedicação exclusiva, tal formação, a não ser que 

o mesmo opte por abrir mão da remuneração. (SOUZA, 2015, p. 140). 
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As conclusões feitas pelo autor indicaram que o Sistema Municipal de Ensino de Rio 

Claro, promove a valorização docente, tornando a carreira atrativa. O Plano de Carreira é um 

mobilizador na busca pela qualificação profissional, o que é evidenciado na existência de 

incentivos financeiros na progressão vertical para nível superior, conforme titulação 

acadêmica.  

Um estudo que também contribui para a discussão desta dissertação se refere à 

pesquisa desenvolvida por Teixeira (2016), intitulada Impactos da Lei do Piso Salarial 

Nacional no Município de Pindaí-BA e suas Implicações na Valorização Docente: sentidos 

dos/as professores/as”.  A dissertação merece destaque pela temática apresentada, assim como 

pelo seu vínculo acadêmico e espaço geográfico de pesquisa, pois no mapeamento realizado, 

o trabalho Teixeira foi o único identificado que retrata a valorização docente na perspectiva de 

avaliar os Planos de Carreira e Remuneração na esfera municipal no estado da Bahia, 

realizado num programa de pós-graduação baiano.  

A questão central escolhida para o estudo foi definida como “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”?  O trabalho apresenta  

uma revisão histórica importante, pois permite ao leitor conhecer fatos relevantes da política 

educacional, assim como colabora para compreensão do processo (des) valorização docente 

na Educação Básica, conforme  descrito a seguir:  

 

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 

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. (TEIXEIRA, 2016, 

p.16) 

 

A autora apresenta um panorama das Políticas Públicas de Valorização Docente, com 

destaque para a proposta de um Piso Salarial Nacional para o Magistério Público Brasileiro na 

Legislação Brasileira, materializada na Lei n.º 11.738/2008.  

Continuado a análise do trabalho, observa-se que no Capítulo III “Financiamento da 

Educação no Brasil: Limites e Possibilidades de Cumprimento do Piso Salarial Nacional” a 
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autora apresenta um estudo minucioso sobre o financiamento da educação brasileira, com o 

objetivo de “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” (TEIXEIRA, 2016, p. 22).  O 

Capítulo IV retrata o Panorama Educacional de Pindaí-BA e os Impactos da Implantação do 

Piso Salarial Nacional Docente, que juntamente com o V capítulo estão diretamente 

relacionados com a avaliação dos impactos da lei do Piso Salarial Nacional em Pindaí-BA e as 

implicações deste para valorização docente na valorização docente deste no município de 

estudo. 

Teixeira (2016) concluiu seu trabalho destacando que os estudos realizados revelam 

que a Lei do Piso não promoveu a esperada valorização docente no município de Pindaí-BA, 

uma vez que 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, que ainda persistem, traz também que os professores apontam a necessidade de 

mobilização profícua e constante da classe pela efetivação da conquista da valorização da 

carreira.  

Por fim, procede-se aos comentários do único trabalho da Região Norte, seguindo os 

critérios anteriormente elencados para este mapeamento. A pesquisa de Oliveira (2016) com o 

título “Política de Remuneração do Magistério Público no Município de Rio Branco/ACRE: 

repercussões na valorização docente” analisa a política remuneratória dos professores da rede 

pública do município de Rio Branco/Acre e a forma como ela interfere na valorização do 

magistério público no recorte temporal de 2007 a 2015. 

Foi estudada a política remuneratória da rede municipal de educação de Rio 

Branco/Acre, utilizando, como fontes principais de coleta de dados o Plano de Cargos, 

Carreira e Remuneração – PCCR dos Servidores Municipais e os dados informados pela 

administração municipal junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

referente às receitas e despesas da área da educação no município. 

 O autor apresenta uma discussão relevante para a valorização do professor, quando 

retrata a questão da política de financiamento educacional do Brasil, analisando a questão a 

origem dos recursos e dinâmica da política fiscal do país, ambas imprescindíveis para o 

planejamento e implementação das políticas educacionais, visto que em sua grande maioria os 

recursos para o financiamento da educação brasileira são originados da arrecadação de 

impostos.  
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Segundo Oliveira, “A reflexão em torno da política fiscal poderá nos orientar a 

respeito do potencial de recursos que a educação ainda pode alcançar, bem como as amarras 

que esta política sujeita à educação” (2016, p. 33). Temas como a política tributária brasileira 

e o financiamento e os royalties do Pré-Sal são retratados pela autora, o que torna o estudo 

uma importante fonte de pesquisa e aprofundamento para compreensão das questões de 

recursos orçamentários no cenário educacional atual e os impactos que a educação vem 

sofrendo desde as mudanças ocorridas após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, no 

ano de 2016.   

Oliveira (2016) conclui que a pesquisa dá conta de informar que a trajetória salarial 

dos professores da rede municipal de Rio Branco/ACRE com formação em nível superior e 

jornada de trabalho de 25 horas, esteve ao longo do período analisado, de 2007 a 2015, em 

queda constante. O estudo do autor revela que em todos os anos os reajustes salariais foram 

inferiores à inflação, revelando situação de perda salarial, perda do poder de compra, 

desvalorização da carreira via componente remuneratório e desprestígio social do professor 

com rebaixamento da posição social em relação a critérios utilizados pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE.  

Foi realizado também um mapeamento nas produções científicas divulgadas no âmbito 

da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), considerando a 

sua importância no cenário nacional. A Anped, por desenvolver ações que promovem o 

desenvolvimento do ensino de pós-graduação e da pesquisa em educação do país, 

especialmente, na formulação e desenvolvimento da política educacional, é uma instituição 

que em seus eventos recebe trabalhos importantes para embasamento e compreensão das 

questões que envolvem a temática da valorização do professor no cenário nacional.  

Destarte, foram feitas buscas nas Reuniões Científicas Nacionais, no período de 2008 

a 2015, selecionando produções em 3 Grupos de Trabalhados (GTs), a saber: GT-05: Estado e 

Política Educacional; GT-08: Formação de Professores; GT-09: Trabalho e Educação. 

Foram selecionados um total de 25 trabalhos que problematizam as políticas públicas 

para valorização docente no Brasil distribuídos em 7 (sete) Reuniões Nacionais, conforme  a 

seguir relacionados: 31ª reunião (05); 32ª reunião (03); 33 reunião (06); 34ª reunião (03); 35ª 

reunião (04); 35ª reunião (02) e na 36ª reunião também foram selecionados 02 trabalhados.  

Identificou que a 33ª Reunião da Anped, que aconteceu no ano de 2010, foi a edição 

que teve mais trabalhos apresentados e que tinham relação direta com as políticas de 

valorização docente, nas questões relacionadas à carreira e remuneração.  
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Tabela 6 - Produções científicas de Reuniões Nacionais da Anped, no período de 2008 a 2015 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados coletados no site da Anped, 2017 

 

A seguir apresentar-se-á a sequencia das reuniões nacionais e suas temáticas descritas 

a seguir: 

✓ 31ª Reunião: Constituição Brasileira, Direitos Humanos e Educação; 

✓ 32ª Reunião: Sociedade, cultura e educação: novas regulações?; 

✓ 33ª Reunião: Educação no Brasil - o balanço de uma década; 

✓ 34ª Reunião: Educação e Justiça Social; 

✓ 35ª Reunião: Educação, Cultura, Pesquisa e Projetos de Desenvolvimento: O 

Brasil do século XXI 

✓ 36ª Reunião: Sistema Nacional de Educação e Participação Popular: desafios 

para as políticas educacionais; 

✓ 37ª Reunião: PNE: tensões e perspectivas para a educação pública brasileira. 

 

O Gráfico 4 mostra o gráfico com quantitativo de produções distribuídos por GTS nas 

Reuniões Nacionais da Anped. Pode ser observado que o GT08 apresenta o maior número de 

trabalhados publicados, com um total de 12 produções, o que representa 48% (quarenta e oito 

por cento) do universo mapeado. Em seguida aparece o GT05 com 10 trabalhados, 

equivalente a 40% (quarenta por cento) e, por fim, o GT09 com apenas 3 trabalhos, 

representando 12% (doze por cento) dos trabalhos pesquisados. 

 

 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED)  

EDIÇÃO/ANO 
GRUPOS DE TRABALHO /QUANT 

TOTALPOR REUNIÃO 
GT 05 GT 08 GT 09 

31ª /2008 02 03 - 05 

32ª/ 2009  - 03 - 03 

33ª/ 2010 02 03 01 06 

34ª / 2011 03 - - 03 

35ª / 2012  01 03 - 04 

36ª / 2013  01 - 01 02 

37ª / 2015 01 - 01 02 

TOTAL GERAL 25 trabalhos  
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Gráfico 4 - Distribuição de Produções sobre Políticas públicas de valorização docente da 

Educação Básica nas Reuniões Científicas da Anped, no período de 2008 a 2015. 
 

 
 

                 Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados coletados no site da Anped, 2017 

 

Do total dos 25 trabalhados selecionados inicialmente, foram escolhidas 3 (três) 

produções, as quais mais se aproximavam diretamente do objeto de estudo proposto para esta 

dissertação. 

O trabalho intitulado “Para Além da Formação: as políticas de valorização do 

magistério público municipal na Bahia” de (Almeida; Cunha; Araújo 2009) apresenta uma 

discussão a respeito da necessidade de articular o arcabouço teórico que analisa os efeitos das 

políticas em âmbito global com as especificidades locais relacionadas à valorização do 

magistério público da Educação Básica. Os municípios que compuseram o lócus de pesquisa 

estão situados na Região Nordeste do Estado da Bahia, conhecida como Região Sisaleira.  

Foram adotados os critérios, a seguir, para realização do campo empírico: o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) próximo do IDH do Estado da Bahia no ano de 2000 e a 

proximidade geográfica entre eles.  

Segundo os autores, o estudo teve o objetivo de realizar um debate em torno da real 

efetividade das políticas de valorização dos profissionais do magistério da Educação Básica 

com a reforma educacional, colocada em prática no Brasil a partir da década de 1990. 

 
Este estudo persegue o objetivo de alimentar o debate sobre a efetividade das 

medidas em favor dessa valorização do magistério público da educação 

básica. A discussão se insere no campo das reformas educacionais dos anos 

90, apresentando elementos da materialização dessas políticas em 

municípios baianos. (ALMEIDA; CUNHA; ARAÚJO 2009, p. 2). 

 

40%

48%

12%

Distribuição de trabalhados por GT - Reuniões Nacionais Anped 

2008 a 2015

GT 05

GT08

GT09
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O trabalho apresenta uma discussão importante para compreensão das questões 

relacionadas ao Magistério da Educação Básica e as reformas Educacionais que o Brasil 

implementou a partir da década de 1990. O país sofreu muita interferência externa a partir dos 

anos de 1990, especialmente após a assinatura da Declaração de Jomtien, elaborada na 

3Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada na cidade de Jomtien, na 

Tailândia, em 1990, momento em que as orientações para as políticas educacionais foram 

estabelecidas a partir de acordos firmados na esfera internacional. Destaca-se também que o 

texto faz uma análise de quais são princípios presentes nas ações de valorização dos 

professores na perspectiva que vigora a partir de tais reformas. 

A produção em questão faz uma avaliação a respeito das dificuldades enfrentadas para 

implementação de ações de valorização do Magistério Público da Educação Básica em 

Municípios Baianos nos aspectos relativos aos planos de carreira. Os dados coletados na 

pesquisa permitem identificar que algumas políticas foram implantadas oficialmente nas 

localidades, entretanto, os sistemas municipais encontram dificuldades para sua 

implementação efetiva, como destacado que “A elaboração de planos de carreira e estatuto do 

magistério pode servir como exemplo” (ALMEIDA; CUNHA; ARAÚJO 2009, p. 2).  

Outro fator importante para valorização docente é a realização de concurso público de 

provas e títulos para o quadro permanente de servidores. No entanto, os autores identificaram 

que nos cinco municípios baianos o que prevalecia no período do estudo era a contratação 

temporária de professores, o que leva à precarização da carreira, evidenciando a contradição 

entre o que estabelece as diretrizes oficiais a partir das reformas educacionais e o que 

realmente é praticado nos municípios.    

Já no ano de 2010 destacamos a produção “O processo de elaboração da Lei n. 

11.738/2008 (Lei do Piso Salarial Profissional Nacional para Carreira e Remuneração 

Docente): trajetória, disputas e tensões”, de autoria de Fernandes e Rodriguez (2010), que faz 

uma importante retrospectiva histórica da reconfiguração do papel do Estado nos anos 1980 e 

1990, que teve como objetivo atender aos interesses econômicos dos grupos hegemônicos, 

assegurar a livre circulação dos bens e capitais nacionais e estrangeiros, adotando, para tal 

propósito, políticas de desregulação do mercado, políticas de estabilização de preços, 

privatizações de empresas públicas, flexibilização das relações de trabalho e políticas de 

                                                 
3 Conferência realizada na cidade de Jomtien, na Tailândia, em 1990, denominada Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos, cujo objetivo foi estabelecer compromissos mundiais para garantir a todas as pessoas os 

conhecimentos básicos necessários a uma vida digna, condição insubstituível para o advento de uma sociedade 

mais humana e mais justa (MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos, 2018). 
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ajustes fiscais.  

Os autores destacam a conjuntura política nacional da época e os movimentos e lutas 

em prol da educação nacional e pela garantia dos direitos assegurados na Constituição de 

1988 para os profissionais da educação. Nesse movimento de lutas, destaca-se o papel 

desempenhado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) na 

conquista futura para aprovação da Lei do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), 

conforme destacado a seguir: 

 

Foi assim que o Ministro da Educação do período, Murilo Hingel, recebeu a 

CNTE para tratar da questão da possibilidade da construção de um Piso 

Salarial Profissional Nacional (PSPN) para o magistério público e, em 1994, 

foi assinado um Acordo Nacional com o Governo de Itamar Franco, que foi 

rompido em 1995, quando assumiu o governo Fernando Henrique Cardoso. 

Pontua-se que o diálogo iniciado pela CNTE e o governo aconteceram num 

contexto econômico e político não muito propício para tal. (FERNANDES; 

RODRIGUEZ 2010, p. 3). 

 

 

O trabalho continua na sua perspectiva de analisar a reforma do Estado brasileiro e 

suas novas relações com a sociedade e, principalmente, as consequências para a sociedade 

brasileira em decorrência da política neoliberal, numa lógica que visava criar novos consensos 

entre o capital e trabalho. Conforme pode ser observado nas reflexões dos autores, naquele 

contexto o qual o país estava passando e com o novo modo impositivo de lidar com o mundo 

do trabalho, as negociações com os sindicatos não tinham mais sentido, reforçando uma 

situação de empregabilidade precária para os trabalhadores.  

O estudo destaca que apesar de toda conjuntura negativa, a luta dos profissionais da 

educação em defesa de melhores condições de trabalhão e salários intensificou, se 

materializando através de greves de professores nos Estado de São Paulo em junho de 2000, 

2007e julho de 2008. Em julho de 2008, os professores do Estado de Minas Gerais e da Bahia 

deflagraram greve e somaram aos docentes do Estado de Sergipe, Maranhão, Rio de Janeiro, 

Distrito Federal, Rio Grande do Norte.  

A discussão apresentada no artigo a cerca da trajetória, das disputas e tensões no 

processo de elaboração da Lei do Piso, destaca como culminância das mobilizações e luta dos 

professores de todo o país em prol da implantação integral dessa Lei, o movimento batizado 

como um dia de Marcha e de Paralisação Nacional pela Educação, organizado pela CNTE 

realizado no dia 24 de abril de 2007, que teve repercussão nacional, com o intuito de 

“pressionar o Congresso Nacional para aprovação das emendas defendidas pela CNTE, luta 
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que continuou durante todo o ano de 2008 e de 2009 e até depois de aprovada a Lei que 

instituiu o PSPN” (ALMEIDA; CUNHA; ARAÚJO, 2009, p. 7).  

Os autores concluem o estudo destacando que, apesar da promulgação da Lei n. 11.738 

no ano de 2008, as tensões e dificuldades para implementar tal política nos municípios ainda 

permanecem.  

Por fim, a produção “Carreira e Remuneração do Magistério no Município de São 

Paulo: descrição e análise Legislativa em Perspectiva Histórica”, (MINHOTO; CAMARGO; 

JACOMINI, 2011) apresenta uma análise da carreira e remuneração do magistério público do 

município de São Paulo, no período de 1951 a 2010. O estudo apresenta de modo detalhado e 

individual os critérios de ingresso na carreira, jornada de trabalho docente, movimentação na 

carreira, dispersão salarial na carreira. 

O estudo destaca o município de São Paulo cumprindo o que já estava previsto desde a 

Constituição Federal de 1934, desde 1937 já realizava concurso público para provimento do 

cargo de professor. No ano de 1956 foi instituído o Sistema Escolar Municipal e criados os 

primeiros cargos de professor primário através do Decreto nº 3.185/56, e 11 anos depois foi 

estabelecida a carreira do Professor Primário com a promulgação da Lei nº 7.037/67.  Os 

autores destacam que a exigência para ingresso na carreira docente somente por meio de 

concurso público permaneceu em todas as legislações posteriores.  

Uma constatação importante feita no estudo é número elevado de professores efetivos 

na rede municipal de São Paulo, conforme salienta os autores, que “de acordo com dados da 

Secretaria Municipal de Educação (SME), em 2010, dos 56.872 profissionais da rede, 50.676 

(89%) eram efetivos e 6.196 (11%) não o eram” (2011, p. 2). 

No quesito jornada de trabalho docente, apresenta uma retrospectiva histórica desde 

1967 com a criação do Departamento Municipal de Ensino, entretanto, não houve referência à 

jornada de trabalho do professor primário. 

No ano de 1975 foi criada a carreira do magistério municipal de São Paulo, 

modificada no ano de 1978 através da Lei 8.694/78. No trecho a seguir, os autores destacam o 

regime de trabalho e a carga horária dos profissionais do magistério de São Paulo:  

 

Com a instituição da carreira do magistério (1975), ficaram estabelecidos 

dois regimes de trabalho: de tempo parcial, com 27 horas semanais, e de 

tempo completo, com 40 horas, sendo 20% da jornada destinada a horas-

atividade, em ambos os regimes. Com a Lei nº 8.694/78, a jornada de tempo 

parcial passou a 24 horas semanais, não tendo sido estipulado um percentual 

para horas-atividade, porém o tempo destinado ao ensino em sala de aula 

deveria compreender, no mínimo, 20 horas por semana. (MINHOTO; 
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CAMARGO; JACOMINI, 2011, p. 3). 

 

Neste quesito que retrata a carga horária de trabalho dos professores, os autores 

concluem que o debate é complexo, pois parte dos professores acumulam cargos na própria 

rede de ensino ou em outras, por isso para implantar uma jornada integral num único 

estabelecimento, se faz necessário investir em propostas salariais capazes de atrair e manter 

professores em um único local. 

Para tratar de Movimentação na Carreira destaca-se a análise com “base no 

vencimento inicial e nas possibilidades de aumento oferecidas pela movimentação na carreira, 

que diz respeito às formas de progressão e à respectiva dispersão salarial” (2011, p. 7).  A 

movimentação na carreira dos referidos docentes é baseada em promoção por antiguidade e 

merecimento, de acordo Lei nº 8.183/74 e alterações posteriores, denominada movimentação 

horizontal, e na evolução funcional, ou movimentação vertical. 

Destaca-se que no texto que a evolução na carreira até o ano de 2010 estava baseada 

em critérios objetivos de tempo e títulos. Apesar de a promoção levar em consideração 

pontuação por mérito, ressalta-se que não se trata de avaliações vinculadas ao desempenho 

dos alunos ou modelos de avaliação em que uma parte dos professores é favorecida com 

melhores salários pelo desempenho em avaliações individuais e sem vínculo do contexto de 

produção do trabalho do professor.  

No caso da dispersão salarial na carreira, antes de proceder à análise da situação do 

município de São Paulo, é necessário explicar o significado deste termo. Segundo Dutra 

Júnior, et.al. (2000, p. 131, apud MINHOTO; CAMARGO; JACOMINI, 2011, p. 7), o termo 

dispersão salarial refere-se a "distância entre a menor e a maior remuneração que 

correspondem, respectivamente, ao início e ao fim da carreira de uma determinada categoria 

profissional". 

Compreendido o significado de dispersão na carreira, segue-se à avaliação de como se 

deu sua regulamentação e aplicação na rede municipal de São Paulo, no recorte temporal de 

1975 a 2010. O estudo enfatiza que no período entre 1987 e 1990 ocorreram alterações 

significativas na relação entre os vencimentos inicial e final da carreira docente. 

 

O mês de julho de 1988, na gestão Jânio Quadros, é o que apresenta a menor 

diferença na relação entre os vencimentos, indicando dispersão equivalente a 

57%, e, menos de um ano depois, em maio de 1989, na gestão Luiza 

Erundina, nota-se a maior diferença da série histórica, quando o docente em 

final de carreira passou a receber 3,8 vezes a mais que o vencimento do 

iniciante. (MINHOTO; CAMARGO; JACOMINI, 2011, p. 10). 
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Outra constatação importante que o artigo traz é a diferença que existe entre a 

dispersão salarial entre o vencimento inicial do professor formado em nível médio e o 

vencimento final do professor formado em Licenciatura Plena, que equivale a 

aproximadamente 141%.  Chama atenção também a diferença entre o salário inicial e final em 

uma mesma categoria, no caso dos licenciados, que é de aproximadamente 100%.  

Destarte, os autores concluem o estudo considerando que na composição da 

remuneração docente na rede municipal de São Paulo, assim como em outras redes públicas, 

existem muitos adicionais, gratificações, auxílios, indenizações, abonos e prêmios que 

compõem com os vencimentos a remuneração docente.  

Buscando aprimorar o mapeamento das produções científicas relacionadas às políticas 

de valorização docente nas dimensões cargos, carreira e remuneração, foi realizada uma busca 

no depositório do Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente 

(GESTRADO). O grupo é composto por professores e alunos de graduação e pós-graduação 

do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Pública da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), além de pesquisadores de outras 

instituições, a exemplo do CEFET-MG, SEE-MG, SMED-BH, UEMG, UFES, UFPel). 

Foram selecionadas dissertações e teses citadas na tabela 7, em função destas 

contemplarem a temática selecionada para esta dissertação, considerando o recorte temporal 

2012 a 2016.  

 

 

Tabela 7 - Produções científicas do GESTRADO no período de 2012 a 2016 
 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados coletados no site do Gestrado, 2017 

 

Dos três trabalhos selecionados, destaca-se o trabalho de Cirilo (2012), intitulada “As 

políticas de valorização docente no Estado de Minas Gerais”, devido à proximidade com o 

Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente (GESTRADO 

TÍTULO AUTOR ANO TIPO DE PRODUÇÃO 

As Políticas de Valorização Docente no 

Estado de Minas Gerais 
Pauliane Romano 

Cirilo 

2012 

Dissertação 

Por que ser professor? Uma análise da 

carreira docente na educação Básica no 

Brasil 

Alexandre 

William Barbosa 

Duarte 
2013 Dissertação 

Perfil e Condições de Trabalho dos 

Profissionais do Programa Escola 

Integrada de Belo Horizonte 

Camila Raquel 

Benevenuto de 

Andrade 

                          

2016 Dissertação 
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objeto de estudo da pesquisa a qual será devolvida nas Redes Municipais do Território de 

Identidade Médio Sudoeste Bahia. A autora definiu como objetivo principal de sua pesquisa 

“identificar as políticas de valorização docente no Brasil e analisar sua configuração e suas 

consequências para professores da REE/MG. A intenção foi confrontar os referenciais 

teóricos, as políticas, proposições legais e dados estatísticos” (CIRILO, 2012, P. 16).  

A autora apresenta como resultados do estudo a questão de que a valorização é um 

termo presente nas políticas docentes no Brasil nas últimas três décadas no que se refere à 

formação, à carreira e ao salário. A pesquisa traz dados que demonstram que a carreira 

docente em Minas Gerais se caracteriza fragmentada, flexibilização dos vínculos de trabalhos, 

ascensão na carreira regulada pelo desempenho e baixos salários.  

Percebe-se também que a política remuneratória vigente no período da realização do 

trabalho era baseada na política de subsídio, o que fez elevar o vencimento inicial, contudo, 

observou-se o achatamento da carreira, retirando assim, em certos casos, direitos 

anteriormente adquiridos. 

Ressalta-se que do total 55 (cinqüenta e cinco) produções acadêmicas, sendo: 27 (vinte 

e sete) trabalhos do Banco de Dissertação e Teses da Capes; 25 (vinte e cinco) títulos dos 

anais de Reuniões Nacionais da Anped; e 3 (três) produções do Grupo de Estudos Gestrado, 

que compuseram o quantitativo final desta seção de visita aos estudos recentes que retratam as 

políticas de valorização docente na preceptiva da carreira e remuneração, foram selecionadas 

um total 9 (nove) produções para análise detalhada, apresentada anteriormente nesta seção. A 

escolha destes trabalhos discutidos: 05 (cinco) dissertações e teses da Capes; 3 (três) trabalhos 

da Anped e por fim 1 (um) trabalho do Gestrado, deu-se pelo fato destas produções se 

aproximarem da temática de interesse desta dissertação,tanto no aspecto de conteúdo, quanto 

à aproximação do percurso metodológico adotado.    

Desde modo, ressalta que esse contato com as pesquisas recentes serviu como 

importante fonte de embasamento teórico quanto às políticas de valorização no quesito plano 

de cargos, carreira e remuneração, assim como orientação para a organização dessa 

dissertação e comparação de alguns percursos metodológicos adotados pelos autores.  

Apesar do quantitativo elevado de produções científicas encontradas em relação às 

políticas de valorização docente nas diversas regiões do país, não foi encontrada nenhuma 

pesquisa desenvolvida no TIMBOSA que tratasse da problemática da valorização docente na 

perspectiva de analisar a carreira de tais profissionais.  Assim, destaca-se a importância do 

presente estudo, uma vez que se trata de uma região do Estado da Bahia com um elevado 

quantitativo de municípios e, consequentemente, muitos professores atuando na região.  
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5 CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOCENTE DAS REDES MUNICIPAIS DO 

TIMSOBA NO CONTEXTO DA LEGISLAÇÃO LOCAL  

 

Esta seção tem por objetivo apresentar a configuração da carreira e remuneração dos 

professores pertencentes às redes municipais do TIMSOBA, tomando como referência a 

legislação que regulamenta os planos de carreira e remuneração em cada município. 

5.1 A valorização docente a partir da análise dos planos de carreira e remuneração 

(PCCR) 

 

Para análise da remuneração docente do TIMSOBA, no contexto local, foram 

considerados alguns elementos dos planos de cargos, carreira e remuneração de cada 

município, escolhidos a partir de diretrizes sinalizadas pela Constituição Federal de 1988 e 

pela Lei 11.738/2008 que regulamenta piso salarial profissional nacional para os profissionais 

do magistério público da educação básica. Dentre estes elementos que integram os critérios de 

valorização docente destacam-se: a) provimento e formação; b) jornada de trabalho; c) 

desenvolvimento na carreira; e d) composição da remuneração, como os escolhidos para 

apreciação nesta sessão.  

Tendo como referência a legislação nacional é importante saber como os municípios 

têm tratado a valorização dos profissionais da educação nos planos de carreira. Desse modo 

no quadro a seguir é apresentado o panorama geral das leis municipais que regulamentam a 

carreira dos professores com vínculo na esfera municipal em cada município do Território.  O 

intuito é analisar em que medida os planos de carreira dos professores das redes municipais do 

TIMSOBA estão em consonância com a legislação federal e tem contribuído para a garantia 

da valorização docente destes profissionais. 
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Quadro 4 - Legislações Municipais que versam sobre aspectos relacionados à Carreira dos 

professores do TIMSOBA 
 

  MUNICÍPIO LEIS/ DISPOSIÇÃO 

Caatiba Não tem legislação que regulamenta a carreira  

Firmino Alves 

Lei nº 385 de 16 de Agosto de 2011 - Dispõe sobre o Plano de 

Carreira, Cargos, Funções Públicas e Remuneração dos Servidores 

do Magistério do Município de Firmino Alves 

Ibicuí Não tem legislação que regulamenta a carreira  

Iguaí 

Lei nº 218 de 04 de Novembro de 2013 - Dispõe sobre o Plano de 

Carreira, Cargos, Remuneração e Funções Públicas dos Servidores 

do Magistério do Município de Iguaí e dá outras providências 

Itambé 

Lei nº. 076 de 02 de Dezembro de 2011 - Dispõe sobre o Plano de 

Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público e 

demais profissionais da educação do Município de Itambé-Ba, 

revogada a Lei Nº. 35 de 26 de Dezembro de 2001 e da outras 

providências. 

Itapetinga 

Lei nº 941, de 18 de dezembro de 2003 - Dispõe sobre o Plano de 

Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal e dá 

outras providências  

Itarantim 

Lei nº 002, de 27 de Fevereiro de 2004 – Dispõe sobre o Plano de 

Cargos e Salários do Magistério Público Municipal de Itarantim e 

dá outras providências  

Itororó 

Lei nº 572, de 30 de Junho de 1998 – Estrutura o Plano de Carreira 

do Magistério Público Municipal de 1º e 2º Graus e dá outras 

providências  

Macaraní 

Lei nº 245, de 26 de dezembro de 2011 – Aprova o Plano de 

Cargos e Carreira, e os Estatutos do Magistério Público de 

Macarani, e outras providências 

Maiquinique 

Lei nº. 059/08, de 19 de Junho de 2008 - Dispõe sobre o Estatuto e 

Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público do 

Município de Maiquinique e dá providências’’ 

Nova Canaã 

Lei nº 004, de 23 de Março de 2011 - Dispõe sobre o Plano de 

Carreira, Cargos, Funções Públicas e Remuneração dos Servidores 

do Magistério do Município de Nova Canaã -BA 

Potiraguá 

Lei nº 7, de 29 de Junho de 2015 - Dispõe sobre o Plano de 

Carreira, Cargo, Remuneração e Funções Públicas dos 

Profissionais da Educação do Município de Potiraguá e dá outras 

providências 

Santa Cruz da Vitória 

Lei nº 517, de 25 de novembro de 2011 - Dispõe sobre o Plano de 

Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público 

do Município de Santa Cruz da Vitória, revogando-se os artigos 

121 à 123 da lei nº 273/98 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de legislações municipais que regulamentam a carreira do Magistério no 

TIMSOBA, 2018 

  

Da análise do quadro anterior é possível apreender que do conjunto de 13 municípios 

que integram o TIMSOBA, identificou-se que nas localidades de Caatiba e Iguaí ainda não 
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existem planos de carreira, cargos e remuneração que regulamentam a carreira dos professores 

que atuam nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, com vínculo na esfera municipal. 

Destaca-se que as informações apresentadas em relação aos municípios de Caatiba e 

Iguaí foram organizadas conforme informações obtidas em contato direto com representantes 

do poder público municipal. No caso de Caatiba, apurou-se que o município estava 

trabalhando na construção do Plano de Carreira, Cargos, Funções Públicas e Remuneração 

dos Servidores do Magistério local e que pretendiam aprovar a referida legislação até o final 

de 2018. Em relação ao município de Iguaí não foi possível obter nenhuma informação a 

respeito da previsão de aprovação de lei que regulamenta a carreira docente local. Apesar dos 

resultados da pesquisa direta nos municípios ter identificado ausência de planos de cargos, 

carreira e remuneração nesses dois municípios, é preciso ressaltar que conforme dados 

divulgados na Plataforma Online denominada Observatório do PNE elaborados a partir da 

pesquisa do IBGE/MUNIC (IBGE 2014), em ambos os municípios consta a existência de 

plano de carreira para o magistério.  

Através de pesquisas no ambiente virtual para coleta de dados complementares para tal 

estudo, identificou que Caatiba tem uma legislação municipal, Lei 05/2004 que “Estabelece o 

sistema de classificação de Cargos do Magistério, Plano de Carreira e Vencimentos dos 

Servidores do Magistério Público Municipal de Caatiba”. Em contato com representante da 

APLB Sindicato do Município obteve-se a informação que a referida legislação foi aprovada 

enquanto Projeto de Lei por unanimidade na Câmara Municipal de Vereadores, entretanto não 

foi sancionado pelo Prefeito da época. Ainda de acordo informação repassada pela 

representação do Sindicato, apesar de não ter efeito legal, é neste projeto que os professores 

municipais se baseiam para reivindicar alguns direitos enquanto classe trabalhadora.     

Até o presente momento não foi possível ter casso ao Projeto de Lei 05/2004, apesar 

de novas tentativas de contato, sem êxito, com Secretaria Municipal de Educação.  Essas 

informações chamam atenção para as divergências existentes entre o real instituído no 

município de Caatiba e as informações oficiais divulgadas.  

Diante de tal constatação, é possível fazer um paralelo entre o contexto de Influência, 

contexto de produção do documento e o contexto da prática, explicitado no Ciclo de Políticas 

de Ball. Estamos diante de uma situação, a qual os professores municipais desde o ano de 

2004 tiveram seu plano de carreira e remuneração elaborado, transformado em Projeto de Lei 

através de votação com a participação de professores, representantes da sociedade, 

representantes do sindicato, representantes do legislativo municipal, identificado nesta etapa o 

“Contexto de Influencia”, momento no qual surgem as trocas de idéias, discussões, interesses, 
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e influencia dos diversos agentes socais envolvidos.  

 Na fase de elaboração do texto para o futuro documento regulatório, até a fase de 

transformá-lo em projeto de lei aproxima-se do “Contexto de Produção do Documento”. Já o 

“Contexto da Prática” é a situação real encontrada no Município até a presente data, onde 14 

anos já passados e até presente momento os professores ainda não têm uma lei sancionada que 

regulamente a carreira docente no município.    

Apesar da Lei 11.738/2008, no artigo 6º, determinar que “A União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e 

Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do 

piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação 

básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal” (BRASIL, 

2008), esses dois municípios, Caatiba e Ibicuí, ainda não regulamentaram a carreira docente. 

Os municípios citados representam 18% (dezoito por cento) do universo total de cidades que 

compõem o Território estudado, com um quantitativo de 72 professores em Caatiba e 250 em 

Iguaí que atuam no ensino fundamental.  

Importante destacar que além do prazo determinado pela Lei do Piso, o FUNDEB 

também já tinha estabelecido o prazo até 31 de agosto de 2007 para criação de lei específica 

sobre o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) para os Profissionais do Magistério 

Público da Educação Básica. (BRASIL, 2007). 

Além descumprir o que preconiza a lei do Piso, os municípios de Caatiba e Iguaí 

também estão infringindo a meta 18 do PNE 2014-2024 a qual determina que no ano de 2016, 

ou seja, 2 anos após a aprovação da referida lei deveria “assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, 

a existência de planos de Carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior 

pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da 

educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido 

em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal” (BRASIL, 

2014, p. 13). 

É necessário observar que apesar de 82% dos municípios, ou seja, 11 localidades da 

região estudada possuírem leis que tratam da normatização dos planos de carreira e 

remuneração, a Lei do Piso estabelecia o dia 31 de dezembro de 2009 como prazo final para 

elaboração ou adequação dos referidos planos, entretanto, pode ser observado no quadro 5, 

dos 11 municípios que tem legislação específica, 8 desses não cumpriram essa determinação 

legal no período determinado. Somente no ano de 2011 as localidades de Firmino Alves, 

Itambé, Macarani, Nova Canaã e Santa Cruz da Vitória tiverem seus planos aprovados. No 
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caso de Iguaí sua aprovação se deu somente no ano de 2013. Com mais atraso ainda destaca-

se o município de Potiraguá que aprovou a lei que regulamenta a carreira docente somente no 

ano de 2015, ou seja, com mais de cinco anos de atraso do que determina o artigo 6º, da Lei 

11.738 (BRASIL, 2008). 

 

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou 

adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de 

dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial 

profissional nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da 

Constituição Federal. (BRASIL, 2008, p. 1).    

 

Fica evidente a distância entre o que é determinado pelo documento regulatório na 

esfera federal e que é instituído em cada esfera municipal, ou seja, a contradição entre o 

contexto de produção do documento e o contexto da prática, referendando a abordagem do 

ciclo de políticas proposto por Ball. 

 

Quadro 5 - Data de criação das Legislações Municipais que regulamentam os PCCR dos 

municípios que compõem o TIMSOBA 
 

MUNICÍPIO DATA DE CRIAÇÃO PCCR 

Firmino Alves 16 de Agosto de 2011 

Iguaí 04 de Novembro de 2013 

Itambé 02 de Dezembro de 2011 

Itapetinga 18 de dezembro de 2003 

Itarantim Fevereiro de 2004 

Itororó 30 de Junho de 1998 

Macaraní 26 de dezembro de 2011 

Maiquinique 19 de Junho de 2008 

Nova Canaã 23 de Março de 2011 

Potiraguá 29 de Junho de 2015 

Santa Cruz da Vitória 25 de novembro de 2011 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de legislações municipais que regulamentam a carreira do magistério no 

TIMSOBA, 2018 

 

Ressalta-se que 3 municípios já tinham seus planos de carreira aprovados antes mesmo 

da determinação da Lei do Piso, a saber: Itororó (1998), Itapetinga (2003), Itarantim (2004). 

Apesar de poder ser considerado um aspecto importante para implementação de políticas de 

valorização docente nesses municípios, o fato de esses municípios já terem legislação local 

antes mesmo da Lei do Piso, que apenas regulamentou o que desde 1988 já era previsto na 

Constituição Federal, é preciso também destacar que os mesmos ainda não realizaram 

nenhuma atualização ou adequação em tais documentos legislativos.   
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Fazendo um paralelo dos dados coletados nos municípios do Território com as 

informações apresentadas na Plataforma Online Observatório do PNE em relação ao 

percentual de municípios no Estado da Bahia e do Brasil no ano de 2014 (IBGE, 2014) é 

possível perceber que a problemática da questão relativa à regulamentação da carreira e 

remuneração dos professores é um desafio nacional. Na Bahia, em 2014, apenas 89, 9% do 

total de 417 municípios do Estado tinham leis aprovadas e, no caso do Brasil, somente 89,6% 

do total de 5570 municípios do país eram contemplados com tais documentos regulatórios. 

 

Gráfico 5 - Porcentagem de Municípios com PCCR para o Magistério no ano de 2014 no 

TIMSOBA, Bahia e Brasil 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados da Plataforma Observatório PNE/ IBGE/MUNIC 2014, 2017. 

 

Constatou-se que apesar de a Meta 18 do PNE 2014 - 2024 determinar o prazo de dois 

anos para existência dos PCR, ainda não existe um indicador específico que possibilite o 

acompanhamento da existência ou não de PCR nos municípios e nas unidades da federação. O 

fato dos dados disponibilizados na plataforma terem sido gerados a partir de indicadores 

auxiliares datados de anos anteriores à exigência do cumprimento da meta 18 do PNE para o 

ano de 2016 ocasiona sérios prejuízos no diagnóstico da real situação e cumprimento da 

exigência legal.    

Neste ponto é relevante fazer mais um paralelo entre o “Contexto da Produção do 

Documento”, ou seja, diversos documentos legais, a começar pela Constituição Federal de 88, 

passando pela Lei Piso, chegando ao PNE 2014-2024 determinam a obrigatoriedade de planos 

de planos de carreira e remuneração, contudo, ainda existem muitos professores que não tem 

sua carreira regulamentada, não tem leis que institui a carreira no âmbito local, o que 

simboliza na abordagem do Ciclo de Políticas de Ball como o contexto da prática.  
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Apesar dos esforços deste estudo concentrarem-se na análise da carreira docente, é 

relevante registrar que os dados disponíveis na plataforma referem-se apenas às ações para 

valorização dos profissionais do magistério, enquanto o PNE prevê também a existência de 

planos de carreira para os (as) profissionais da Educação Básica.  

Destaca-se que desde o ano 2000 o Ministério da Educação (MEC) elaborou um 

documento com o intuito de ajudar os municípios na criação dos planos de carreira e 

remuneração do magistério público com vistas a cumprir a previsão de assistência técnica aos 

municípios por parte da União, conforme preconizam os artigos 211, da Constituição Federal 

de 1988 e o artigo 9º, da LDB 9394/96 (BRASIL, 2000).   

Este mesmo documento apresenta uma definição em termos conceituais de plano de 

carreira e carreira, conforme pode ser visto, a seguir:  

 

O plano de carreira consiste no conjunto de normas que definem e regulam 

as condições e o processo de movimentação dos integrantes em uma 

determinada carreira, e estabelece a progressão funcional e a correspondente 

evolução da remuneração. Por sua vez, carreira constitui-se na organização 

dos cargos de determinada atividade profissional em posições escalonadas 

em linha ascendente. (BRASIL, 2000, p. 36).  

 

Realça-se que o MEC, por meio da Secretaria de Articulação com os Sistemas de 

Ensino (Sase/MEC), lançou também em 2016 o portal “Construindo Políticas de Valorização 

dos Profissionais da Educação Básica”, disponibilizando conceitos e legislação referente à 

valorização profissional, além de ferramentas que ajudam gestores públicos nos processos de 

adequação e/ou elaboração dos PCRS. 

Observando o que dispõe as legislações municipais locais, apresentaremos a seguir a 

análise de indicadores relacionados à vida funcional dos professores das redes municipais do 

TIMSOBA, contemplando a análise dos planos de cargos e carreira dos 11 municípios os 

quais conseguimos coletar os dados para esta etapa.  

Tal análise adota como referência de comparação a legislação nacional que versa sobre 

a carreira do magistério da Educação Básica, num esforço de verificar se os planos de cargos, 

carreira e remuneração dos municípios estudados estão em concordância e obediência às 

diretrizes nacionais, assim como identificar se estes representam incentivo e atratividade à 

carreira docente e quais influencias e contribuições apresentam para melhoria e valorização 

desses profissionais. 
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5.1.1 Provimento e formação 

 

O artigo 37, da Constituição Federal de 88, prevê que o ingresso na “administração 

pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade” (BRASIL, 1988) e para cumprir tal determinação o ingresso em 

cargos ou emprego público deverá ser precedido de “aprovação prévia em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado 

em lei de livre nomeação e exoneração” (BRASIL, 1988).  

Tomando como parâmetro a determinação da Constituição Nacional de que o ingresso 

em cargos públicos deva ocorrer somente através de concursos públicos, verificou-se que 

apenas a Lei nº 572, de 30 de Junho de 1998 que define a estrutura da Carreira do Magistério 

Público Municipal de Itororó não faz menção alguma sobre seus requisitos de ingresso. Todos 

os demais planos de carreira dos municípios estudados retratam que o ingresso dar-se-á por 

aprovação em concurso público de provas e ou de provas e títulos.  

Destaca-se que a legislação que regulamenta o PCRS do município de Itororó foi 

sancionada no ano de 1998 e ainda não passou por nenhuma reformulação, apesar das 

determinações legais existentes. Conforme pode ser constatado na figura a seguir, a carreira 

do magistério municipal de Itororó ainda é regida pela Lei 572/98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada pela autora, a partir da Lei Municipal de Itororó-BA nº 572/1998  

  

 

Figura 4 - Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Itororó – Lei 572/98 
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Como pode ser observada na figura 4, a legislação que estrutura a carreira do 

magistério público de Itororó tem 20 (vinte) anos que foi aprovada, ainda escrita na forma 

manuscrita. A legislação não passou por nenhuma reformulação desde a sua aprovação. 

Uma informação presente no plano de carreira de Itambé difere dos demais planos 

analisados, uma vez que este prevê a contratação sem aprovação em concurso para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público conforme previsto no inciso IX da 

Constituição de 88. Tal previsão pode ser vista a seguir conforme constante na legislação 

municipal de Itambé (2011).  

 

Art. 19 - O ingresso na Carreira dos cargos efetivos dos Profissionais do 

Magistério e demais Profissionais da Educação Pública Municipal de Itambé 

far-se-á exclusivamente mediante concurso público de provas e títulos. §1º - 

Poderá, contudo, ser efetuada contratação sem a prévia aprovação em 

concurso público nos termos do Art. 37, inciso IX da Constituição Federal, 

por tempo determinado não superior a 06 (seis) meses, comportando uma 

única prorrogação por igual período, mediante realização de processo 

seletivo, com formação de prévio Cadastro de Reserva para convocação 

conforme necessidade. §2º - A contratação de que trata o parágrafo anterior 

se dará por tempo igual ao afastamento do ocupante do cargo efetivo, sempre 

respeitando o limite máximo do parágrafo anterior, para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público. (ITAMBÉ, 2011, p. 

12).  

 

Chama à atenção a previsão legal no documento que regulamenta a carreira docente do 

citado município, uma vez que é de conhecimento de todos que essa prática de contratação 

temporária é constante nos municípios e nenhuma das demais legislações avaliadas aborda tal 

previsão. Mais adiante retornaremos a discussão sobre este assunto que trata da questão do 

tipo de vínculo e contratos dos professores no TIMSOBA.   

No quadro a seguir são apresentados os requisitos de formação estabelecidos por cada 

município para ingresso na carreira de magistério para o cargo de professor na Educação 

Infantil e das series iniciais e finais do Ensino Fundamental. 
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Quadro 6 - Formação exigida para ingresso na carreira de magistério (docente) no 

TIMSOBA 
 

MUNICÍPIO FORMAÇÃO/ ATUAÇÃO 

Firmino Alves 

Graduação em Pedagogia - Educação Infantil e 1° ao 5º ano do Ensino Fundamental 

Licenciatura de Graduação plena com habilitação especifica em área correspondente ou 

complementação - 1° ao 9º ano do Ensino Fundamental 

Iguaí 

Graduação em Pedagogia – Educação Infantil e 1° ao 5º ano do Ensino Fundamental 

Licenciatura de Graduação plena com habilitação específica, ou em área correspondente com a 

complementação – 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

Itambé 

Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior - Educação Infantil e as cinco primeiras séries do 

Ensino Fundamental 

Licenciatura de Graduação Plena, com habilitações específicas profissionais em áreas próprias - 

Quatro séries finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio 

Itapetinga 

Licenciatura plena ou curso normal superior, admitida como formação mínima a obtida em nível 

médio, na modalidade normal - Educação infantil e/ou nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

Licenciatura plena ou outra graduação correspondente a áreas de conhecimentos específicas do 

currículo, com complementação pedagógica - Anos finais do Ensino Fundamental. 

Itarantim 

Para o exercício do cargo de Professor é exigida a habilitação específica para a atuação nos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, obtida em nível superior, em curso de licenciatura, de 

graduação plena. Excepcionalmente Nível Médio com formação de magistério para Educação 

Infantil, nas quatro primeiras séries do Ensino fundamental e na educação Especial 

Itororó Não faz referência aos requisitos de formação para ingresso/provimento 

Macaraní 

Licenciatura plena ou curso normal superior, admitida como formação mínima a obtida em nível 

médio, na modalidade normal - Educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental: 1º ao 5º 

ano 

Licenciatura plena ou outra graduação correspondente a áreas de conhecimentos específicas do 

currículo, com formação pedagógica - Anos finais de ensino fundamental: 6º ao 9º ano 

Maiquinique 
Nível médio, modalidade normal - Educação infantil e da 1ª a 4ª séries do ensino fundamental 

Licenciatura plena - Ensino Fundamental 

Nova Canaã 

Graduação em Pedagogia - Educação Infantil e do 1° ao 5º ano do Ensino Fundamental 

Licenciatura em graduação plena com habilitação especifica em área correspondente ou 

complementação Áreas específicas do 1° ao 9º ano do Ensino Fundamental 

Potiraguá 

Graduação em Pedagogia - Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e suas 

modalidades 

Licenciatura em graduação plena com habilitação especifica em área correspondente ou 

complementação - Áreas específicas do 6º ao 9º ano. 

Santa Cruz da 

Vitória 

Graduação em Pedagogia - Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental  

Licenciatura em graduação plena com habilitação especifica em área correspondente ou 

complementação - 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de legislações municipais que regulamentam a carreira do Magistério no 

TIMSOBA, 2018 
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No quadro 6, podemos observar que os requisitos de formação exigidos para ingresso 

na carreira docente diferem em alguns municípios. Para atuação na Educação Infantil e nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) são exigidas as habilitações conforme a 

seguir: a) Graduação em Pedagogia: Firmino Alves, Iguaí, Nova Canaã, Potiraguá e Santa 

Cruz da Vitória; b) Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior: Itambé; c) Licenciatura 

plena ou Curso Normal Superior, admitida como formação mínima a obtida em nível médio, 

na modalidade normal: Itapetinga e Macarani; d) Nível médio, modalidade normal: 

Maiquinique; e) Licenciatura, de graduação plena, excepcionalmente Nível Médio com 

formação de magistério: Itarantim.  

Destaca-se que somente o município de Maiquinique define o ensino médio como 

exigência mínima para ingressar no cargo efetivo de professor, os demais cobram nível 

superior para atuar na função de docente Educação Infantil, assim como nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental.  

Já para atuar nas séries finais do Ensino Fundamental a exigência é Licenciatura, 

Graduação plena com habilitação específica, ou em área correspondente com a 

complementação específica, prevalecendo a mesma determinação para todos os municípios 

que tiveram seus planos analisados. No caso do município de Itororó assim como não consta 

no plano de carreira do magistério público municipal a exigência de concurso público de 

provas e títulos para ingresso na carreira, também não descreve qual a formação mínima 

exigida para ingresso no cargo de professor em nenhuma dos níveis de ensino.    

Outro fator relevante na análise relativa à implementação das políticas de valorização 

docente do TIMSOBA está diretamente relacionado ao vínculo trabalhista desses professores. 

Pois, apesar de ter sido constatado que dos 11 planos de cargos avaliados, 10 estão de acordo 

com exigência do artigo 206, da Constituição Federal de 88, em relação ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, na prática é evidenciada outra 

realidade.  

Analisando a tabela 8, elaborada a partir de dados do Censo Escolar 2016, percebe-se 

apesar de todos os atos normativos que determinam o ingresso em cargo público somente 

através de concurso público de provas e títulos, ainda é elevado o percentual de contratação 

temporária para professores nos municípios do Território.  Do total de 2.147 contratos de 

professores vinculados à rede municipal do TIMBOSA, 430 são contratos de professores não 

estáveis e sem vínculo efetivo (temporários e terceirizados), o que representa um percentual 

de 20% do total de professores da rede municipal de todo o Território. Do total de 13 

municípios que abrange a região, 5 desses tem mais de 25% de professores com contrato 
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temporário, conforme a seguir descrito por ordem decrescente de porcentagem: Caatiba 

(68,3%), Itapetinga (38,5%), Itororó (28,8%), Potiraguá (25,7%) e  Firmino Alves com 

25,6%. Os municípios com menor número de professores com contratos temporários são 

Ibicuí com 11 professores e Santa Cruz da Vitória com 05 docentes. 

De acordo os dados relativos ao tipo de vínculo e ao número de contatos de docentes 

no ano de 2016 nos municípios, apenas 31% do total de municípios TIMSOBA estão 

cumprindo o que determina a estratégia 18.1 do PNE vigente, na qual define que no mínimo 

90% dos profissionais do magistério deveriam ser ocupantes de cargos de efetivos até o início 

do terceiro ano após vigência da Lei, ou seja, até o início de 2017, conforme estabelecido na 

Meta 18, Estratégia 18.1, da Lei 13.005/2014.  

 

18.1) estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o 

início do terceiro ano de vigência deste PNE, 90% (noventa por cento), no 

mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e 50% (cinquenta por 

cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não docentes 

sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas 

redes escolares a que se encontrem vinculados. (Brasil, 2014, p. 14) 

 

 

A tabela 8, elaborada com dados do Censo Escolar de 2016 mostra que apenas os 

municípios de Macarani (90%), Ibicuí (91,8%), Santa Cruz da Vitória (92,3%) e Itarantim 

(97%) estão cumprindo a meta 18 do PNE no quesito estabilidade, com mais de 90% dos seus 

professores vinculados à rede municipal com contratos efetivos. Tal afirmação é validada a 

partir da análise do quadro 7, que apresenta o ano de realização do último concurso para 

professores em cada município do Território. 
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Tabela 8 - Quantitativo de contratos de docentes por tipo de vínculo no TIMSOBA, no ano de 

2016 
 

MUNICÍPIO 

Quantitativo de contratos por tipo de vínculo em 2016 

Concursado/Efetivo/ 

Estável 
Temporário Terceirizado CLT 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Caatiba 38 31,7%   82 68,3%     

Firmino Alves 56 74,4% 20 25,6%     

Ibicuí 146 91,8% 11 6,9% 02 1,3%   

Iguaí 266 86,9% 40 13,1%     

Itambé 157 89,7% 18 10,3%     

Itapetinga 189 60,6% 120 38,5%   03 1% 

Itarantim 150 97,4% 04 2,6%     

Itororó 111 71,2% 45 28,8%     

Macaraní 235 90% 26 10%     

Maiquinique 105 89% 13 11%     

Nova Canaã 126 87,5% 18 12,5%     

Potiraguá 75 74,3% 26 25,7%     

Santa Cruz da Vitória 60 92,3% 05 7,7%     

Total de contratos por 

vínculo no TIMSOBA 
1714 79,9% 428 19,9% 02 0,9% 03 0,11% 

Total geral de contratos 

no TIMSOBA 
2.147 

Fonte: Fonte: Elaborada pela autora a partir de MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela 

Educação. In: Observatório PNE 

 

Quando se compara o quantitativo de professores com vínculo temporário no 

TIMSOBA, com a média nacional, e com índices do Estado da Bahia, identifica-se um 

cenário muito parecido, como pode ser observado no gráfico 6. No ano de 2016, o Brasil tinha 

um total de 23.618 professores da rede pública municipal sem estabilidade na carreira, ou 

seja, atuavam com vínculo trabalhista temporário, o que em termos percentuais equivalem a 

23% do total de docentes que estão atuando no ensino fundamental no país. 

Na Bahia esses contratos representavam 25,4%, o que traduzia em números reais 

811.269 educadores que atuavam no cargo de docentes das etapas iniciais e finais do ensino 

fundamental sem contatos estáveis. Já no Território pesquisado o percentual desse tipo de 

vínculo é um pouco mais baixo, com percentual de 19,9% do quadro de professores com 

contratos temporários, ou seja, do total de 2.147 professores pertencentes à rede pública 

municipal da região em questão, 428 ingressaram na atividade de docência sem terem sido 

submetidos a processo seletivo de provas e títulos, conforme determinam a Constituição 

Federal de 88 e legislações posteriores que regulamentam tal obrigatoriedade legal. 
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Gráfico 6 - Percentual de contratos por tipo de vínculo no Brasil, Bahia, TIMSOBA no ano 

de 2016 
 

 
 
Fonte: Fonte: Elaborado pela autora a partir de MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela 

Educação. In: Observatório PNE, 2018 

 

O quadro a seguir apresenta um levantamento do ano de realização último concurso 

para o cargo de docente efetivo em cada município que o compreende o Território. Como se 

pode observar, na maioria dos municípios tem muito tempo que não foi realizado concurso. O 

município de Caatiba é a localidade com mais tempo sem realizar concurso para professor 

efetivo, o último aconteceu há 16 anos, realizado no ano de 2001.  A maioria dos últimos 

concursos foi realizada entre 2007 e 2008. Identifica-se que no ano de 2013 Potiraguá realizou 

seu último concurso para professor efetivo. Os dois municípios com concurso mais atuais são 

Santa Cruz da Vitória e Maiquinique, realizados em 2015 e 2016, respectivamente. 

Quadro 7 - Ano de realização do último concurso para professor efetivo nos municípios do 

TIMSOBA 
 

MUNICÍPIO ANO 

Caatiba 2001 

Firmino Alves 2007 

Ibicuí 2008 

Iguaí 2008 

Itambé 2007 

Itapetinga 2008 

Itarantim 2013 

Itororó 2012 

Macaraní 2007 

Maiquinique 2016 

Nova Canaã 2008 

Potiraguá 2007 

Santa Cruz da Vitória 2015 

              Fonte: Elaborado pela autora, 2018 

 

BRASIL BAHIA TIMSB
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Após a análise dos dados do quadro anterior e retomando aos índices de contratos 

temporários efetivos e temporários apresentados na tabela 8 é possível validar a informação 

anterior de que somente os municípios de Macarani, Ibicuí, Santa Cruz da Vitória e Itarantim 

estão, no ano de 2018, de acordo ao que é estabelecido para a Estratégia 18.1 do PNE 2014-

2024. Uma vez que para ser considerado cargo de provimento efetivo na carreira é necessário 

participar de concursos de provas e títulos, e que nenhum município realizou concurso 

público após de 2016, logo não houve aumento no número de contratos do tipo vínculo 

efetivo, assim como no cumprimento da exigência de que, no mínimo, 90% dos profissionais 

do magistério sejam estáveis na carreira no início do terceiro ano de vigência da Lei 

13.005/2014.     

5.1.2 Jornada de trabalho 

 

Esta seção é destinada a análise de como a jornada de trabalho está estabelecida nos 

planos de carreira e remuneração dos municípios que integram o TIMSOBA. O documento 

regulatório adotado como parâmetro de comparação neste quesito será a Lei 11.738/2008, que 

determina em seu artigo 2º, § 4º que “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” (BRASIL, 2008, p. 2). 

 

Tabela 9 - Jornadas de trabalho de professores das redes municipais no TIMSOBA de acordo 

planos de cargos, carreira e remuneração municipais  
 

MUNICÍPIO 

Regime parcial (20 horas) Regime parcial (40 horas) 

Hora 

Atividade 

com Aluno 

(regência 

de classe) 

Atividades 

Complementares 
Jornada 

sem 

aluno 

(%) 

Hora 

Atividade 

com Aluno 

(regência 

de classe) 

Atividades 

Complementares 
Jornada 

sem 

aluno 

(%) 
Na 

Escola 

Livre 

Escolha 

Na 

Escola 

Livre 

Escolha 

Caatiba  Não tem PCCR 

Firmino Alves 14 06 30% 28 12 30% 

Ibicuí Não tem PCCR 

Iguaí EI/EF1* 20   0% 40   0% 

Iguaí EF2** 14 04 02 30% 28 08 04 30% 

Itambé    33%    33% 

Itapetinga 

EI/EF1* 
18 02  10% 36 04  10% 

Itapetinga 

EF2** 
15 02 03 25% 30 04 06 25% 
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MUNICÍPIO 

Regime parcial (20 horas) Regime parcial (40 horas) 

Hora 

Atividade 

com Aluno 

(regência 

de classe) 

Atividades 

Complementares 
Jornada 

sem 

aluno 

(%) 

Hora 

Atividade 

com Aluno 

(regência 

de classe) 

Atividades 

Complementares 
Jornada 

sem 

aluno 

(%) 
Na 

Escola 

Livre 

Escolha 

Na 

Escola 

Livre 

Escolha 

Itarantim    20%    20% 

Itororó EF2**    30%    30% 

Macaraní 

EI/EF1* 
20   0% 40   0% 

Macaraní EF2 

** 
14 04 02 30% 28 08 04 30% 

Maiquinique 

EI/EF1* 
20   0% 40   0% 

Maiquinique 

EF2 ** 
15 05 25% 30 10 25% 

Nova Canaã 

EI/EF1* 
20   0% 40   0% 

Nova Canaã 

EF2** 
14 04 02 30% 28 08 04 30% 

Potiraguá 14 04 02 30% 28 08 04 30% 

Santa Cruz da 

Vitória 

EI/EF1* 

20   0% 40   0% 

Santa Cruz da 

Vitória EF2** 
14 04 02 30% 28 08 04 30% 

Legenda: EI/EF1* - Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental / EF2** - Séries finais do Ensino 

Fundamental  

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de legislações municipais que regulamentam a carreira do Magistério no 

TIMSOBA, 2018 

 

No caso do município de Firmino Alves não foi possível identificar se existe diferença 

entre a composição da carga horária de regência de classe e das atividades complementares 

destinada ao professor à Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental e para 

professores das séries finais do Ensino Fundamental, pois não tivemos acesso aos anexos I, II, 

III, IV e V da Lei nº 385/2011, onde é estabelecida a distribuição de carga horária. Também 

não foi possível identificar dentro da carga horária destinada às atividades complementares 

quanto dessa é direcionada para as atividades de planejamento e/ou reuniões pedagógicas 

dentro escola e quantas ficam a escolha do docente quanto ao local de realização dessas horas 

sem contato com o aluno.   

Pode-se constatar que os planos de Iguaí, Macarani, Maiquinique, Nova Canaã e Santa 

Cruz da Vitória só constam a carga horária destinada às atividades complementares para os 
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professores das séries finais do Ensino Fundamental. Para os professores da Educação Infantil 

e séries iniciais do Ensino Fundamental consta a carga horária completa somente na regência 

de classe, 20 e 40 conforme regime de trabalho, ou seja, toda a carga horária a ser 

desenvolvida em sala de aula, sem previsão de carga horária para atividades complementares  

No plano de carreira do município de Itambé consta a referência de que 1/3 (um terço) 

da carga horária total do professor será destinada às AC (Atividades complementares), 

contudo, não existe nenhuma definição de quais e onde seriam desenvolvidas as atividades 

complementares. 

O plano de carreira de Itapetinga destina 25% da carga horária do cargo de professor 

do Ensino Fundamental II para as atividades complementares a serem realizadas tanto na 

escola, como em local de livre escolha do docente. Já para o professor da Educação Infantil e 

das séries iniciais do Ensino Fundamental é reservada apenas 10% da carga horária para 

atividades complementares, devendo ser realizadas dentro da escola. 

Já no plano de carreira do município de Itarantim consta apenas a referência de quando 

o docente estiver na efetiva regência de classe terá 20% (vinte) de sua carga horária destinada 

a hora/aula para o desenvolvimento e as atividades complementares. Entretanto neste plano 

também não existe nenhuma definição de quais seriam as atividades complementares e como 

e onde deverão ser desenvolvidas. 

No caso de Itororó somente para os professores das séries finais do Ensino 

Fundamental existe previsão de percentual de carga horária destinada para preparação de 

atividades pedagógicas, já em relação aos professores da Educação Infantil e séries iniciais do 

Ensino Fundamental não consta nenhuma referência sobre tal questão.  

No plano de carreira do município de Potiraguá existe previsão de percentual de carga 

horária para todos os professores vinculados à rede municipal, voltada para realização de 

atividades complementares, dentro da escola, destinadas à preparação e avaliação do trabalho 

didático, às reuniões pedagógicas e aperfeiçoamento profissional na escola e as atividades de 

livre escolha do professor destinadas à preparação de aulas e avaliação de trabalhos de alunos 

na escola ou fora, a critério do docente. Importante destacar que o plano de carreira do 

município já prevê que no caso dos professores da educação infantil e séries iniciais do 

Ensino Fundamental é garantida sua participação nas atividades complementares sem prejuízo 

da carga horária de regência de classe através da sua substituição por profissionais de nível 

técnico em dança, teatro, música ou por professores de arte ou educação física.   

A Lei 517/11 que regulamenta a carreira docente da rede municipal de Santa Cruz da 

Vitória determina que somente os professores que exercem função de docência do 5º ao 9º 



111 

 

ano tem direito a hora-atividade, ou seja, o período dedicado pelo docente para planejamento, 

preparação e avaliação de material pedagógico, colaboração nas atividades administrativas da 

escola, participação em reuniões pedagógicas e articulação com a comunidade. Contudo, a 

mesma legislação retrata que todos os professores são obrigados a participarem das atividades 

complementares, apesar de não haver previsão de carga horária destinada para participação 

em tais atividades para os professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Em relação ao cargo de professor da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino 

Fundamental apenas o PCCR do município de Potiraguá, o que representa apenas 8% dos 

municípios que compõem o TIMSOBA, está cumprindo o que é determinado pela Lei do Piso 

em relação à composição da jornada de trabalho. Uma vez que a jornada de trabalho docente 

que estiver em sala de aula deverá obedecer ao limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga 

horária para o desempenho das atividades de interação com os alunos. Somente este 

município garante o direito de 1/3 da carga horária para realização de atividades 

complementares.  

Em relação aos professores dos anos finais do Ensino Fundamental existe um aumento 

no percentual de municípios que contemplam nos seus planos de carreira a previsão de carga 

horária destinada às atividades complementares e que obedece ao limite máximo de 2/3 da 

jornada de trabalho em atividades diretamente desenvolvidas de interação com os educandos.  

Dos 13 municípios que integram o Território, 9 localidades, o que representa que apenas 69% 

do total, atendem ao que determina o artigo 2º, § 4o da Lei do Piso.      

Mais uma vez é possível fazer um paralelo comparativo a partir do Ciclo de Políticas 

de Ball tomando como referência o “contexto de produção do documento”, neste caso 

representado pela Constituição Federal, Lei do Piso e PNE 2014-2024 e o “contexto da 

prática”, que é a realidade instituída a partir do que estabelecem os planos municipais de 

carreira vigentes em cada município que participa do estudo.  

Destarte, diante dos dados coletados sobre a jornada de trabalho dos professores 

municipais do TIMDB, percebe-se a necessidade de elaboração ou adequação dos planos de 

cargos, carreira e remuneração em 92% dos municípios estudados, uma vez que os mesmos 

não estão de acordo com o que determina a legislação nacional nos requisitos relacionados à 

jornada de trabalho para os profissionais do magistério da Educação Básica no país, o que 

sinaliza um distanciamento o instituído na legislação nacional e o praticado nos documentos 

regulatórios municipais do TIMSOBA.  
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5.1.3 Desenvolvimento na carreira 

 

Na perspectiva de analisar como se apresenta o desenvolvimento da carreira docente 

em cada PCCR avaliado, apresentaremos a seguir a estrutura que rege o quadro de servidores 

da rede municipal pública do TIMSOBA.  Adotou-se nesta subseção trabalhar a apresentação 

dos dados apurados por município de forma individualizada, visto que existem muitas 

diferenças na organização e estrutura da carreira em cada legislação local.  

 

a) Firmino Alves 

A carreira do magistério municipal de Firmino Alves está estruturada em dois grupos 

ocupacionais, a saber: Quadro Suplementar do Grupo Ocupacional do Magistério Público e 

pelo Grupo Ocupacional do Magistério do Quadro Permanente.  O Quadro Suplementar é 

composto por docentes que não tenham a formação ou a qualificação mínima para o exercício 

da atividade de docência.  

A carreira docente do quadro suplementar é composta por um único nível e seis classes 

de letras (A, B, C, D, E). Já o quadro permanente é composto por quadro níveis (I, II, III e IV) 

e também subdividido em seis classes de letras.  No quadro a seguir apresentamos a descrição 

da habilitação profissional necessária para ter acesso a cada nível. 

 

Quadro 8 - Estrutura da carreira docente da Rede Municipal de Firmino Alves 
 

FIRMINO ALVES 

NÍVEL DESCRIÇÃO  

Nível Especial I Professor com habilitação específica em nível médio na modalidade normal 

I – Permanente 

Professor com habilitação específica em nível de licenciatura plena, 

graduação em Pedagogia, ou formação superior em área correspondente 

com complementação nos termos da legislação vigente. 

II - Permanente 

Professor com habilitação específica em nível de licenciatura plena, 

graduação em Pedagogia, ou formação superior em área correspondente 

com complementação nos termos da legislação vigente, acompanhado de 

curso de pós-graduação (lato sensu), na área de educação. 

III - Permanente 

Professor com habilitação específica em nível de licenciatura plena, 

graduação em Pedagogia, ou formação superior em área correspondente 

com complementação nos termos da legislação vigente, acompanhado de 

curso de Mestrado. 

IV - Permanente 

Professor com habilitação específica em nível de licenciatura plena, 

graduação em Pedagogia, ou formação superior em área correspondente 

com complementação nos termos da legislação vigente, acompanhado de 

curso de Doutorado. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do PCCR que regulamenta a carreira do Magistério de Firmino Alves 2018 
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A promoção na carreira docente na rede municipal de Firmino Alves ocorre da 

seguinte maneira: a) por nível, em virtude de obtenção de titulação, b) por classe mediante 

tempo de serviço; c) e por referência mediante avaliação de desempenho.  

O quadro, a seguir, apresenta o percentual de aumento para o cargo permanente de 

docente na carreira alcançado a partir da promoção por Nível, em virtude de obtenção de nova 

titulação. Percebe-se que o PCCR de Firmino Alves contempla na promoção a partir da 

obtenção de título desde a graduação para os professores que ingressaram na rede somente 

com ensino médio, assim como para títulos de especialização lato sensu e especialização 

stricto sensu (mestrado e doutorado). 

 

Quadro 9 - Percentuais de aumento a partir da promoção por nível, em virtude de obtenção 

de titulação na carreira docente da Rede Municipal de Firmino Alves 
 

FIRMINO ALVES 

NÍVEL PERCENTUAL (%)  

Do nível especial 1 para o nível 1(Graduação) 10% 

Do nível 1 para o nível 2 (Pós Graduação) 5% 

Do nível 2 para o nível 3 (Mestrado) 50% 

Do nível 3 para o nível 4 (Doutorado) 10% 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do PCCR que regulamenta a carreira do Magistério de Firmino Alves 2018 

 

Em relação aos critérios para progressão na carreira por classe mediante tempo de 

serviço, estão detalhados no artigo 64 da Lei 385/2011 (Firmino Alves, 2011), conforme pode 

ser visto a seguir:  

 

I - na classe A os que possuírem até 05 (cinco) anos de efetivo exercício no 

Magistério Público Municipal;  

II - na classe B os que possuírem de 05 (cinco) anos e um dia até 10 (dez) 

anos de efetivo exercício no Magistério Público Municipal; 

III - na classe C os que possuírem de 10 (dez) anos e um dia até 15 (quinze) 

anos de efetivo exercício no Magistério Público Municipal; 

 IV - na classe D os que possuírem de 15 (quinze) anos e um dia até 20 

(vinte) anos de efetivo exercício no Magistério Público Municipal;  

V - na classe E os que possuírem de 20 (vinte) anos e um dia até 25 (vinte e 

cinco) anos de efetivo exercício no Magistério Público Municipal;  

VI - na classe F os que possuírem a partir de 25 (vinte e cinco) anos de 

efetivo exercício no Magistério Público Municipal.  (FIRMINO ALVES, 

2011, p. 29).  

 

Abordaremos o desenvolvimento funcional a partir do critério por referência mediante 

avaliação de desempenho, que adota condições e critérios externos, explicitados no artigo 31, 

da Lei 385/2011 (Firmino Alves, 2011).   
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I - Interstício mínimo de três anos na referência em que se encontra;  

II - Freqüência regular assim considerada a inexistência de falta ao serviço;  

III - Aperfeiçoamento funcional, assim considerado a demonstração, pelo 

Servidor, da capacidade para melhor desempenhar as atividades do cargo que 

ocupa, adquirida em cursos realizados em instituições credenciadas;  

IV - Desempenho no trabalho, mediante avaliação, segundo parâmetro de 

qualidade do exercício profissional, a serem definidos em regulamentação 

própria;  

V - Dedicação exclusiva no cargo da rede pública municipal de ensino;  

VI - Tempo de serviço na função docente e atividades técnicas pedagógicas;  

VII - Avaliações periódicas de aferição de conhecimento na área curricular 

em que o Servidor exerça a docência, de conhecimentos pedagógicos e nas 

áreas de atuação. 

 

Segundo consta no plano de carreira do município, a avaliação de desempenho na 

carreira envolve um processo global e permanente de análise das atividades de ensino, 

administração escolar, supervisão, coordenação, orientação educacional, apoio administrativo 

e apoio técnico educacional pedagógico 

 

b) Iguaí  

A estrutura de cargos do magistério de Iguaí é composta pelo Quadro Permanente do 

Magistério Municipal e Quadro Suplementar do Magistério Público Municipal. O quadro 

permanente está estruturado em quatro níveis e cada nível será subdividido em seis classes, 

designadas pelas letras A, B, C. D, E, e Fe nas referências designadas pelos numerais I, II, III, 

IV, V e VI. Já a carreira do quadro é estruturada em 2 níveis, em cada nível também está 

subdividido em seis classes designadas pelas letras A, B, C, D, E e F, seis referencias 

designadas pelos numerais I, II, III, IV, V e VI. 

 

Quadro 10 - Estrutura da carreira docente da Rede Municipal de Iguaí 
 

  IGUAÍ 

NÍVEL DESCRIÇÃO  

I – Nível Especial 1 

Suplementar 

Professor com habilitação especifica em nível médio na modalidade normal.  

 

II– Nível Especial 2 

Suplementar 

Professores com formação em nível Superior em bacharelado 

I - Nível 1: Permanente 
a) Professor com graduação em Pedagogia, licenciatura em áreas específicas ou formação superior em 

área correspondente e complementação nos termos da Legislação vigente 

II - Nível 2: Permanente 

Professor com graduação em Pedagogia, licenciatura em áreas específicas ou formação superior em área 

correspondente e complementação nos termos da Legislação vigente, com pós-graduação, a nível de 

especialização na área de educação; 

III - Nível 3: Permanente 

a) Professor com graduação em Pedagogia, licenciatura em áreas específicas ou formação superior em 

área correspondente e complementação nos termos da Legislação vigente, com pós-graduação, em nível 

de Mestrado, na área de educação;  

IV - Nível 4: Permanente 

a) Professor com graduação em pedagogia, licenciatura em áreas específicas ou formação superior em área 

correspondente e complementação nos termos da Legislação vigente, com pós-graduação, em nível de 

Doutorado, na área de educação; 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do PCCR que regulamenta a carreira do Magistério de Iguaí, 2018 
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A promoção na carreira docente na rede municipal de Iguaí também ocorre por: a) por 

nível, em virtude de obtenção de titulação, b) por classe mediante tempo de serviço; c) e por 

referência mediante avaliação de desempenho.  

A seguir demonstração do percentual de aumento salarial na carreira do docente a 

partir do critério de promoção por nível, do quadro suplementar para o quadro permanente. Os 

percentuais estabelecidos não cumulativos. 

 

Quadro 11 - Percentuais de aumento a partir da promoção por nível, do quadro suplementar 

para o quadro permanente na Rede Municipal de Iguaí 
 

IGUAÍ 

NÍVEL PERCENTUAL (%)  

I do nível especial1do quadro suplementar para o nível 1 do quadro 

permanente 

10% 

II do nível 1 do quadro suplementar para o nível 2 do quadro 

permanente 

15% 

III do nível 1 do quadro suplementar para o nível 3 do quadro 

permanente 

40% 

IV do nível 1 do quadro suplementar para o nível 4 do quadro 

permanente 

60% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do PCCR que regulamenta a carreira do Magistério de Iguaí 2018 

 

Faz-se necessário ressaltar que no plano de carreira deste município não foi 

identificado quais são os percentuais de aumento a partir do critério de promoção por nível, 

em virtude de obtenção de titulação para os professores do quadro permanente.  

Em relação à promoção por classe, de acordo artigo 67, da Lei 218/13 “dar-se-á 

automaticamente a cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício nas atividades de docência, 

pedagógica ou de gestão escolar no Magistério Público Municipal” (IGUAÍ, 2013, p. 24).  

Quanto à promoção funcional por referência se dará através de avaliação de 

desempenho, levando-se em conta as seguintes condições, fatores e pesos, conforme 

demonstra o art.68, da Lei 218/13:  

 

I - Interstício mínimo de três anos na referência em que se encontra;  

II - Frequência regular assim considerada a inexistência de falta injustificada 

ao serviço - peso 1.0;  

III - Aperfeiçoamento funcional, assim considerado a demonstração pelo 

servidor, da capacidade para melhor desempenhar as atividades do cargo que 

ocupa, adquirida em cursos regulares inerentes às suas atividades, realizadas 

em instituições credenciadas nas seguintes proporções:  

a) Curso com duração mínima de 360 horas - peso 3.0;  

b) Curso com duração mínima de 280 horas - peso 2.0;  

c) Curso com duração mínima de 180 a 279 horas - peso 1.0; 

d) Curso com duração mínima de 120 a 179 horas - peso 0.5;  

e) Curso com duração com até 80 horas - peso 0.3.  
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IV - Desempenho no trabalho mediante avaliação segundo parâmetro de 

qualidade do exercício profissional, a serem definidos em regulação própria; 

V - Dedicação exclusiva na rede municipal de ensino - peso 1.0;  

VI - O tempo de serviço na função de atividade do Magistério - peso 1.0 por 

cada quinquênio de atividade no magistério público do município de Iguaí; 

VII - Avaliações periódicas de aferição de conhecimento na área curricular 

em que o professor exerça a docência e de conhecimentos pedagógicos - 

peso 1.0. (IGUAÍ, 2013, p.24). 

 

O PCCR de Iguaí determina que o desenvolvimento na carreira por referência seja 

conduzido e supervisionado por Comissão designada pelo Secretário Municipal de Educação, 

composta por 09 (nove) membros.  Os integrantes da comissão não poderão pertencer ao 

quadro do Magistério Público Municipal, sendo que 03 (três) devem indicados pela Secretaria 

de Educação do Município, 03 (três) representantes do Conselho Municipal de Educação e 03 

(três) representante da entidade representativa do Magistério Público APLB-SINDICATO. 

 

c) Itambé  

De acordo artigo 23 da Lei 076/2011 “As classes constituem a linha de promoção dos 

profissionais do Magistério da Educação Municipal titulares de cargo efetivo e são designados 

pelas letras “A” para o início e “F” (Itambé, 2011, p. 14). Para mudança de classe é necessário 

ter completado pelo menos dois (02) anos na classe imediatamente anterior e em efetivo 

exercício do cargo, independente de solicitação, e após a mudança de classe, os profissionais 

terão direito ao adicional correspondente a 2% (dois por cento) no seu salário base.   

O quadro 12 expõe a estrutura dos níveis referentes à habilitação do titular de cargo da 

carreira de professor, de acordo grau de formação. 

 

Quadro 12 - Estrutura da carreira docente da Rede Municipal de Itambé 

 
ITAMBÉ  

NÍVEL DESCRIÇÃO  

NÍVEL I Professor Municipal com habilitação específica de ensino médio 

NÍVEL III 
Professor Municipal com formação em Nível Superior (graduação) em curso 

de licenciatura plena 

NÍVEL IV 

Professor Municipal com título de pós-graduação latu sensu em nível de 

Especialização, em cursos na área de educação, com duração mínima de 

trezentos e sessenta horas 

NÍVEL V 
Professor Municipal com título de pós-graduação strictu sensu em nível de 

Mestrado 

NÍVEL VI: 
Professor Municipal com título de pós-graduação strictu sensu em nível de 

Doutorado 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do PCCR que regulamenta a carreira do Magistério de Itambé, 2018 
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Professor 40 horas 

Professor Nível I  R$ 1.187,00 R$1.210,74 R$ 1.234,95 R$ 1.259,65 R$ 1.284,85 R$ 1.310,54 

Professor Nível II  R$ 1.661,80 R$ 1.695,04 R$ 1.728,94 R$ 1.763,52 R$ 1.798,79 R$ 1.834,76 

Professor Nível III R$ 2.007,25 R$ 2.118,80 R$ 2.161,17 R$ 2.20,439 R$ 2.248,48 R$ 2.293,45 

Professor Nível IV  R$ 2.596,56 R$ 2.648,49 R$ 2.701,46 R$ 2.755,49  R$ 2.810,60 R$ 2.866,81 

Professor Nível V R$ 3.245,70 R$ 3.310,62 R$ 3.376,83 R$ 3.444,37 R$ 3.513,25 R$ 3.583,52 

Professor 20 horas 

Professor Nível I  R$ 593,50 R$ 603,37 R$ 617,48 R$ 629,83 R$ 642,42 R$ 655,27 

Professor Nível II  R$ 830,90 R$ 847,52 R$ 864,47 R$ 881,76 R$ 899,39 R$ 917,38 

Professor Nível III R$ 1.03,83 R$ 1.059,40 R$ 1.080,59 R$ 1.102,20 R$ 1.124,24 R$ 1.146,73 

Professor Nível IV  R$ 1.298,28 R$ 1.324,25 R$ 1.350,73 R$ 1.377,75 R$ 1.405,30 R$ 1.433,41 

Professor Nível V R$ 1.622,85 R$ 1.655,31 R$ 1.688,41 R$ 1.722,18 R$ 1.756,63 R$ 1.791,26 

Fonte: PCCR que regulamenta a carreira do Magistério de Itambé, anexo II, 2011 

 

Os acréscimos nos vencimentos a partir da mudança de nível por obtenção de nova 

titulação ocorrerão conforme percentuais a seguir: a) a) Nível I para Nível III – 40% 

(quarenta) por cento. b) nível III para nível IV – 25%  (vinte e cinco) por cento. c) nível IV 

para nível V– 25% - (vinte e cinco) por cento. d) nível V para nível VI – 25% - (vinte e cinco 

por cento). 

 

d) Itapetinga 

De acordo com o artigo 23, da Lei nº 941/2003 (Itapetinga, 2003) a carreira do 

magistério público municipal de Itapetinga está estruturada em 6 (seis) classes, designadas 

pelas letras A, B, C, D, E e F do plano de carreira, conforme a seguir descrito: 

 

I - Na Classe A, os que possuírem de 01 dia a 05 anos de exercício no 

magistério público municipal; 

 II - Na Classe B, os que possuírem de 05 anos e 01 dia a 10 anos de 

exercício no magistério público municipal;  

III - Na Classe C, os que possuírem de 10 anos e 01 dia a 15 anos de 

exercício no magistério público municipal;  

IV - Na Classe D, os que possuírem de 15 anos e 01 dia a 20 anos de 

exercício no magistério público municipal;  

V - Na Classe E, os que possuírem de 20 anos e 01 dia a 25 anos de 

exercício no magistério público f11unicipal;  

VI - Na Classe F, os que possuírem de 25 anos e 01 dia a 30 anos de 

exercício no magistério público municipal. (ITAPETINGA, 2003, p. 19) 

 

 

Percebe-se ainda na Lei nº 941/2003 (Itapetinga, 2003), de acordo o anexo II, que no 

PCCR de Itapetinga consta também uma progressão horizontal na carreira, representada pelos 

números de 1 a 6, contudo, não apresenta detalhes de como ocorre essa progressão, de qual 

intervalo de tempo para progredir horizontalmente.   

 

Tabela 10 - Salário base da carreira de professor de Itambé, em 2012 
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e) Itarantim  

O desenvolvimento na carreira do magistério público municipal de Itarantim, 

conforme Constante no artigo 17, da Lei 002/2004 (Itarantim, 2004) ocorre conforme 

apresentado a seguir: I - elaboração de plano de qualificação profissional; II - Estruturação de 

acompanhamento de pessoal, que assessore permanentemente os dirigentes na gestão de seus 

recursos humanos. 

A carreira do Magistério Municipal de Itarantim é distribuída em níveis de 1 a 4, assim 

como nas classes A, B, C, D, E, F, conforme especificados a seguir: 

 

Quadro 13 - Distribuição de níveis e classes do quadro da carreira da administração direta de 

cargos efetivos de professores municipais de Itarantim 

 CARREIRA DENOMINAÇÂO NÍVEIS  CLASSES  

Categoria Funcional 

Professor 

Professor Municipal - Nível Médio 1 A B C D E F 

Professor Municipal - Licenciatura Plena 2 A B C D E F 

Professor Municipal - Pós-Graduação 3 A B C D E F 

Professor Municipal - Mestrado 4 A B C D E F 
 

Fonte: Adaptado pela autora a partir do PCCR que regulamenta a carreira do Magistério de Itarantim, 2018 

 

A progressão por classe se dar num intervalo de 5 em 5 nos, conforme se segue: classe 

A (01 dia a 5 anos); classe B (05 anos e 1 dia a 10 anos); classe C (10 anos e 1 dia a 15 anos);  

classe D (15 anos e 1 dia a 20 anos); classe E (20 anos e 1 dia a 25 anos);  e por fim classe F 

(25 anos e 1 dia a 30 anos). 

Analisando a estrutura da carreira do magistério púbico municipal de Itarantim é 

possível perceber que no plano de carreira não consta previsão de desenvolvimento 

profissional para os professores que obtiverem formação em nível de doutorado, resumindo a 

progressão apenas até a formação em nível de mestrado.   

 

f) Itororó  

A progressão funcional do docente da rede municipal de Itororó ocorre de duas 

maneiras conforme PCCR: por progressão vertical, mediante mudança de nível do docente em 

decorrência de obtenção de titulação específica; já a progressão horizontal, se dar em virtude 

do critério de tempo de serviço, calculados a cada 5anos, com acréscimo de 5% sobre a classe 

anterior.  

No quadro 14, apresentam-se os percentuais de acréscimo na remuneração do 

professor, a partir da mudança de nível, conforme ilustrado a seguir. 
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Quadro 14 - Percentual de diferença entre os níveis na carreira de professores municipais de 

Itarantim 

Itororó 

NÍVEL PERCENTUAL (%)  

Nível 2 10% 

Nível 3 20% 

Nível 4 30% 

Nível 5 40% 

Nível 6 50% 
       

Fonte: Adaptado pela autora a partir do PCCR que regulamenta a carreira do Magistério de Itororó, 2018 

 

Destaca-se que o PCCR do magistério municipal de Itororó não permite uma avaliação 

mais detalhada do desenvolvimento na carreira docente neste município. Esta questão está 

relacionada ao fato da legislação está muito desatualizada e também do caráter resumido de 

tal documento regulatório.  

 

g) Macarani 

A carreira do professor da rede municipal de Macarani está organizada em 4 níveis, 

classificados em nível I, nível II, nível III e nível IV, e cada nível dividido em 6 classes que 

são designadas pelas letras A, B, C, D,E , F. 

 O artigo 9º da Lei 245/2011 (Macarani, 2011) retrata os níveis de habilitação do cargo 

de professor, conforme segue: 

 

Nível Especial - formação em nível médio, na modalidade normal;  

Nível 1 - formação em nível superior, ou outra graduação correspondente a 

áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, 

nos termos da legislação vigente; 

Nível 2 - formação em nível de pós-graduação, em curso na área de 

educação, com duração mínima de trezentos e sessenta horas;  

Nível 3 - formação em nível de mestrado, em curso na área de educação;  

Nível 4 - formação em nível de doutorado, em curso na área de educação. 

(MACARANI, 2011, p. 5) 

 

 

No quadro 15, a seguir, pode ser observada a organização em classes da carreira do 

magistério público municipal de Macarani, das quais decorre a promoção do cargo de 

professor por tempo de serviço, e seus respectivos percentuais de acréscimo na remuneração 

sobre o piso salarial, conforme a seguir explicitado: 
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Quadro 15 - Referencias de vencimentos das classes na carreira do magistério municipal de 

Macarani 

Macarani 

Classes Tempo na carreira  Percentual de acréscimo 

Classe A 01 dia a 05 anos de exercício  - 

Classe B 05 anos e 01 dia a 10 anos de exercício 3% 

Classe C 10 anos e 01 dia a 15 anos de exercício  6% 

Classe D 15 anos e 01 dia a 20 anos de exercício  9% 

Classe E 20 anos e 01 dia a 25 anos de exercício 12% 

Classe F Possuírem mais de 25 anos de exercício 15% 
Fonte: Adaptado pela autora a partir do PCCR que regulamenta a carreira do Magistério de Macarani, 2018 

 

 

A promoção na carreira levará em consideração os critérios de tempo, descritos no 

quadro anterior, além dos critérios de merecimento, detalhados no artigo 12, da Lei 

245/2011(Macarani, 2011) que regulamenta o PCCR dos docentes da rede municipal de 

Macarani. 

 

I – para a classe A – ingresso automático;  

II – para a classe B: 

a) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionado com a Educação, 

que somados perfaçam, no mínimo, 160 (cento e sessenta) horas;   

b) avaliação periódica de desempenho.  

III – para a classe C:  

a) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a Educação, 

que perfaçam, no mínimo, 200 (duzentas) horas;   

b) avaliação periódica de desempenho.  

IV – para a classe D:  

a) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a Educação, 

que perfaçam, no mínimo, 250 (duzentas e cinquenta) horas;   

b) avaliação periódica de desempenho.     

V – para a classe E:  

a) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a Educação, 

que perfaçam, no mínimo, 300 (trezentas) horas;   

b) avaliação periódica de desempenho.  

VI – para a classe F:  

a) cursos de atualização e aperfeiçoamento, relacionados com a Educação, 

que perfaçam, no mínimo, 350 (trezentas e cinquenta) horas;   

b) avaliação periódica de desempenho. (MACARANI, 2011, p. 7) 

  

É possível observar no PCCR do magistério público de Macarani a valorização da 

profissão docente no quesito da formação continuada, visto que os cursos de realizados pelos 

professores revertem em progressão na carreira.  
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h) Maiquinique 

 

A estrutura da carreira do magistério da rede municipal de Maiquinique está dividida 

em apenas 2 níveis, sendo: “I. Nível 1 - Professor com habilitação específica em ensino 

Médio – modalidade Normal. II. Nível 2 – Professor com habilitação específica em grau 

superior, obtida em curso de licenciatura de duração plena;” (Maiquinique, 2008, p. 3).  

Conforme artigo 9º, da Lei 059/2008 (Maiquinique, 2008), cada nível está dividido em 

6 referencias de vencimentos,  designadas por letras de A a F, conforme segue:  

 

I - Na classe A, os que possuírem de 01 dia a 05 anos de exercício no 

Magistério Municipal;  

 II – Na classe B, os que possuírem de 05 anos e 01 dia a 10 anos de 

exercício no Magistério Público Municipal, sendo concedido no início desse 

período, um acréscimo de 2% (dois por cento) sobre o piso salarial vigente;  

 III – Na classe C, os que possuírem de 10 anos e 01 dia a 15 anos de 

exercício no Magistério Público Municipal, sendo concedido no início desse 

período um acréscimo de 4% (quatro por cento) sobre o piso salarial vigente;  

 IV - Na classe D, os que possuírem de 15 anos e 01 dia a 20 anos de 

exercício no Magistério Público Municipal, sendo concedido no início desse 

período um acréscimo de 6% (seis por cento) sobre o piso salarial vigente;  

 V – Na classe E, os que possuírem mais de 20 anos e 01 dia a 25 anos de 

exercício no Magistério Público Municipal, sendo concedido no início desse 

período um acréscimo de 8% (oito por cento) sobre o piso salarial vigente;  

 VI – Na classe F os que possuírem mais de 25 anos de exercício no 

Magistério Público Municipal, sendo concedido no início desse período um 

acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o piso salarial vigente. 

(MAIQUINIQUE, 2008, p. 3). 

 

 

Após análise do plano de carreira e remuneração dos professores municipais de 

Maiquinique, observa-se que o percentual de acréscimo na remuneração tem uma variação 

pequena entre o inicio e final da carreira, com apenas 2% da classe A para classe B e somente  

10% na classe  F, que representa a última fase de progressão na carreira.  

 

i) Nova Canaã  

A promoção funcional na carreira dos professores integrantes da carreira do magistério 

público da rede municipal de Nova Canaã ocorre em três modalidades: por nível, em virtude 

de obtenção de titulação, por referência mediante avaliação de desempenho e por classe 

mediante tempo de serviço. 

Nesta subseção optou-se por destacar a promoção na carreira por classe, conforme 

regulamentada no artigo 40, da Lei 004/2011 (Nova Canaã, 2011), a qual está estruturada em 
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4 níveis, classificados pelos numerais I,II, III e IV. Sendo que cada nível está subdividido em 

classes, denominadas pelas letras do alfabeto A, B, C, D, E e F, conforme quadro 16 

  

Quadro 16 - Estrutura de progressão por classe na carreira docente da Rede Municipal de 

Nova Canaã 

 

DENOMINAÇÂO NÍVEIS  CLASSES  

Professor com habilitação específica em nível de licenciatura 

plena, graduação em Pedagogia, ou formação superior em área 

correspondente com complementação nos termos da legislação 

vigente 

Nível 1 A B C D E F 

Professor com habilitação específica em nível de licenciatura 

plena, graduação em Pedagogia, ou formação superior em área 

correspondente com complementação nos termos da legislação 

vigente, acompanhado de curso de pós-graduação (lato sensu), na 

área de educação 

Nível 2 A B C D E F 

Professor com habilitação específica em nível de licenciatura 

plena, graduação em Pedagogia, ou formação superior em área 

correspondente com complementação nos termos da legislação 

vigente, acompanhado de curso de Mestrado 

Nível 3 A B C D E F 

Professor com habilitação específica em nível de licenciatura 

plena, graduação em Pedagogia, ou formação superior em área 

correspondente com complementação nos termos da legislação 

vigente, acompanhado de curso de Doutorado 

Nível 4 A B C D E F 

  Fonte: Adaptado pela autora a partir do PCCR que regulamenta a carreira do Magistério de Nova Canaã, 2018 

 

O percentual de desenvolvimento na carreira docente com a mudança de um nível para 

outro é de 20% e um acréscimo de 5% na remuneração a cada 5 (cinco) anos equivalente a 

mudança de classe.   

Ainda conforme previsto no PCCR de Nova Canaã, no artigo 43, da Lei 004/2011, o 

professor tem direito ao adicional por classe, denominado anuênio que acrescenta “percentual 

de 1% (um por cento) de acréscimo sobre a remuneração base da classe A, a cada ano efetivo 

de serviço, a partir do 5º (quinto) ano, com a mudança de classe a cada 5 (cinco) anos, 

limitada a seis classes sucessivas.” (Nova Canaã, 2011, p. 17).  

 

j) Potiraguá 

A promoção na carreira do magistério municipal de Potiraguá, a exemplo de outros 

municípios do TIMSOBA já exemplificados, também ocorre em 4 níveis, estruturados  em 

nível I, nível II, nível III e nível IV, e cada nível subdividido em 6 referencias,  que são 

designadas pelas alíneas A, B, C, D,E , F. 
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A Lei 07/2015 (Potiraguá, 2015) que dispõe sobre o plano de carreira, cargo, 

remuneração e funções públicas dos profissionais da educação do Município de Potiraguá não 

explicita os critérios de tempo e percentual de como se dará a progressão por classe dos 

professores. Destarte, a análise do desenvolvimento da carreira docente desta rede municipal 

ficou prejudicada por falta de informações na legislação local.   

 

k) Santa Cruz da Vitória  

A carreira docente do grupo permanente da rede municipal de Santa Cruz também está 

estruturada em 4 níveis , sendo:  nível I, nível II, nível III e nível IV, e cada nível subdividido 

em 6 classes de referencias, designadas pelas letras A, B, C, D,E , F. 

Os níveis com as respectivas habilitações exigidas dos professores para 

desenvolvimento da carreira estão apresentados de forma detalhada no artigo 25, da Lei 

517/2011 (Santa Cruz da Vitória, 2011), que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração 

dos Profissionais do Magistério Público do Município de Santa Cruz da Vitória, conforme 

quadro 17 

 

Quadro 17 - Estrutura de progressão por nível na carreira docente da Rede Municipal de 

Santa Cruz da Vitória  

NÍVEIS  DENOMINAÇÂO 

Nível 1 
Professor com habilitação específica em licenciatura plena, graduação em 

pedagogia ou formação superior em área correspondente com complementação  

Nível 2 

Professor com habilitação específica em licenciatura plena, graduação em 

pedagogia ou formação superior em área correspondente com complementação, 

acompanhado de curso de pós-graduação (lato sensu)  

Nível 3 
Professor com habilitação específica em licenciatura plena, graduação em 

pedagogia ou formação superior em área correspondente com complementação, 

acompanhado de curso de mestrado  

Nível 4 

Professor com habilitação específica em licenciatura plena, graduação em 

pedagogia ou formação superior em área correspondente com complementação, 

acompanhado de curso de doutorado   
Fonte: Adaptado pela autora a partir do PCCR que regulamenta a carreira do Magistério de Santa Cruz da 

Vitória, 2018 

 

Observa-se no plano de carreira e remuneração dos professores da rede municipal 

de Santa Cruz da Vitória, que o percentual de acréscimo na remuneração no nível 1 Especial 

(magistério e normal superior) para o nível 1(graduação) é 15%;   no nível 1 para o nível 2 

também tem acréscimo de 15%; Já do nível 2 para o nível o percentual de acréscimo equivale 

a 20%; e por fim do nível 3 para o nível 4, o aumento na remuneração representa 20%  no 

salário base do professor.  
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5.1.4 Composição da remuneração 

 

Antes de iniciarmos o tratamento dos dados que envolvem os fatores que compõem a 

remuneração dos professores em cada plano de carreira dos municípios pertencentes ao 

TIMSOBA é importante apresentar o conceito do que se compreende por remuneração.  

Segundo Dutra et al (2000, p. 215), o termo remuneração “É o vencimento do cargo efetivo 

acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei (Lei do RJU, art. 41). 

No conceito tradicional, distingue-se de vencimento pela inclusão dos acréscimos pecuniários 

percebidos pelo servidor”. Os dados desta sessão também serão apresentados de modo 

individualizado por município devido às particularidades que cada plano apresenta.  

Na tabela 11 será apresentada a composição da carreira dos docentes das redes 

municipais do TIMSOBA, a partir da avaliação dos planos de carreira de cada município, para 

identificar quais são as vantagens que compõem a carreira dos professores. Destaca-se que 

existem diferenças na nomenclatura dos elementos que compõe a estrutura da remuneração 

nos PCCR dos municípios do Território, entretanto, visando facilitar a compreensão do todo e 

possibilitar um viés comparativo entre os planos de carreira analisados, optou-se por 

padronizar neste seguimento apenas três tipos de vantagens, a saber: adicionais, auxílios e 

gratificações. 

Os dados que retratam a composição da carreira docente no TIMBOSA serão 

analisados de  acordo a sequencia em que aparecem na tabela 11, de modo que possibilite 

uma visão comparativa de cada vantagem e em quais planos de carreira e remuneração de 

cada rede municipal estudada encontram-se presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

Tabela 11 - Vantagens (Adicionais, Auxílios e Gratificações) estabelecidas nos planos de 

carreira para os professores das redes municipais do TIMSOBA 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de legislações municipais que regulamentam a carreira do Magistério no 

TIMSOBA, 2018 
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Gratificações 

 F
ir

m
in

o
 

A
lv

es
 

Ig
u

a
í 

It
a

m
b

é
 

It
a

p
et

in
g

a
 

It
a

ra
n

ti
m

 

It
o

ro
ró

 

M
a

ca
ra

n
í 

M
a

iq
u

in
iq

u

e 

N
o

v
a

 

C
a

n
a

ã
 

P
o

ti
ra

g
u

á
 

S
a

n
ta

 C
ru

z 

d
a

 V
it

ó
ri

a
 

Adicional por tempo de 

serviço  

5% a 

30% 

5% a 

30% 
5% 5% 

Real 

($) 
5% 

5% a 

30% 
5% 

5% a  

20% 

1% a  

35% 

5% a 

30% 

Adicional noturno  20% 25%      20% 25% 25% 20% 

Auxílio alimentação     20%   25%     

Auxilio transporte / Auxilio 

por deslocamento 

5% a 

15% 

5% a 

10% 
10%      20%   

Gratificação exercício em 

escola situada em área rural 
10% 3% 20% 10% 20% 20% 20% 20% 30% 15%  

Gratificação exercício em 

Escola de difícil acesso 
 10% 10%         

Gratificação docência em 

classe multiseriadas em 

zona rural 

  10%         

Gratificação exercício de 

Direção ou Vice-Direção de 

unidades escolares  

 

50% 

a 

75% 

40% 

a 

60% 

40% 

a 

60% 

30% a 

50% 
 

5% a  

20% 
 

40% 

a 60% 

5% a  

20% 

30% a  

40% 

Gratificação exercício da 

função de Coordenador 

Técnico-pedagógico 

20% 35% 

15% 

a 

25% 

35% 

a 

50% 

    30% 10%  

Gratificação docência em 

classes de alunos com 

necessidades educacionais 

especiais 

10%  10% 20% 20% 10%  20%   10% 

Gratificação estímulo às 

atividades de classe / 

Regência de Classe 

10% 15% 30% 30% 10%    15%  15% 

Gratificação por atividades 

complementares 
5% 10%   20%   10% 10%   

Gratificação por dedicação 

exclusiva 
 

2% a 

15% 
  25%       

Gratificação por titulação 

de mestrado 
50%   10% 10%  55% 20%  30% 20% 

Gratificação por titulação 

de doutorado 
10%      80% 30%   25% 

Gratificação estímulo ao 

aperfeiçoamento 

profissional (cursos de 

capacitação) 

5% a 

20% 

3% a 

15% 

10% 

a 

30% 

 
5%  

a 7% 
    

5% a 

10% 

5% a 

10% 

Gratificação por resultados 

de pesquisa e produção 

intelectual 

 10%          
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A partir dos dados coletados constatou-se que o adicional por tempo de serviço está 

presente em todos os PCCR analisados, entretanto, os critérios e percentuais adotados 

divergem de um município para outro, principalmente no que se refere ao limite máximo que 

será alcançado ao longo da carreira.  Para facilitar a compreensão do material coletado deste 

adicional, os municípios estão agrupados por peculiaridades presentes em termos de 

percentuais e critérios de progressão por tempo de serviço prestado. 

Do total de 11 municípios analisados com PCCR, 9 destes  relacionados a seguir: 

Firmino Alves, Macarani, Itambé, Maiquinique, Iguaí, Santa Cruz da Vitória, Nova Canaã, 

Potiraguá e Itororó, definem que o adicional por tempo de serviço corresponde a 5%  do 

vencimento básico, devido a partir do 5º (quinto) de efetivo exercício. Somente os municípios 

de Itapetinga e Itarantim divergem nestes quesitos, sendo que o primeiro só apresenta o 

percentual de 5% sem explicar os detalhes de como se dará a progressão por tempo de 

serviço. Já Itarantim apesar da progressão também ocorrer a cada 5 (cinco) anos, diverge ao 

adotar o critério de progressão em valores fixados em real, conforme quadro a seguir.  

 

Quadro 18 - Grupo ocupacional magistério público de Itarantim (cargo efetivo carga horária 

de 20 horas) 

CLASSES 

NÍVEIS  
01 a 05 

anos 

05 anos e 

O1 dia a 

10 anos 

10 anos e 

01 dia a 

15 anos 

15 anos e 

01 dia a 20 

anos 

20 anos e 

01 dia a 25 

anos 

25 anos e 

01 dia a 30 

anos 

 I 305,00 320,25 336,26 353 07 370,72 389,25 

II 396,00 415,80 436,59 458,41 48134 505,40 

III 427,00 448,35 470,76 494 0 519,02 544 97 

IV 459,00 481,95 506,04 531,34 557,91 585,81 

      Fonte: Adaptado pela autora a partir do PCCR que regulamenta a carreira do Magistério de Itarantim, 2018 

 

Quadro 19 - Grupo ocupacional magistério público de Itarantim (cargo efetivo carga horária 

de 40 horas 

CLASSES 

NÍVEIS  
01 a 05 

anos 

05 anos e 

O1 dia a 

10 anos 

10 anos e 

01 dia a 

15 anos 

15 anos e 

01 dia a 20 

anos 

20 anos e 

01 dia a 25 

anos 

25 anos e 

01 dia a 30 

anos 

 I 610,00 640,50 672,14 706,14 741,44 778,50 

II 792 00 831,60 873,18 916,83 962,68 1.010,81 

III 854,00 896,70 941,53 988,61 1.038,04 1.089,94 

IV 918,00 963 90 1.012 09 1.062 69 1.115 83 1.171 62 

Fonte: Adaptado pela autora a partir do PCCR que regulamenta a carreira do Magistério de Itarantim, 2018 
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No caso de Itarantim chama a atenção para a questão do adicional por tempo de 

serviço não ser estabelecido em percentual a partir do salário base e sim já está expresso em 

valores real, o que pode acarretar em perdas salariais, caso o valor de atualização não 

acompanhe os índices de inflação do país.  

Além do percentual de 5% e do interstício inicial de 5 (cinco) anos para progressão 

por tempo, comuns à maioria dos PCCR, os municípios adotam critérios diferentes para 

continuidade de avanço na carreira. Os municípios de Firmino Alves e Macarani adotam as 

mesmas diretrizes para avançar na carreira no critério de limite máximo do vencimento básico 

da carreira, sendo que ambos definem o limite máximo de 30% do vencimento básico da 

carreira, no caso de Itambé e Maiquinique, estes não determinam um percentual máximo de 

progressão por tempo de trabalho prestado. 

Já Iguaí e Santa Cruz da Vitória após o servidor completar 5 (cinco) anos de efetivo 

exercício, a progressão passa a ser anual, incidindo  1%  para cada ano de efetiva atividade a 

partir sexto ano de forma automática, observado o limite de 30%.  

Para os servidores de Nova Canaã, a diferença está no percentual de 1% que se dar a 

partir do 5º (quinto) ano, sendo também 1% a cada ano, observando o limite de 30%. 

Na rede municipal de Potiraguá além da progressão por tempo de serviço, já 

apresentados e comuns à maioria dos municípios, que o adicional devido é de 5% quando o 

servidor completar 5 (cinco) anos de efetivo exercício como profissional da educação, o que 

diferencia  é que mesmo que servidor exerça função gratificada ou cargo comissionada, ele 

terá direito partir do sexto ano a 1% de anuênio por cada ano trabalhado. Neste município 

também difere o percentual máximo é de 35%, quando a maioria dos PCCR estabelece o teto 

limite de 30%. 

Finalizando a análise da composição da remuneração no quesito adicional por tempo 

de serviço, apresenta-se a situação presente no PCRR de Itororó, o qual estabelece como 

critério para aquisição do adicional por tempo trabalhado, o índice percentual de 5% 

calculados em cada 5 (cinco) anos sobre a classe anterior,  totalizando o máximo 50% do piso 

salarial. Ressalta-se que o valor do piso salarial que consta na Lei 572/1998 (Itororó/1998) era 

de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).  A inquietação se faz presente quanto à questão da 

valorização docente no município, uma vez que o plano vigente ainda é o mesmo de 1998.   

Já em relação ao adicional noturno que corresponde ao pagamento pelo serviço 

prestado ao trabalhador no horário entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas 

do dia seguinte, este é contemplado em 6 (seis) municípios do Território estudado, o que 

corresponde a 55% do universo total que possui legislação municipal relativa à carreira e 
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remuneração docente.  

Do universo contemplado com adicional noturno, os municípios de Firmino Alves, 

Maiquinique e Santa Cruz da Vitoria definem o percentual de 20% de acréscimo pelo trabalho 

realizado a mais sobre a hora normal trabalhada durante o dia. Já os docentes da rede 

municipal de Iguaí, Nova Canaã a Potiraguá recebem 25% a mais pela hora trabalhada no 

período classificado como trabalho noturno.    

A partir da análise empreendida, pode-se inferir que 5 (cinco) municípios pertencentes 

ao TIMSOBA, não estão cumprindo a legislação nacional no que diz respeito ao elemento 

adicional noturno, uma vez que nas legislações municipais relativas à carreira docente não 

contemplam  o que preconiza a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1998) em seu Art. 7º, 

inciso IX a qual garante o direito à remuneração do trabalho realizado no período noturno 

superior à do diurno. 

A comprovação quanto ao não cumprimento do que preconiza a legislação nacional 

nos PCCR nos municípios de Itambé, Itapetinga, Itarantim, Itororó e Macarani também 

encontra respaldo legal na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei  n.º 

5.452, de 1º de maio de 1943 que no seu artigo determina que “Salvo nos casos de 

revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior a do diurno 

e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20 % (vinte por cento), pelo menos, 

sobre a hora diurna” (Brasil, 1943, p. 14).   

Mais uma vez faz-se necessário retomar ao conceito do Ciclo de Políticas de Ball para 

destacar a discrepância entre o que determina a legislação na esfera nacional e o que é 

instituído na legislação municipal. Nesse sentido, o contexto de produção do documento está 

representando pela Constituição Federal de 88 e pela Consolidação das Leis Trabalhistas que 

preconizam que todo trabalhador que exerça atividades no horário compreendido entre 22 

(vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte tem direito a receber 

adicional noturno, e o Contexto da Prática, relaciona-se aos PCCR das redes municipais do 

TIMSOBA que não contemplam tal prerrogativa de direito social, garantido legalmente desde 

o ano de 1943.  

No que diz respeito ao auxílio alimentação, este consta apenas nos PCCR dos 

municípios de Iguaí, Itapetinga e Macarani. Sendo que no plano de Iguaí o auxílio é retratado, 

contudo, não apresenta o percentual devido ao servidor, nem quais são os critérios para 

recebê-lo, conforme pode ser observado no artigo 92 da Lei Nº 218/2013 o qual apresenta que 

“O valor do auxílio alimentação será devido aos integrantes da Carreira do Magistério Público 

Municipal, em regime de tempo integral, a ser regulamentado, pela Secretaria de Educação do 



129 

 

Município de Iguaí” (Iguaí, 2013, p. 36).  

Apesar de ter previsão de pagamento do auxílio alimentação para os servidores que 

integram a Carreira do Magistério Público Municipal de Iguai, em regime de tempo integral, a 

obrigatoriedade da sua regulamentação, é delegada à Secretaria de Educação do Município de 

Iguaí, não constando no PCCR o valor a ser pago aos servidores por tal auxílio. 

 Já no caso de Itapetinga, o percentual é de 20% do vencimento básico da carreira, na 

classe inicial e no nível mínimo de habilitação, entretanto somente os professores que 

estiverem atuando em escolas consideradas rurais terão direito a receber o referido auxilio, 

conforme consta na Lei 941/2003, em seu artigo 14, alínea II – adicionais, parágrafo 2º, 

(Itapetinga 2003):  

 

A gratificação de auxílio alimentação rural será concedida para o 

profissional do magistério, em efetiva docência, lotado em escola rural ou no 

Distrito de Palmares que necessite, a bem do serviço, residir no local de 

trabalho, vetada a incorporação ao salário. (ITAPETINGA 2003, p 13). 

 

 

Na legislação municipal de Itapetinga que regulamenta a carreira e remuneração dos 

profissionais do magistério não consta nenhuma previsão de auxilio alimentação para os 

servidores que exercem suas atividades na zona urbana.   

Assim como nos municípios de Iguaí e Itapetinga, no PCRR de Macarani, 

regulamentado pela Lei nº 245/2011 (Macarani, 2011) o auxílio alimentação é devido somente 

aos professores lotados em escolas localizadas na zona rural, e neste caso especifico que 

necessitam residir no local de trabalho, com percentual de acréscimo de 25% na remuneração 

mensal.  

Quanto ao auxílio transporte ou auxílio deslocamento apenas 4 (quatro) municípios  do 

TIMSOBA tem previsão nos seus PCRR: Firmino Alves, Iguaí, Itambé e Nova Canaã. O 

percentual do auxílio é determinado pela distância do perímetro urbano até a sede da escola a 

qual o professor exerce suas atividades, com parâmetros de quilometragem distintos para 

concessão do auxilio nos municípios contemplados. 

Em Firmino Alves o auxílio por deslocamento é pago conforme a distância do 

perímetro urbano até a sede da escola, conforme estabelecido: de 5 a 10 km fora do perímetro 

urbano 5% (cinco por cento) do vencimento básico; acima de 10 Km até 20 Km fora do 

perímetro urbano 10% (dez por cento) do vencimento básico; acima de 20 Km fora do 

perímetro urbano 15% (quinze por cento) do vencimento básico. 



130 

 

No PCCR de Iguaí o auxílio deslocamento equivale a 5% do vencimento básico do 

servidor que se desloca da sede do município para os distritos ou povoados, de distritos ou 

povoados para a sede do município, ou entre distritos e povoados para o exercício de suas 

atividades, para uma distância entre 4 a 18 quilômetros; 7% do vencimento básico do servidor 

que se desloca da sede do município para os distritos ou povoados, de distritos ou povoados 

para a sede do município, ou entre distritos e povoados para o exercício de suas atividades, 

para uma distância entre 18,1 a 25 quilômetros e 10% do vencimento básico do servidor que 

se desloca da sede do município para os distritos ou povoados, de distritos ou povoados para a 

sede do município, ou entre distritos e povoados para o exercício de suas atividades, para uma 

distância entre 4 a 18 quilômetros (IGUAÍ, 2013, p.30). 

O docente da rede pública municipal de Itambé que trabalharem em escolas situadas 

na zona rural, em local de difícil acesso tem direito ao auxilio sobre o vencimento base, 

conforme o que preconiza o artigo 52, parágrafo 2º, alínea III, da Lei nº 076/2011:  

 

Art. 52, §2º - O pagamento da gratificação prevista neste artigo se dará da 

seguinte forma:  

III – A titulo de auxilio transporte será pago um adicional de 10% (dez) por 

cento, quando da falta do mesmo. 

§3º - Sempre no inicio do ano letivo a Secretaria Municipal de Educação fará 

publicar portaria estabelecendo quais as escolas que estão situadas em local 

de difícil acesso na zona rural. (Itambé, 2011, p.22). 

 

 

No município de Itambé é determinado apenas um percentual único para quem 

trabalha em áreas consideradas rurais, não adotando o critério de quilometragem para 

determinar o valor a ser recebido.  

Já em Nova Canaã, assim como nos municípios de Firmino Alves e Iguaí, o valor do 

auxílio por deslocamento é determinado pela distancia a ser percorrida. No Artigo 95, da Lei 

004/2011 é determinado que referente ao valor do auxílio pelo deslocamento será pago nas 

proporções a seguir indicadas: “I - De 5 a 10 km fora do perímetro urbano; II - Acima de 10 

Km até 20 Km; III - Acima de 20 Km” (Nova Canaã, 2011, p. 26). Ainda no PCCR deste 

município, a previsão de que os professores que necessitarem residir temporariamente nas 

localidades em que trata os incisos I, II e III do artigo 95, receberão a título de adicional por 

deslocamento, o percentual de 20% do vencimento básico.  

Em relação à gratificação por exercício das atividades em escola situada em área rural, 

identificou-se a partir da análise dos PCCR que apenas o município de Santa Cruz da Vitória 

não tem precisão a respeito.  
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Os docentes dos demais 10 (dez) municípios recebem a vantagem quando estão 

atuando em tais localidades, com percentuais que variam de 3% a 30% de um PCCR para 

outro, conforme relacionado a seguir: Iguaí (3%); Firmino Alves e Itapetinga (10%); Itambé, 

Itarantim, Itororó, Macarani e Maiquinique (20%); Potiraguá (15%); e por fim Nova Canaã 

(30%).  

Numa avaliação individual o município de Iguaí aparece com menor percentual de 

gratificação para atividades em escola situada em área rural, com apenas 3%. de acréscimo na 

remuneração. Já o PCCR da rede municipal de Nova Canaã apresenta um percentual 

representativo de 30% de acréscimo na remuneração para os professores em exercício de suas 

atividades em instituições classificadas como escolas rurais.  

Neste aspecto destaca-se o PCRR de Nova Canaã como legislação municipal do 

TIMSOBA que apresenta uma ação para valorização docente, uma vez que o professor para 

atuar nas escolas do campo tem um desgaste maior nas suas condições de trabalho, devido à 

situação precária de deslocamento, que muitas vezes precisam residir no local de trabalho 

devido às dificuldades de deslocamento diário para suas residências.  

Além da gratificação para atividades em escola situada em área rural, identificou-se 

outra vantagem 2 (dois) PCCR, denominada gratificação pelo exercício em escola de difícil 

acesso. Os professores dos municípios de Iguaí e Itambé tem um acréscimo de 10% em sua 

remuneração por desenvolver suas atividades em localidades consideradas de difícil acesso.  

Analisando em conjunto as gratificações por atividade desenvolvida em escola situada 

em área rural e gratificação pelo exercício em escola de difícil acesso, e levando em 

consideração que escolas do campo são de difícil acesso, é possível perceber que o PCCR de 

Iguaí acrescenta um percentual de 13% na remuneração do professor que trabalha atua na 

educação do campo, possivelmente minimizando a situação de desvalorização identificada 

inicialmente para os profissionais do magistério que atuam nessas condições.    

Além das gratificações relativas à atuação em escolas rurais já apresentadas, o PCCR 

do município de Itambé apresenta também a gratificação por atividade de Docência em classe 

multiseriadas em zona rural, com o acréscimo de 10% na remuneração do docente. Ressalta-

se nenhum outro PCCR da rede municipal do Território estudado consta esta vantagem.  

Quanto à gratificação pelo exercício de direção ou vice-direção de unidades escolares 

mediante a análise dos PCCR disponíveis, identificou-se que esta é contemplada em 9 (nove) 

documentos regulatórios, com percentuais variados de uma legislação para outra.  Apenas os 

PCCR dos municípios de Itororó e Maiquinique não apresentam informação quanto à 

vantagem em questão.  
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Na sequência encontram-se relacionados os municípios e os respectivos percentuais da 

gratificação: Macarani e Potiraguá (5% a 20%); Santa Cruz da Vitória (30% a 40%); Itarantim 

(30% a 50%); Itambé e Itapetinga (40% a 60%); Iguaí (50% a 75%). Por fim, destaca-se o que 

o município de Firmino Alves apresenta em PCCR gratificação pelo exercício de direção ou 

vice-direção de unidades escolares, contudo no decorrer desse estudo foi possível identificar 

qual o percentual de acréscimo na remuneração do professor que estiver exercendo tal função, 

pois não foi possível localizar o anexo que se refere à legislação.   

No processo de análise desta gratificação foi possível concluir que o critério adotado 

nos PCCR para definir o percentual de acréscimo na remuneração do professor que atua em 

cargos de gestão é a quantidade de alunos por escola.  

Também no âmbito das vantagens relacionadas ao exercício de cargos de gestão da 

educação municipal, apresenta-se nesta análise a gratificação pelo exercício da função de 

coordenador técnico-pedagógico. Nesta categoria de vantagem estão inseridos 6 (seis) PCCR 

dos municípios, o que corresponde a 54% da rede municipal pertencente ao TIMSOBA. 

Também nesta gratificação, alguns PCCR levam em consideração o quantitativo de alunos 

que o profissional ficará responsável na sua atuação para definir o percentual.   

Deste modo, por ordem crescente de percentual, seguem os municípios quanto ao 

acréscimo na remuneração devida aos professores que desenvolvam atividades relativas à 

coordenação técnico-pedagógica na rede municipal do TIMBOSA, a saber: Potiraguá (10%); 

Itambé (15% a 25%); Firmino Alves (20%); Nova Canaã (30%); Iguaí (35%) e para finalizar a 

apresentação dos dados desta vantagem, destaca-se o município de Itapetinga com 35% a 50% 

de percentual de acréscimo na remuneração enquanto o professor estiver no cargo de gestão.    

A gratificação devida ao professor pela docência em classes de alunos com 

necessidades educacionais especiais ou que desenvolvem atividades de docência ou 

atendimento pedagógico em Salas de Recursos Multifuncionais ou Centros de Atendimento 

Especializados. Tal vantagem consta em 8 (oito) planos de carreira e remuneração avaliados, 

com percentuais variando entre 10 e 20% entre as redes municipais constantes da pesquisa. 

Para ter direito a esta vantagem o professor  

Os professores dos municípios de Firmino Alves, Itambé e Itororó e Santa Cruz da 

Vitória têm 10% de acréscimo sua remuneração quando trabalham em sala de aula com alunos 

com necessidades especiais, já os docentes de Itapetinga, Itarantim e Maiquinique contam 

com o percentual de 20% a mais desta vantagem. Apesar de o PCCR Iguaí retratar a 

gratificação pela docência em classes de alunos com necessidades educacionais especiais, este 

não apresenta o percentual a ser pago aos profissionais.  



133 

 

Dando continuidade a análise das vantagens que compõem a remuneração dos planos 

de careira avaliados encontra-se a gratificação concernente ao estímulo às atividades de classe 

ou regência de classe, devida aos professores que estiverem atuando em sala de aula na 

condição de professores regentes. Neste item foram identificados 7 (sete) PCCR com esta 

classificação, conforme dados disponibilizados na tabela 11, descritos a seguir: Firmino Alves 

e Itarantim (10%); Iguaí, Nova Canaã e Santa Cruz da Vitória (15%) e Itambé e Itapetinga 

ambos com 30% de acréscimo na remuneração do professor enquanto este estiver na efetiva 

regência de sala de aula.   

A respeito desta gratificação, faz-se necessário refletir quanto a questão, por exemplo, 

de quando o professor precisar se ausentar da sala de aula por problemas de saúde ou quando 

então da possibilidade de uma licença para atividade de capacitação. Uma vez que esta 

vantagem é retirada quando o professor se ausentar das atividades em sala aula, pode-se 

inferir então que em muitas das vezes o profissional estará em sala de aula sem as devidas 

condições de saúde ou poderá não se afastar para uma licença para capacitação, uma vez que 

este valor a mais na sua renda mensal poderá fazer falta no seu orçamento.    

Na análise das vantagens que compõem a remuneração docente nos PCCR em 

questão, deparou-se com uma gratificação que vai se encontro com a legislação que desde o 

ano de 2009 regulamenta o máximo de carga horária que poderá ser destinada às atividades de 

interação com os estudantes. Do total de 11 (onze) planos de carreira analisados, 5 (cinco) 

destes regulamentam a vantagem intitulada gratificação atividade complementar, devida aos 

professores que estiverem em efetiva regência de classe nas turmas de Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental I, ou seja do 1º ao 5º ano, pela impossibilidade de reserva de sua carga 

horária para realização das atividades extraclasse.  

Esta comprovação atesta a irregularidade nos planos PCCR vigentes nos municípios 

relacionados a seguir, com os respectivos percentuais de acréscimo na remuneração: Firmino 

Alves (5%) Iguaí, Maiquinique e Nova Canaã (10%) e Itarantim (20%), do valor do seu 

vencimento básico. Tal afirmação encontra-se respaldo legal na Lei que instituiu o Piso 

Salarial Profissional Nacional para os Profissionais Do Magistério Público da Educação 

Básica. O artigo 2º, parágrafo 4º determina que “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.” (Brasil, 2008, p.1). 

Mais uma vez é possível fazer uma relação entre as políticas de valorização docente, 

objetivo central desta dissertação, e ciclo de Políticas de Ball, a partir da perspectiva de 

análise do contexto de produção do documento e do contexto da prática. A partir da 
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apreciação de dois recortes de documentos legislativos apresentados a seguir, é possível 

exemplificar e contextualizar a irregularidade presente no ato legislado na Esfera e na prática 

instituída na Esfera Municipal.   

O primeiro trecho selecionado é extraído da Lei 11.738/11, artigo 2º, parágrafo 4º, 

determina que: “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” (Brasil, 2008, p. 01), relaciona-se ao contexto da produção do documento. O 

segundo fragmento é o equivalente ao contexto da prática, representando nesta comparação 

pelo artigo 87, da Lei 004/2011 (Nova Canaã, 2011), o qual delibera que:  

 

A gratificação de Atividade Complementar é devida ao Professor em efetiva 

regência de classe de Educação Infantil e do Ensino Fundamental do 1º ao 5º 

ano, pela impossibilidade da reserva de sua carga horária para execução de 

atividades extraclasse do valor do vencimento. (Nova Canaã, 2011, p. 24).  

 

 

Diante das informações apresentadas é necessário ressaltar a irregularidade de todos os 

PCCR que apresentam a gratificação por atividade complementar para substituir o que deveria 

ser efetivado em horas atividades sem a presença de alunos. A Lei do Piso deixa claro que 

desde janeiro de 2009, deveria ser reservado 1/3 (um terço) da carga horária semanal do 

professor para atividades sem a interação com estudantes. Esse quantitativo de horas deveria 

ser destinado para realização de atividades de planejamento, correção de atividades, 

capacitação, dentre outras, que poderiam ser realizadas na escola ou em local de livre escolha 

dos professores, como previsto nos PCCR analisados para os professores que atuam nos anos 

finais do Ensino Fundamental.   

Importante reforçar que o percentual acrescido na remuneração do professor que atua na 

Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental não isenta o município da 

irregularidade de cumprimento da lei do Piso no quesito reserva de 1/3 (um terço) da carga 

horária de atividades sem interação com o estudante.   

Dando prosseguimento a analise dos componentes presentes na remuneração docente dos 

PCCR das redes municipais do Território escolhido, encontra-se a gratificação de estímulo ao 

aperfeiçoamento profissional, que para efeito de otimização na analise dos dados, se agrupou 

nesta vantagem todas as atividades de formação continuada (cursos de capacitação, 

atualização e especialização lato sensu).  Os cursos de pós-graduações stricto sensu (mestrado 

e doutorado) não serão analisados neste grupo de gratificação, pois os mesmos serão 

apreciados separadamente.  
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Estão contemplados 6 (seis) municípios nesta categoria de incentivo à formação 

continuada, com percentuais que oscilam de 5% a 30% a depender da carga horária do curso 

realizado e também de cada PCCR avaliado.  

Identificaram-se os seguintes acréscimos na remuneração do profissional, os quais 

incidirão sobre o vencimento básico: Itarantim (5% a 7%); Potiraguá e Santa Cruz da Vitoria 

(5% a 10%); Iguaí (3% a 15%); Firmino Alves (5% a 20%) e por fim Itambé que prevê 

acréscimo de 10% a 30% no vencimento básico. Nos demais PCCR não consta nenhuma 

informação a respeito de vantagens a serem incorporadas na remuneração do professor 

mediante conclusão de atividades de formação continuada.  

Na sequência de análise das vantagens relacionadas ao incentivo de continuidade aos 

estudos do professor, apresenta-se a gratificação por titulação obtida em cursos de pós-

graduações stricto sensu (mestrado e doutorado). Para a vantagem adquirida por conclusão do 

mestrado identificou-se 8 (oito) PCCR que retratam o assunto. Em relação ao percentual por 

titulação por conclusão de doutorado apenas 4 (quatro) planos de carreira abordam o assunto.  

A seguir, relação das redes municipais e os respectivos percentuais de gratificação por 

titulação para conclusão de mestrado: Itapetinga e Itarantim (10%); Maiquinique e Santa Cruz 

da Vitória (20%); Potiraguá (30%); Firmino Alves (50%) e Macarani (55%). O PCCR de 

Itambé prevê a licença para cursar mestrado, contudo, não consta o percentual de acréscimo 

após a conclusão da pós-graduação.  

Sobre a gratificação para os docentes que concluírem o doutorado, encontra-se presente 

conforme pode se observar: percentual de 10% em Potiraguá; 25% em Santa Cruz da Vitória; 

30% em Maiquinique; e neste caso merece destaque para o município de Macarani que é 

concedido ao professor a título de gratificação por conclusão de curso de doutorado o 

acréscimo de 80% no incidirá sobre o vencimento básico.   

Em relação à gratificação por dedicação exclusiva somente o PCCR de Iguaí a 

menciosa. A mesma é devida ao Professor que desempenhe suas atividades de docência em 

jornada de tempo integral exclusivamente dedicada à Rede Municipal de Ensino, conforme o 

que dispõe o Estatuto do Magistério Público Municipal. O professor terá direito à gratificação 

especial de dedicação exclusiva a partir do décimo ano em que esteja na efetiva atividade.  

Ainda se tratando das vantagens presentes nos planos de carreira que compõem a 

remuneração docente na rede municipal do TMSOBA, destaca-se o PCCR do município de 

Iguaí como referência positiva em se tratando de ações para valorização docente. A 

gratificação de qualificação profissional referente à apresentação de resultados de pesquisa e 

produção intelectual, presente no artigo 97, da Lei 218/2013 (IGUAÍ, 2013), a seguir 



136 

 

explicitado: 

 

Para efeito do incentivo de qualificação profissional, além dos títulos de que 

tratam os incisos deste artigo, a apresentação de resultados de pesquisas e 

produção intelectual devidamente publicadas em revistas e devidamente 

avaliados com comissão designada para tal fim, serão considerados como 

elementos de gratificação de incentivo à qualificação profissional, desde que, 

sua relevância seja considerada e traga resultados práticos para o 

desenvolvimento da Rede Municipal de Ensino, e contribua com eficácia, 

para o processo da aprendizagem, cujo valor é de 10%(dez por cento) do 

vencimento básico do Professor ou do Coordenador Pedagógico, devendo 

ainda ser regulamentado os critérios técnicos de avaliação pela Secretaria de 

Educação do Município. (IGUAÍ, 2013, p. 31). 
 

 

Dentre todos os 11(onze) planos de carreira e remuneração que compõem este estudo, 

o PCCR do município de Iguaí é o único que proporciona ao professor um incentivo de 

qualificação profissional referente à apresentação de resultados de pesquisa e produção 

intelectual. Uma ação importante para que o docente se envolva, e deste modo possa 

proporcionar aos seus alunos a possibilidade de participação em projetos de ensino, pesquisa 

e extensão, o que é de fundamental importância para a realização de uma educação de 

qualidade, possibilitando a formação crítica e reflexiva dos estudantes.  
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6 CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DAS REDES 

MUNICIPAIS DO TIMSOBA NA PERSPECTIVA DO SUJEITO DOCENTE 

 

Nesta seção serão apresentadas questões relacionadas à carreira e remuneração do 

magistério público das redes municipais do TIMSOBA, a partir da perspectiva direta do 

sujeito docente e sua percepção de valorização profissional. Para tal finalidade, serão 

analisadas as respostas obtidas nos questionários que os 114 (cento e quatorze) professores 

responderam partir da Plataforma On-line Google Docs, no período compreendido entre 09 de 

novembro a 30 de dezembro de 2018.  

 

6.1 Delineando o perfil pessoal e a formação docente das redes municipais do 

TIMSOBA 

 

Busca-se nesta etapa apresentar uma análise descritiva do perfil pessoal e da formação 

dos docentes participantes da pesquisa, englobando as variáveis de gênero, faixa etária, nível 

de escolaridade e atividades de formação continuada.  

 

a) GÊNERO  

 

Apresentam-se nesta subseção a análise dos dados em relação ao gênero da rede 

municipal dos municípios pertencentes ao Território de Identidade Médio Sudoeste da Bahia. 

As informações coletadas demonstram que do total de 114 docentes pesquisados, 82 são 

compostos por mulheres, o que representa 72% de professores, e consequentemente em 

relação ao gênero masculino o percentual é de apenas 28%, equivalente a 32 profissionais.  

O gráfico 7, apresentado na sequencia, demonstra que a carreia do magistério nas 

redes municipais do TIMSOBA é uma profissão predominantemente feminina, seguindo o 

mesmo padrão dos dados nacionais.  
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Gráfico 7 - Distribuição de docentes por gênero, nas redes municipais do TIMSOBA 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

  

Os dados coletados nas redes municipais do TIMSOBA confirmam a realidade da 

Educação Básica no Brasil, composta na sua grande maioria por um público feminino. De 

acordo com Gatti e Barreto (2009), no relatório intitulado “Professores do Brasil: Impasses e 

desafios”, a categoria de professores no Brasil é composta majoritariamente por mulheres, 

com porcentagem de 83,1% do gênero feminino e apenas 16,9% de masculino. 

De acordo Vieira (2002) “as investigações desenvolvidas sobre o gênero dos 

trabalhadores em educação, em geral, apontam para uma mesma direção: a imagem 

historicamente construída de uma profissão em que predomina o sexo feminino”. (VIEIRA, 

2002, p. 27).  

Dados atualizados confirmam ainda a predominância de mulheres atuando na 

Educação Básica, especialmente na etapa da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Segundo Carvalho (2018, p.18), no documento elaborado a partir de dados 

extraídos do Censo da Educação Básica dos anos 2009, 2013 e 2017, o qual apresenta o perfil 

do professor da Educação Básica no Brasil, no ano de 2017 “na educação infantil e nos anos 

iniciais, a participação das mulheres está, em média, em torno de 90%”.  

Já nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio a presença masculina 

aumenta em termos percentuais, o que permite inferir que a profissão docente para atuar nos 

primeiros anos da educação formal ainda continua centrada na figura da mulher, o que 

mantém uma característica histórica da profissão no país. 

 

 

72%

28%

Feminino Masculino
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b) FAIXA ETÁRIA  

 

Com relação à frequência de idade dos docentes das redes municipais do TIMSOBA 

verificou-se que a maioria dos professores encontra-se nas faixas etárias do grupo entre 30 a 

39 anos e 40 a 49 anos. Em ambas as faixas etárias identificaram-se 49 profissionais, o que 

equivale a 43% do total pesquisado em cada etapa. Se somada a quantidade de sujeitos dessas 

duas faixas etárias, terá um total de 98 professores, equivalente a 86% do universo 

pesquisado, ou seja, pode-se concluir que a frequência de idade prevalente nos docentes das 

redes municipais do TIMSOBA está entre 30 a 49 anos de idade.  

Identificou-se ainda 13 professores com idade entre 50 a 59 anos, somando 11,4% do 

total de sujeitos respondentes. Na faixa etária de 25 a 29 anos verificou-se 2 docentes, o que 

equivale  a , 11,4% e apenas 1 docente, com mais de 60 anos, representando somente  0,9% 

do total.  

 

Gráfico 8 - Frequência de faixa etária dos docentes das redes municipais do TIMSOBA 

    Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

 

Os estudos de Fernandes e Silva (2012, p. 49) apresentam dados apontando uma 

tendência de aumento da faixa etária de professores no Brasil, com a média de idade atingindo 

cerca de 40 anos de idade no período entre 2005 e 2009. Ainda segundo Souza e Gouveia 

(2011, p. 4) há uma tendência de envelhecimento dos profissionais do magistério na Educação 

Básica do país nos últimos anos, visto que “Há um envelhecimento significativo dos 

profissionais da educação básica brasileira, pois enquanto em 1997 a população com mais de 
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56 anos de idade era de apenas 1,4%, em 2007 este grupo representa 5,2%”. 

Os dados da pesquisa com os docentes das redes municipais do TIMSOBA estão 

alinhados com estudos anteriores, os quais apontam que a maior parte de professores que 

estão atuando nas escolas do Brasil se encontram numa faixa etária entre 29 e 49 anos.  

 

c) FORMAÇÃO  

 

Dando continuidade ao delineamento do perfil docente das redes municipais do 

TIMSOBA, retratar-se-á aqui detalhes em relação à quantitativo de professores quanto ao 

grau de formação inicial,  tipo de instituição e modalidade educacional em que concluíram o 

curso de superior. Será apresentada também a participação em atividades de formação 

continuada nos últimos 2 anos (período entre 2016 e 2018), assim como os motivos que 

levaram a participação em atividades que promovem o aperfeiçoamento profissional. 

 

Gráfico 9 - Proporção de docentes por grau de formação nas redes municipais do TIMSOBA 

 
    Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

                                                                                                                                                                

A partir dos dados apresentados no gráfico 9, é possível deduzir sobre a formação 

inicial dos professores da rede municipal do TIMBOSA, que 50% dos profissionais 

concluíram ensino superior - outras licenciaturas, 36% cursaram ensino superior em 

Pedagogia, 6,1% tem formação inicial em outros cursos, 2,6% formação em ensino médio 

magistério e por fim, 0,9% do total pesquisado possuem ensino médio em outros cursos. 

Somando o total de professores com formação em ensino superior pedagogia (36%), mais os 
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que possuem ensino superior em outras licenciaturas (50%), obtêm-se uma porcentagem de 

86% de docentes vinculados à rede municipal do TIMBOSA com formação superior na 

modalidade licenciatura.    

 

Gráfico 10 - Percentual de aumento no quantitativo de professores com nível superior 

completo (licenciatura) no Brasil e na Bahia no período entre 2007 e 2017 

  Fonte: Adaptado pela autora MEC/Inep/DEED/Censo Escolar/Observatório do PNE,2018  

 

A partir de uma análise comparativa entre os dados constantes no gráfico anterior e as 

informações disponibilizadas na Plataforma Online do Observatório do PNE, é possível traçar 

um paralelo entre o percentual de professores com formação em nível superior em licenciatura 

no Brasil, no Estado da Bahia e na rede municipal do TIMBOSA, assim como, analisar como 

cada ente estar situado no que determina a meta 15 da lei 13.005/14 (Brasil, 2014, p. 12), a 

qual define que “todos os professores e professoras da Educação Básica devem possuir 

formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam até 2024”. 

 No ano de 2017, 78,3% dos professores da Educação Básica do Brasil na etapa do 

Ensino Fundamental possuíam curso superior, o que equivale a mais de 1,7 milhão, em 

números absolutos. Importante destacar que os dados apresentados no gráfico 10 incluem os 

profissionais com nível superior nas diversas modalidades, abrangendo bacharelado, 

licenciatura, tecnólogo. Já quando observado apenas os docentes com licenciatura, o 

percentual é menor, sendo que no ano de 2017o Brasil contava com apenas 70,7% desses 

profissionais com tal formação. 

Na Bahia o percentual de professores com nível superior, também no ano de 2017, foi 
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equivalente a 64,0%. Já no TIMSOBA, conforme gráfico 9, o percentual de docentes com 

licenciatura em pedagogia, somados aos licenciados em demais cursos representam 86% do 

universo que integra a rede municipal. Desse modo, é possível concluir que o TIMSOBA está 

mais próximo de alcançar a meta 15 do PNE, distante 14% do percentual de 100% previsto 

até o ano de 2024.  

Apesar das redes municipais do TIMSOBA apresentar índices de formação inicial de 

professores com curso superior em licenciatura mais satisfatórios em relação ao Estado da 

Bahia e ao Brasil, é necessário destacar que ainda existe um grande desafio a ser alcançado. 

Faltam apenas 5 (cinco) anos para o término do decênio referente ao PNE 2014-2024 e ainda 

faltam 14% para conseguir universalizar o número de professores com nível superior. A 

inferência quanto a incerteza em relação ao cumprimento da meta 15 se justifica em 

decorrência do congelamento de verbas para a educação até o ano de 2036, em virtude 

Emenda Constitucional 95/2016. O limite de gastos públicos afeta diretamente a meta 20 do 

PNE, o que inviabiliza a continuidade de investimentos nas demais metas do plano.  

 

Tabela 12 - Distribuição dos docentes pertencentes às redes municipais do TIMSOBA quanto 

ao tipo de instituição que concluíram o ensino superior (curso de graduação) 

Tipo de Instituição 
Número de 

docentes 

Percentual de 

docentes 

Privada 55 48,2% 

Pública Estadual 51 44,7% 

Pública Federal 5 4,4% 

Não tenho curso superior 3 2,7% 

Total  114 100% 

        Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

 

Continuando a análise das questões relativas à formação inicial docente, apresentou-se 

na tabela 12 a distribuição dos docentes pertencentes às redes municipais do TIMSOBA 

quanto ao tipo de instituição que concluíram o ensino superior (curso de graduação). Quando 

investigados, 55 professores (48,2%) responderam que obtiveram formação inicial em nível 

de graduação na rede privada de ensino, na rede pude pública estadual foram 51 (44,7%), para 

rede pública federal foram identificados 5 docentes (4,4%), e foram localizados ainda 3 

profissionais do magistério (2,7%) sem curso superior.  

A tabela 12 permite ainda observar que a porcentagem de docentes investigados que 
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concluíram sua formação inicial em instituições públicas e privadas são muito semelhantes. 

Mesmo se somados os egressos da rede pública estadual e federal, estas alcançam apenas um 

quantitativo de 56 professores, o que equivale a apenas a 49,1%, do quantitativo de 

professores que egressos do ensino superior.   

O percentual de professores que realizam a formação inicial na rede privada é elevado, 

levando em consideração, principalmente, a presença de um campus da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (UESB) no município de Itapetinga. A UESB campus Itapetinga oferece 

cursos de licenciatura em pedagogia, química, física e biologia e mesmo assim um total 

significado de 55 docentes (48,2%) é egresso da rede privada de ensino. 

Essa situação em relação ao quantitativo de professores que estudam em cursos 

ofertados por instituições privados já foi apontado por Gatti e Barreto (2009) com 

preocupação quanto à qualidade dos cursos ofertados por instituições privadas. 

 

O processo de transformação de um número significativo de universidades 

privadas em grandes empresas, com mais de 100 mil alunos algumas delas, 

resultou na expansão de seus campi por diferentes estados e regiões do país, 

mas o sucesso empresarial que obtiveram parece não ter sido acompanhado 

de um correspondente amadurecimento acadêmico e do desenvolvimento 

efetivo da capacidade de criação de conhecimentos novos por meio de 

pesquisa, que constitui o cerne das atividades de caráter propriamente 

universitário. (GATTI; BARRETTO, 2009, p. 59) 

 

Os resultados relacionados ao tipo de instituição em que os docentes concluíram o 

ensino superior (curso de graduação), catalogados a partir do levantamento feito com 

professores participantes da pesquisa que compõem esta dissertação, coadunam com dados 

disponibilizados no documento que retrata o “Perfil do Professor da Educação Básica”, o qual 

apresenta que os professores brasileiros, em sua maioria, obtiveram o nível superior em 

instituições privadas, conforme percentuais de 57% (2009), 60% (2013) e 45% (2017).  

Segundo Carvalho (2018, p. 40) “esse dado pode estar refletindo efeitos das políticas de 

incentivo à formação docente nas instituições privadas, como o Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES) e o Programa Universidade para Todos (Prouni), por 

exemplo”.     

Tais políticas educacionais de incentivo à formação docente nas instituições privadas 

destacadas por Carvalho (2018) podem justificar o índice elevado de docentes do TIMSOBA 

que são egressos da rede privada, mesmo com a presença de um campus de uma Instituição de 

Ensino Superior pública em um dos municípios do Território estudado. 

 



144 

 

Tabela 13 - Distribuição dos docentes pertencentes às redes municipais do TIMSOBA de 

acordo modalidade educacional em que concluíram o ensino superior (curso de graduação) 

 

Modalidade Educacional 
Número de 

docentes 

Percentual de 

docentes 

Presencial 66 57,9% 

Semi-presencial 25 21,9% 

À distância 20 17,5% 

Não tenho curso superior 3 2,7% 

Total  114 100% 

        Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

 

 

Em relação à modalidade educacional em que docentes pertencentes às redes 

municipais do TIMSOBA concluíram o ensino superior (curso de graduação) identifica-ser 

que os mesmos realizaram a graduação em sua maioria na modalidade presencial.  Os dados 

da tabela 13 mostram 57,9%, o que equivale a um quantitativo de 66 professores, que 

estudaram em Instituições presenciais, enquanto 21,9%, que representa 25 sujeitos, 

freqüentaram cursos na modalidade semi-presencial. Os docentes que concluíram o ensino 

superior em instituições que ofertam cursos à distância representam 17,5% do total, ou seja, 

20 profissionais. Na tabela anterior é possível ainda verificar que 3 docentes não tem curso 

superior.  

Novamente se faz necessário ressaltar que apesar a região possuir um campus de uma 

Universidade Pública Estadual que oferta 4 (quatro) cursos de licenciatura, ainda assim 

identificou-se um percentual elevado de professores atuando nas escolas das redes municipais 

do TIMSOBA que são egressos de cursos da modalidade semi-presencial ou à distância.         

Estes dados revelam que 39,4% dos docentes que atuam na educação infantil e no 

ensino fundamental dos municípios investigados, não frequentaram as instituições de ensino 

superior, diariamente, na fase de formação inicial.  Significa que tais professores não foram 

formados em cursos presenciais, o que pode suscitar uma discussão sobre a qualidade dessa 

formação e revelar fragilidades na preparação desses profissionais para o exercício de suas 

atividades. 

A seguir serão apresentados os dados relativos às atividades de formação continuada 

as quais os professores das redes municipais do TIMSOBA nos últimos dois anos, no período 

compreendido entre 2016 a 2018. Ressalta-se que nos gráficos 11e 12 e na tabela 14, os 
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docentes poderiam escolher mais de uma opção de resposta.  

 

Gráfico 11 - Percentual de docentes da Percentual de docentes das redes municipais do 

TIMSOBA referente à participação em atividades de formação continuada nos últimos 2 anos 

(2016-2018) 

 

 
       

  Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

 

 

O gráfico 11 mostra a quantidade de atividades de formação continuada realizadas no 

período analisado, classificados por áreas. Das qualificações realizadas, as que apresentaram 

maior quantitativo foram “palestras, oficinas, seminários e congressos”, com 70,2%. As 

demais atividades aparecem conforme descrito a seguir: cursos de capacitação com carga 

horária entre 20 e 59 horas (43,9%); curso de especialização lato sensu - mínimo de 360 horas 

(37,7%); curso de atualização com carga horária entre 60 e 180 horas (32,5%); curso de 

aperfeiçoamento com carga horária superior a 180 horas (21,9%); pós-graduação mestrado 

(9,6%); e por fim, pós-graduação doutorado com apenas 0,9% do universo total.  

Os dados extraídos dos questionários respondidos pelos docentes do Território 

pesquisado estão diretamente relacionados com a meta 16 do PNE 2014-2024, que retrata as 

questões atinentes à formação continuada e pós-graduação dos professores da Educação 

Básica nacional:  

Nesse sentido a meta 16, da Lei 13.005/2014 (Brasil, 2014) define como objetivo: 
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Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e 

garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação 

continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas 

e contextualizações dos sistemas de ensino (BRASIL, 2014, p. 13). 

 

 

Levando em consideração que o PNE vigente não estabelece critérios de carga horária 

mínima, nem os tipos de atividades que são consideradas como formação continuada para 

alcance da meta 16, elegeu-se então as qualificações relativas às “palestras, oficinas, 

seminários, congressos”, constantes no gráfico 11, como referência para análise dos índices já 

alcançados pelos docentes do TIMBOSA, Bahia e Brasil, assim como a distância existente até 

o alcance de 100% da meta estabelecida até o ano de 2024. A análise empreendida levou em 

consideração informações do período de 2016 a 2018 para o TIMBOSA e do ano de 2017 

para o Estado da Bahia e para o Brasil  

  Têm-se os seguintes dados de formação continuada de docentes: na rede municipal 

do TIMBOSA o índice alcançando foi de 70,2%, portanto, distante ainda da meta a 

percentagem de 29,8%; De acordo com dados disponibilizados na Plataforma on-line 

Observatório do PNE, no caso da Bahia o percentual foi de 31,6%, faltando ainda até 2024 o 

equivalente a 68,4% de professores; E em tratando de Brasil, o quantitativo foi de 35,1%, 

ainda pendente 64,9% pontos percentuais.       

Se comparada com os índices da Bahia e do Brasil, a redes municipais do TIMSOBA 

está em situação bem mais favorável e próximo de alcançar a meta, pela qual todos os 

professores da Educação Básica precisam participar de alguma atividade de formação 

continuada até o término do decênio 2014-2024. Contudo, faz-se necessário refletir se a 

formação continuada realizada pelos professores do TIMBOSA consegue de fato contribuir 

para o desenvolvimento profissional e aprimoramento de conhecimento dos mesmos. Tal 

indagação se justifica pelo fato de que quando se analisa o percentual de cursos de 

aperfeiçoamento com carga horária superior a 180 horas, esse índice cai para pouco mais de 

20%.  

Essa diferença elevada entre a participação em atividades de curta duração e os cursos 

de aperfeiçoamento com carga horária mais alta pode ocultar a necessidade de qualificação 

dos professores, podendo representar apenas alcance de índices e não verdadeira preparação e 

formação para desenvolvimento de suas atividades profissionais.  

Em relação às atividades de pós-graduação identificou-se que os índices dos docentes 
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das redes municipais do TIMSOBA (37,7%), da Bahia (36,1%) e do Brasil (36,2%) estão 

muito próximos.  Todas as localidades avaliadas ainda estão distantes de alcançar a meta 16 

do PNE, de ter a metade de professores da Educação Básica formados na pós-graduação até 

2024.  

Outro fato que precisa ser destacado é que esse percentual apresentado refere-se à pós-

graduação lato sensu (especialização), quanto se tratar de pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado) esse percentual cai significativamente. Ainda conforme informações 

disponíveis na Plataforma on-line Observatório do PNE, no ano de 2017 apenas 2,4% dos 

professores da Educação Básica do Brasil tinham curso de mestrado, e no caso de curso de 

doutorado, o índice era somente de 0,4% do total de professores.  

Mesmo que o percentual de professores com mestrado das redes municipais do 

TIMSOBA (9,6%) seja um pouco maior que a média nacional, este é ainda muito baixo, se 

comparado com o quantitativo de professores com cursos de especialização lato sensu. Tal 

comprovação permite trazer a discussão de Oliveira e Maués (2012), quando apresentam a 

preocupação com o pouco incentivo para realização de cursos de pós-graduação stricto sensu: 

“o mestrado e o doutorado ainda não são incentivados efetivamente como processo de 

qualificação e de formação docente, na maioria dos sistemas de ensino, daí o baixo número de 

docentes com essa titulação” (OLIVEIRA; MAUÉS, 2012, p. 76). 

Por outro lado, encontra-se um aumento representativo na oferta de cursos de 

especialização lato sensu, especialmente na modalidade educacional à distância. Sendo que na 

maioria das vezes os professores os realizam para obeterem progressão de carreira. Muitos 

cursos de especilização lato sensu são realizados à distância, sem contato direto com as 

discussões presenciais, sem a troca de experiências com outros profissionais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

Gráfico 12 - Responsável por promover o acesso à formação continuada dos docentes das 

redes municipais do TIMSOBA últimos 2 anos (2016-2018) 

 
  Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

 

 

Quanto aos responsáveis por promover o acesso dos professores das redes municipais 

do TIMSOBA às atividades de formação continuada nos últimos 2 anos (2016-2018), 

sinalizados no gráfico 12, levantou-se que as Secretarias Municipais de Educação 

apresentaram o quantitativo mais elevado, totalizando no período de 2016 a 2018, o 

atendimento a 73 professores, equivalente a 64% do universo total.  

Dos professores questionados, 54 responderam que sua participação em atividades de 

formação continuada se deu por iniciativa própria, ou seja, 47,4% dos professores não tiveram 

apoio em atividades que levassem ao desenvolvimento profissional docente.  E por fim, 15 

profissionais do magistério da rede municipal do Território de Identidade Médio Sudoeste da 

Bahia, representando 13,2% do total de 114 sujeitos envolvidos na pesquisa, participaram de 

atividades de qualificação promovidas pelas unidades escolares as quais exercem suas funções 

docentes.   

Chama a atenção o percentual alto de professores que não tiveram apoio dos órgãos 

municipais, nem das unidades escolares os quais estão lotados para realização de atividades 

que favoreçam o desenvolvimento profissional docente. Questiona-se neste caso, o papel dos 

órgãos municipais na implementação de ações e políticas voltadas para valorização docente. 

 

 

 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Secretaria Municipal de Educação

Iniciativa própria do professor

Unidade Escolar a qual você exerce…

Outros

Secretaria
Municipal de

Educação

Iniciativa própria
do professor

Unidade Escolar
a qual você
exerce sua

função docente

Outros

Número de docentes 73 54 15 11

% de docentes 64,0% 47,4% 13,2% 9,6%



149 

 

Tabela 14 - Motivos que levaram os professores das redes municipais do TIMSOBA a 

participarem de atividades de formação continuada nos últimos 2 anos (2016-2018) 

 

Motivos  
Número de 

docentes 

Percentual de 

docentes 

Aprender novas tecnologias para 

colaborar nas atividades docentes  
71 62,3% 

Refletir sobre a prática pedagógica 65 57,0% 

Ajudar no trabalho em sala de aula 60 52,6% 

Aumentar/melhorar oportunidades 

profissionais 
58 50,9% 

Progredir na carreira 54 47,4% 

Partilhar ideais e experiências com os 

colegas 
40 35,1% 

Construir recursos didáticos com os 

colegas 
22 19,3% 

Outros 03 2,7% 

  Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

 

 

Finalizando o delineamento das questões que englobam o perfil pessoal e a formação 

do docente da rede municipal dos municípios pertencentes ao TIMSOBA busca-se detalhar as 

informações constantes na tabela 14. Apresentar-se-á o que motivou os professores do 

Território a participarem de atividades de formação continuada nos últimos 2 anos, no período 

abrangido entre 2016 a 2018. 

A motivação dos professores para participar das atividades de formação continuada e 

seus respectivos quantitativos conforme segue descrito: aprender novas tecnologias para 

colaborar nas atividades docentes (62,3%); refletir sobre a prática pedagógica (57%); ajudar 

no trabalho em sala de aula (52,6%); aumentar/melhorar oportunidades profissionais (50,9%); 

progredir na carreira (47,4%); partilhar ideais e experiências com os colegas (35,1%); 

construir recursos didáticos com os colegas (19,3%); e ainda foram assinalados na opção 

outros motivos, o percentual de 2,7% de professores.    

Ressalta-se que neste item os professores poderiam marcar quantas opções desejassem 

em relação aos motivos que os levaram a procurar o aperfeiçoamento profissional. É 

importante destacar que a opção concernente à progressão na carreira apareceu somente em 

quarta colocação, chamando atenção quanto à questão de que o próprio professor não 

vislumbra a qualificação profissional como oportunidade de desenvolvimento na carreira. 

Fato deste que pode ser reflexo da estrutura de alguns planos de carreira e remuneração do 
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TIMSOBA que não contemplam a possibilidade de avanço na carreira através de formativas 

posterior à conclusão do curso superior.  

6.2 Perfil profissional docente das redes municipais do TIMSOBA 

 

Nesta subseção da dissertação serão discutidos os dados concernentes ao perfil 

profissional docente Redes municipais do TIMSOBA. Dentro desta perspectiva, será 

apresentada a distribuição por município, onde os professores atuam profissionalmente, além 

disso, outros fatores atinentes à carreira na visão do sujeito docente pesquisado, tais como: 

tempo de serviço, tipo de contrato de trabalho, carga horária semanal, nível de ensino, salário 

base e as respectivas vantagens acrescidas à carreira. Ainda nesta etapa discutir-se-á a o nível 

de satisfação do professor em relação à remuneração recebida.  

 

Gráfico 13 - Distribuição dos docentes pertencentes às redes municipais do TIMSOBA, 

conforme município de atuação  
 

 
  Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

 

 

A partir das informações extraídas do gráfico 13, é possível identificar que o 

Número de docentes % de docentes

Caatiba 10 8,8%

Firmino Alves 4 3,5%

Ibicui 13 11,4%

Iguaí 9 7,9%

Itambé 4 3,5%

Itapetinga 26 22,7%

Itarantim 3 2,6%

Itororó 6 5,3%

Macaraní 10 8,8%

Maiquinique 14 12,3%

Nova Canaã 8 7,0%

Potiraguá 2 1,8%

Santa Cruz da Vitória 5 4,4%



151 

 

município de Itapetinga aparece com o maior número de professores que responderam o 

questionário proposto neste estudo, com um total de 26 docentes respondentes, representado 

22,7% do universo investigado.  Em seguida aparece Maiquinique com 14 professores 

(12,3%); Na sequência apresentam Ibicuí, com 13 profissionais (11,4%); Caatiba e Macarani, 

ambos com 10 participantes (8,8%);  

Dando continuidade à análise, em Iguaí 09 docentes responderam (7,9%); Nova Canaã 

foram 8 investigados (7,0%); Itororó aparece com 6 respostas (5,3%);  Já em Santa Cruz da 

Vitória consegui-se que 5 professores respondessem ao questionário (4,4%); Nos municípios 

de Firmino Alves e Itambé cada um aparece com  4 educadores (3,5%); No município de 

Itarantim apenas 3 professores deram retorno (2,6%); e por fim, com somente 2 professores 

respondentes aparece o município de Potiraguá (1,8%).  

Destaca-se que apesar das dificuldades encontradas para realização uma pesquisa sem 

financiamento e desenvolvida na dimensão geográfica que se propôs esta dissertação, 

conseguiu-se um montante de professores 114 participantes, superando o tamanho da amostra 

populacional definida inicialmente em 92 professores, necessária para que a pesquisa fosse 

considerada estatisticamente confiável.  

 

Gráfico 14 - Distribuição por tempo de serviço dos docentes pertencentes às redes municipais 

do TIMSOBA  

     

 

      Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 
 

O gráfico 14 permite empreender análise referente ao tempo de serviço no magistério 
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público dos professores integrantes das redes municipais do TIMSOBA. Os professores 

respondentes em sua maior parte foram identificados no grupo de 7 a 25 anos de atuação na 

carreira de magistério, com um percentual de 75% de sujeitos, o que equivale a 85 

profissionais nessa fase da carreira. Em seguida identifica-se 2 investigados, o corresponde a 

10% do total, no grupo de 25 a 35 anos atuando como profissionais do magistério.  

Na sequência aparecem os demais grupos estabelecidos para esta pesquisa, 

distribuídos conforme se pode observar: de 4 a 6 anos tem-se 7 professores que participaram 

da pesquisa (6,1%);  de 1 a 3 anos foram 6 sujeitos (5,3%); O grupo de 35 a 40 anos aparece 

com apenas 3 docentes (2,6%); e na opção outro ainda foi identificado 1 sujeito respondente.  

A partir dos dados apresentados no gráfico anterior, os quais foram sistematizados a 

mediante embasamento teórico de Huberman (2000), traça-se neste momento uma discussão 

envolvendo os ciclos de vida profissional da careira docente. Segundo o autor, a 

sistematização da carreira leva em consideração os anos de exercício da docência, acrescida 

de características específicas de cada fase experimentada durante a trajetória profissional, a 

saber: fase de entrada na carreira, que compreende o período de 1 a 3 anos de docência; a fase 

de estabilização constitui-se em um período entre o 4º e o 6º de docência; fase de 

diversificação é o caracterizado entre o 7º e 25º ano de docência; fase de serenidade 

representado pelo período entre  25 a 35 anos de docência e  por fim a  fase de 

desinvestimento, que inclui os professores com mais de 35 anos de docência. 

Fazendo uma relação entre os dados constantes no gráfico 14 com os ciclos de vida 

profissional da careira docente de Huberman (2000) é possível detectar que a maior parte dos 

professores pesquisadas das redes municipais do TIMSOBA está incluída na fase da 

diversificação, também chamada de experimentação.  

Segundo Ilha e Hypólito (2014) na fase de diversificação:   

 

Os professores buscam novos desafios para evitar a rotina, mostram-se 

motivados nas diversas atividades na escola e experimentam e diversificam 

mais. Por volta do “meio da carreira”, entre o 15º e o 25º ano de docência, os 

professores vivenciam um período de questionamento (HYPÓLITO, 2014, 

p.102). 

 
 

Já no ciclo caracterizado como fase de desinvestimento foram identificados somente 3 

professores. Segundo Ilha e Hypólito (2014, p. 102) ocorre que “nessa fase o professor 

desenvolve um processo, geralmente, de um recuo positivo da docência (desinvestimento 

sereno”. Entretanto, ainda segundo os mesmos autores, esse ciclo pode representar uma etapa 
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de tristeza e amargura, onde o professor espera ansioso pelo término da carreira.  

Diante das colocações apresentadas, identifica-se a importância do investimento em 

políticas de valorização docente, para que os profissionais do magistério consigam ter 

satisfação profissional a partir de condições de trabalho, carreira e remuneração.  Condições 

que possibilite ao professor transitar por todos os ciclos da vida profissional, de modo que a 

trajetória profissional simbolize processo permanente de desenvolvimento profissional e 

pessoal.   

Dentre os professores investigados neste estudo, apenas 5,3% do quantitativo total 

encontram-se na fase inicial da carreira. Um dos motivos que podem estar relacionados à 

porcentagem baixa de docentes no começo da carreira do magistério na rede municipal do 

TIMBOSA é a ausência de políticas públicas de incentivo e valorização à profissão.  

 

Gráfico 15 - Distribuição de contratos por tipo de vínculo dos docentes pertencentes às redes 

municipais do TIMSOBA  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 
 

Observa-se no gráfico anterior que 56,1% dos professores das redes municipais do 

TIMSOBA, respondentes do questionário, tem vínculo contratual do tipo concursado efetivo 

estatutário e na sequência aparecem os docentes concursos efetivos CLT, com porcentagem de 

26,3% do total. Já os professores que são prestadores de serviço por contrato temporário 

representam 11,4% do universo. Aparecem ainda 4,4% de profissionais do magistério com 

vínculo de prestador de serviço sem contrato, e por fim, na opção outro vínculo identificou-se 

1,8% de docentes.   

Somando-se os professores com vínculo efetivo estatutário aos que possuem vínculo 
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efetivo CLT tem-se um percentual de 82,4% de profissionais vinculados às redes municipais 

do TIMSOBA na condição de servidores efetivos. Os demais vínculos elencados, os quais 

representam os profissionais do magistério sem estabilidade funcional, correspondem a 17,6% 

dos participantes deste estudo.   

Destarte, os dados constantes do gráfico 15 permitem fazer uma relação entre as 

informações concernentes ao quantitativo de professores pesquisados e seus respectivos 

vínculos contratuais e dois contextos do ciclo de políticas de Ball.  Apesar da Lei 13.005/14 

(Brasil, 2014), apontar na meta 18, estratégia 18.1 que no início do 3º ano de vigência do PNE 

2014-2024, ou seja, no ano de 2017, as redes púbicas de Educação da Básica deveriam estar 

estruturadas para que, no mínimo, 90% dos profissionais de magistério fossem ocupantes de 

cargo de provimento efetivo, as informações apresentadas demonstram que ainda existe um 

percentual de 17,6% de professores das redes municipais do TIMSOBA trabalhando sem 

estabilidade na careira,   

Esta dualidade existente entre o instituído na legislação nacional no que diz respeito a 

ter no mínimo 90% dos profissionais de magistério ocupantes de cargo de provimento efetivo 

início do 3º ano do PNE relaciona-se ao contexto de produção do documento, e o praticado 

nas redes municipais, o qual se encontra ainda mais de 10% de professores com contratos 

temporários inclui-se no contexto da prática, do ciclo de políticas de Ball.  

As informações relativas ao tipo de vínculo contratual dos professores das redes 

municipais do TIMSOBA coletados na pesquisa de 2018, que compõem esta dissertação, e os 

dados já apresentados no gráfico 6, o qual retrata o percentual de contratos por tipo de vínculo 

no  Brasil, na Bahia e  no TIMSOBA no ano e 2016 mostram que pouca coisa modificou em 

termos de políticas para valorização dos profissionais do magistério na questão relativa à 

contratação profissionais através de concurso público para provimento de cargo efetivo. No 

ano de 2016 o percentual de professores com vínculo efetivo era de 79,9%, já no ano de 2018 

os dados coletados apontam 82,4%, com um aumento de apenas 2,5% de docentes com 

estabilidade na carreira.  

Os dados apontam uma tendência de que a meta 18, estratégia 18.1 do PNE não seja 

cumprida até o término do decênio 2014-2024, em decorrência dos cortes orçamentários 

sofridos pela educação nos últimos anos, o que inviabilizará a realização de novos concursos 

públicos para contratação de cargos de provimento efetivo.  
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Gráfico 16 - Percentual de carga horária semanal de trabalho dos docentes pertencentes às 

redes municipais do TIMSOBA 

    

   Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 
 

Dos 114 professores que responderam ao questionário, 54 sujeitos, equivalente a 

47,4% estão inseridos no grupo de profissionais que trabalham 40 horas semanais. Já os 

docentes que tem carga horária semanal de trabalho de 20 horas totalizam um percentual de 

40,4%, o que representa 46 educadores. Averiguou-se ainda que 14 docentes, o que equivale a 

uma porcentagem de 12,2% dos informantes trabalham 60 horas semanais, e para a opção de 

carga semanal de 30 horas não foi identificado nenhum profissional.  

Nesta variável de análise chama a atenção o percentual de professores que trabalham 

60 horas semanais. Uma carga horária muito alta e com um percentual significativo de mais 

de 10% dos professores das redes municipais do TIMSOBA que dedicam 3 turnos para a 

atividade profissional.  

A intensificação da jornada de trabalho dos professores reflete a desvalorização da 

carreira do magistério, o que obriga o profissional a se submeter a uma carga horária de 

trabalho desgastante, a qual prejudica tanto seu desempenho profissional, quando sua 

qualidade de vida.  

Segundo Oliveira (2006) o aumento da jornada de trabalho dos professores reflete 

como um dos aspectos da intensificação do trabalho docente, além do aumento das exigências 

da profissão. A autora destaca também que os professores assumem mais que uma jornada de 

trabalho para obter maiores rendimentos, contudo isso pode comprometer a qualidade do seu 

trabalho. 
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Tabela 15 - Percentual de professores das redes municipais do TIMSOBA quanto à atuação, 

por etapa de Ensino  

Atuação quanto à etapa de ensino  
Número de 

docentes 

Percentual de 

docentes 

Professor da Educação Infantil 10 8,8% 

Professor das séries iniciais do Ensino 

Fundamental 
38 33,3% 

Professor das séries finais do Ensino 

Fundamental 
67 58,8% 

Outro 8 7,0% 

     

      Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

 

Identifica-se no tabela 15 que percentual de atuação mais representativo entre os 

docentes das redes municipais do TIMSOBA está nas séries finais do Ensino Fundamental, 

com 58,8% de respondentes, e em seguida aparece o professor que atua nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, com 33,3%. Dos professores investigados, 8,8% do quantitativo total 

atua na Educação Infantil. Por fim, foi identificado um total de 8 professores  (7%) que 

declaram atuar em outras etapas da educação, dentre as quais Ensino Médio, Educação de 

Jovens e Adultos e Ensino Superior.  

Nesta questão do questionário os professores poderiam responder mais de uma opção, 

por este motivo o total de respostas ultrapassa o total de respondentes.  

 

Tabela 16 - Salário Base (sem adicionais, gratificações e auxílios) dos professores das redes 

municipais do TIMSOBA 

Salário Base  
Número de 

docentes 

Percentual de 

docentes 

De 1 até 2 salários mínimos (De R$ 954,00 a R$ 1.908,00) 59 51,8% 

De 3 até 4 salários mínimos (De R$ 2.862,00 a R$ 3.816,00) 50 43,9% 

De 5 até 6 salários mínimos (De R$ 4.770,00 a R$ 5.724,00) 4 3,5% 

De 7 até 8 salários mínimos (De R$ 6.678,00 a R$ 7.632,00) 1 0,9% 

De 9 até 10 salários mínimos (De R$ 8.586,00 a R$ R$ 9.540,00) 0 0 

Acima de 10 salários mínimos (Mais de R$ 9.540,00) 0 0 

  Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

 



157 

 

Quando os professores das redes municipais do TIMSOBA foram questionados a 

respeito do valor do salário base, ou seja, o salário base sem acréscimo de vantagens, que 

recebem e as respostas foram analisados, observou-se que 51,8% do universo total ganham de 

1 até 2 salários mínimos (de R$ 954,00 a R$ 1.908,00) e que 43,9%  dos docentes estão no 

grupo de profissionais que recebem  entre 3 até 4 salários mínimos (de R$ 2.862,00 a R$ 

3.816,00). No valor de 5 até 6 salários mínimos (de R$ 4.770,00 a R$ 5.724,00) foram 

identificados apenas 3,5% sujeitos, ou seja, apenas 4  docentes. E por fim, somente 0,9% do 

universo total recebem salário base que correspondem de 9 até 10 salários mínimos (de R$ 

8.586,00 a R$ R$ 9.540,00). 

Frente aos dados apresentados, é possível  avaliar que mais da metade dos professores 

investigados e que atuam nas escolas municipais do TIMSOBA recebem salário inferior ao 

valor do piso nacional do magistério, que corresponde ao valor de R$ 2.455,35, válido para o 

ano de 2018, em cumprimento à Lei 11.838/2008 (Brasil, 2008). Desse modo, faz necessário 

mais uma vez ressaltar a dualidade que vigora entre o que é instituído legalmente e o que é 

praticado na realidade de cada município. Aqui novamente se faz presente a relação existe 

entre os contextos da produção do documento e o contexto da prática, presentes no ciclo de 

políticas de Ball.  Para Gatti (2012) os salários estão atrelados à atratividade e permanência do 

professor na carreira, e as desistências, muitas vezes, ocorrem devido ao problema dos baixos 

salários e do pouco reconhecimento da docência.  

 

Tabela 17- Vantagens (adicionais, auxílios e gratificações), que compõem a estrutura da 

careira e remuneração dos professores das redes municipais do TIMSOBA  
 

Vantagens  
Número de 

docentes 

Percentual 

de docentes 

Adicional por tempo de serviço 
87 76,3% 

Adicional noturno 
1 0,9% 

Atividades complementares 
37 32,5% 

Auxílio alimentação 
3 2,6% 

Auxilio transporte / Auxilio por deslocamento 
7 6,1% 

Condições especiais de trabalho 
1 0.9% 

Dedicação exclusiva 
6 5,3% 

Docência em classe multiseriadas em zona rural 
1 0,9% 

Docência em classes de alunos com necessidades educacionais 

especiais 1 0,9% 
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Vantagens  
Número de 

docentes 

Percentual 

de docentes 

Estímulo ao aperfeiçoamento profissional (cursos de capacitação 
28 24,6% 

Estímulo às atividades de classe / Regência de Classe 
32 28,1% 

Estimulo às atividades de suporte pedagógico 
5 4,4% 

Exercício da função de Coordenador Técnico-pedagógico 
5 4,4% 

Exercício de Coordenação de unidades escolares 
3 2,6% 

Exercício de Coordenador Pedagógico na Unidade de Ensino 
3 2,6% 

Exercício de Direção ou Vice-Direção de unidades escolares 
7 6,1% 

Exercício em Escola de difícil acesso 
1 0,9% 

Exercício em escola situada em área rural 
2 1,8% 

Resultados de pesquisa e produção intelectual 
0 0,0% 

Não recebo nenhuma vantagem (adicionais auxílios e gratificações) 
12 10,5% 

  

 Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

 

 

Em relação às vantagens (adicionais, auxílios e gratificações), que compõem a 

estrutura da careira e remuneração dos professores das redes municipais do TIMSOBA, é 

possível perceber nos questionários respondidos, conforme dados detalhados na tabela17, que 

a vantagem que complementa o salário base, que aparece com maior percentual de 

respondentes é o adicional por tempo de serviço com 76,3% de respostas. Em relação às 

atividades complementares tem um percentual de 32,5% compondo a remuneração dos 

profissionais nos municípios do TIMSOBA; Já o estímulo às atividades de classe / Regência 

de Classe somam 28,1% do grupo de sujeitos investigados. 

Outra vantagem que aparece com um percentual ainda significativo de respostas dos 

professores é o Estímulo ao aperfeiçoamento profissional (cursos de capacitação). As demais 

vantagens pecuniárias elencadas na tabela 17 apresentaram-se cada uma com um percentual 

inferior a 10% de professores respondentes.  Chama a atenção o fato de que mais de 10% dos 

professores participantes da pesquisa de campo que compõe esta dissertação disseram que não 

recebem nenhuma vantagem adicional, as quais deveriam ser acrescidas ao salário base do 

profissional do magistério de cada rede municipal estudada.  

Numa analise comparativa entre os dados constantes na tabela 17 e tabela 11, ambas 

retratando as vantagens recebidas pelos professores das redes municipais do TIMSOBA, 
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chama a atenção para a variável classificada como “adicional por tempo de serviço. Na 

tabela11, que analisa as vantagens (Adicionais, Auxílios e Gratificações) estabelecidas nos 

planos de carreira para os professores das redes municipais do TIMSOBA, o adicional por 

tempo de serviço consta em todos PCCR analisados, ou seja, de acordo a legislação municipal 

que regula a carreira e remuneração em cada município estudado, a referida vantagem é 

contemplada 100% do universo analisado, entretanto na tabela 17 a qual apresenta a carreira a 

partir da visão do docente e o que é praticado em cada localidade analisada, encontrou-se 

apenas 76,3% de profissionais que declaram que a vantagem faz parte da composição da sua 

remuneração.  

Uma diferença percentual de 23,7% entre o instituído na legislação que regulamenta a 

carreira do magistério nas redes municipais do TIMSOBA e sua real implementação. Tal 

constatação abre margem para reflexão da necessidade de fiscalização quanto ao cumprimento 

da legislação educacional, para que situações como estas deixem de ser um entrave para a 

valorização da profissão do docente.   

 

Gráfico 17 - Grau de satisfação dos professores das redes municipais do TIMSOBA em 

relação à remuneração  
 

 

 
  Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

 

Para finalizar a apreciação do perfil profissional do docente proposto nesta dissertação, 

destacam-se as respostas dadas pelos professores investigados, a partir da análise de dados 

presentes no gráfico 17. Nesta etapa do estudo preocupou-se em compreender a percepção do 

sujeito docente no que diz respeito ao seu grau de satisfação em relação à remuneração 

recebida.  
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Ao analisar o gráfico 17, é possível identificar que o grau de insatisfação dos docentes 

das redes municipais do TIMSOBA em relação à remuneração é elevado, sendo que 55,3% 

estão insatisfeitos e 14,0% muito insatisfeitos, somando os dois percentuais atingem um total 

de 69,3% de professores que não estão satisfeitos com a remuneração que recebem. Apenas 

29,8% declararam satisfeitos com a remuneração recebida e somente 0,9% disse está muito 

satisfeito.  

Os índices de insatisfação são um reflexo da falta de valorização da carreira docente 

no país.  Tal inferência está embasada teoricamente no pensamento de Idoeta (2013), a qual 

destaca que a desvalorização do professor é evidente no Brasil, pois de acordo informações 

divulgadas pela Fundação Educacional Varkey Gems, entre 21 países, o Brasil está em 

penúltimo lugar no critério de valorização de professores, tomando como referencia os 

critérios de salário; respeito ao professor pelos alunos; e também o interesse pela profissão. 

A insatisfação manifestada pelos professores investigados reflete a falta de 

implementação das políticas púbicas para valorização docente no Brasil, e também como foi 

observado no decorrer da análise do perfil profissional dos professores da rede municipal do 

Território de Identidade Médio Sudoeste da Bahia, reflete a falta de investimento na carreira 

docente do Território.  

O perfil profissional docente traçado permite observar a falta de investimento em 

realizar concursos públicos para provimento de cargo efetivo, uma vez que o quantitativo de 

contratos temporários é alto, também tem o fator de professores necessitarem trabalhar 60 

horas semanais e por fim a questão complexa no que diz respeito aos baixos salários.     

Segundo Silva (2017) vários fatores apontam para a insatisfação docente: 

 

Dessa maneira os resultados apontam para a insatisfação com a profissão, já 

que prepondera entre os professores o sentimento de desvalorização, 

evidenciada principalmente pela baixa remuneração, o que ocasiona o 

trabalho em mais de um período, chegando a triplicar a jornada de trabalho 

seja na mesma instituição ou em outra.   (SILVA, 2017, p.62) 

 

Os fatores apresentados podem levar os docentes a exercerem sua profissão sem 

motivação, o que pode ocasionar a acomodação e a resistência para atualizar-se e para 

capacitar-se melhor. A questão da falta de satisfação com a profissão da docência pode 

interferir na atratividade o futuro profissional, assim como influenciar na permanência do 

professor carreira do magistério.  É necessário investir em políticas de valorização para os 
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profissionais do magistério, de modo que os atuais e futuros educadores sintam-se motivados.  

6.3 Condições de trabalho e percepção de valorização docente das redes municipais do 

TIMSOBA 

 

O conjunto de questões que formam este bloco irá retratar as condições de trabalho e 

percepção de valorização docente e fecha a seção 6 desta dissertação, que se encarregou de 

discutir a carreira e remuneração do magistério público das redes municipais do TIMSOBA na 

perspectiva do sujeito docente. Nesta subseção serão tratados os dados relacionados às 

condições de trabalho às quais os professores são submetidos, a exemplo da quantidade de 

disciplinas e turmas que ensinam, além do quantitativo de alunos por turma. Também será 

apresentada análise de fatores relativos às condições de saúde do trabalhador docente, e por 

fim discutir-se-á qual a percepção de valorização identificada nas respostas dos questionários 

respondidos pelos professores.  

 

Gráfico 18 - Distribuição de professores das redes municipais do TIMSOBA quanto ao 

exercício de outra atividade remunerada além da docência 

 

 

              Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

 

No que diz respeito às condições de trabalho dos docentes pesquisados, o gráfico 18 

apresenta análise relativa à distribuição dos professores das redes municipais do TIMSOBA 

quanto ao exercício de outra atividade remunerada além da docência. A investigação 

constatou que um quantitativo total de 41% de professores exerce outra atividade remunerada 
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além da docência, sendo esse percentual distribuído em exercício em outra atividade na área 

educacional (23%) e em outra atividade fora d área de educação com 18% do total de sujeitos 

respondentes.  O total restante de 59% respondeu que só exerce atividade remunerada na 

condição de docente.  

O total de professores que necessitam exercer outra atividade remunerada é elevado. 

Deduz-se que esse fato pode está relacionado aos baixos salários recebidos pelo professores, 

conforme análise já apresentada na tabela 16. Masson (2017) destaca os professores ganham 

menos que outros profissionais com a mesma formação: 

 

Os professores fazem parte de uma categoria profissional que recebe menos 

do que outros profissionais com a mesma formação e, embora saibamos da 

impossibilidade ontológica do Estado ser mediador para a superação das 

formas desiguais de vida e trabalho na sociedade capitalista, é fundamental a 

organização coletiva desses profissionais para a manutenção, garantia e 

ampliação de direitos no plano legal. (MASSON, 2017, p. 861) 

 

 

De acordo dados disponibilizados na plataforma Observatório do PNE, os docentes 

recebiam no ano de 2015, em média, apenas o equivalente a 52,5% do salário de outros 

profissionais com a mesma formação. A meta 17 do PNE prevê que até o ano de 2020, todos 

os profissionais da educação tenham seus rendimentos equiparados ao rendimento médio dos 

demais profissionais com a mesma titulação.   

O que se encontra ainda hoje, passados 4 (quatro) anos após a aprovação do PNE 

2014-2024 são professores recebendo uma remuneração muita baixa, o que os obriga a  

exercerem outras atividades, conforme inventariado no gráfico 18. É possível inferir que o 

exercício de outras atividades simultaneamente às atividades de docência tem como finalidade 

complementar renda mensal, uma vez que o que ganham como professores não seja 

suficiente. 
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Gráfico 19 - Distribuição de docentes das redes municipais do TIMSOBA de acordo a 

quantidade de escolas em que trabalham e pela natureza da instituição vinculada, além da rede 

municipal  

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

 

No gráfico 19 é apresentada a distribuição de docentes das redes municipais do 

TIMSOBA de acordo a quantidade de escolas em que trabalham e também com o percentual 

de professores de acordo a natureza da instituição que atuam, no caso dos professores que 

mantém vínculo empregatício com mais de uma instituição.  Os dados levantados retratam 

que a maior parte de professores respondentes do questionário atua em apenas 01 escola, com 

percentual de 70% de sujeitos.  O quantitativo de 25% trabalha em duas escolas, e na 

sequência aparecem aqueles que desenvolvem suas atividades em três instituições, com 4%. 

Finalizando a analise encontrou-se ainda 1 (um) professor que sinalizou  trabalhar em 4 

escolas ou mais.  

Ressalta-se que foi identificado um quantitativo de 34 professores, o que representa 

30% do total de sujeitos participantes do estudo, que desenvolvem suas atividades 

profissionais em mais de 1 escola. Este resultado chama a atenção para as dificuldades que 

estes profissionais podem enfrentam na condução das suas atividades, no sentido de 

problemas de deslocamento, organização rotina diária, o que pode ocasionar situações de 

sobrecarga, insatisfação e adoecimento nos profissionais submetidos a esta situação.  
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No caso dos docentes que trabalham em outras instituições, além das escolas 

pertencentes á redes municipais do TIMSOBA, tem-se os seguintes percentuais, de acordo a 

natureza institucional, a saber: escolas púbicas (25%); uma escola pública e uma privada 

(11%) e por fim, 3 professores responderam que além das redes municipais do TIMSOBA 

também trabalham na rede privada de ensino.  

 

Tabela 18 - Distribuição de docentes das redes municipais do TIMSOBA conforme 

quantidade de turmas e disciplinas que lecionam e média de alunos por turma que ministram 

aula 

TURMAS DISCIPLINAS ALUNOS 

Quantidade de 

turmas 

% de 

docentes 

Quantidade de 

disciplinas 
% de docentes 

Quantidade média de 

alunos, por turma que 

ministram aula 

% de 

docentes 

Apenas 1 turma 17,5% 
Apenas 1 

disciplina 
31,6% De 1 a 15 alunos/turma 3,5% 

2 turmas 11,4% 2 disciplinas 21,9% De 16 a 20 alunos/turma 9,6% 

3 turmas 5,0% 3 disciplinas 10,5% De 21 a 25 alunos/turma 19,3% 

4 turmas 11,4% 4 disciplinas 5,3% De 26 a 30 alunos/turma 39,5% 

5 turmas 7,9% 5 disciplinas 16,7% De 31 a 35 alunos/turma 17,5% 

6 turmas 8,8% 6 disciplinas 6,1% De 36 a 40 alunos/turma 7,9% 

7 turmas 8,8% 7 disciplinas 2,6% De 41 a 45 alunos/turma 1,8% 

8 ou mais 

turmas 
28,9% 

8 ou mais 

disciplinas 
5,3% Mais de 45 alunos/turma 0,9% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

 

A tabela 18 contempla dados que correspondem às variáveis que retratam diretamente 

o cotidiano da sala de aula do professor municipal do TIMSOBA , sendo analisadas as 

respostas dos questionários que relevam o percentual de docentes de acordo a quantidade de 

turmas e disciplinas que ministram aulas, assim como a quantidade média de alunos por turma 

que lecionam.  

A análise das respostas permite delinear o seguinte retrato das condições de sala de 

aula no quesito quantidade de turmas na sequência a seguir: 8 ou mais turmas  (28,9%); 

apenas 1 turma (17,5%); 2 e 4 turma (11,4%); 6 e 7 turmas (8,8%); 5 turmas (7,9%) e ainda  

5% de professores que ministram aulas em 3 turmas. 

Chama a atenção no contexto geral analisado que a maioria dos professores ministram 

aulas em mais de 8 turmas, fato que pode estar relacionado aos dados já apresentados na 

Tabela 19, a qual descreve o percentual de professores das redes municipais do TIMSOBA 

quanto à atuação, por etapa de Ensino. Os professores com quantitativo alto de disciplinas 

ministradas provavelmente são os professores que atuam nas series finais do Ensino 
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Fundamental, que representam 58,8% pontos percentuais da variável de professores por 

etapa de ensino, quanto à atuação.   

As informações coletadas com os professores das redes municipais do TIMSOBA as 

quais relacionam quantitativo de turmas, com a etapa de ensino, estão de acordo com as 

observações de Carvalho (2018, p. 57) a qual expressa “que os professores com maior 

quantidade de turmas provavelmente são os que lecionam para anos finais e ensino médio”. 

Já para a variável quantidade de disciplinas ministradas detectou-se os seguintes 

quantitativos: apenas 1 disciplina (31,6%); 2 disciplinas (21,9%); 5 disciplinas (16,7%), 3 

disciplinas (10,5%); 6 disciplinas (6,1%); 8 ou mais disciplinas e 4 disciplinas (5,3%) e 

aparece ainda 2,6 que ministram 7 disciplinas. 

Importante ressaltar que somadas todas as respostas de professores que lecionam a 

partir de 2 disciplinas, obtém uma porcentagem de 68,4%  do total, ou seja, 70 docentes 

questionados atuam na sala de aula com mais de uma disciplina. Lembrando que de acordo 

Lei 13.005 (Brasil, 2014) que aprovou o PNE vigente, na sua meta 15 está previsto que todos 

os professores da Educação Básica tenham até o ano de 2024 curso superior na modalidade 

licenciatura na área de conhecimento em que lecionam.  

Ainda segundo Carvalho (2018) é difícil conseguir cumprir tal exigência prevista na 

meta 15, visto que o professor leciona várias disciplinas diferentes. Essa mesma situação está 

posta na rede municipal dos municípios pertencentes ao TIMSOBA. 

Por último, na tabela 18 detectou-se que 39,5% dos professores pesquisados têm em 

média de 26 a 30 alunos por turma que lecionam.  Já os professores que tem em média de 21 a 

25 alunos por turma correspondem a 19,3% pontos percentuais, seguidos pelos profissionais 

de magistério que tem em média 31 a 35 alunos com 17,5%.  As demais variáveis aparecem 

conforme a seguir relacionado: 16 a 20 alunos/turma (9,6%); 36 a 40 alunos/turma (7,9%); 1 a 

15 alunos/turma (3,5%); 41 a 45 alunos/turma (1,8%) e por fim 2 (dois) professores 

responderam que tem mais de 45 alunos/turma, equivalente a 1,8%. 
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Tabela 19 - Variação percentual de docentes das redes municipais do TIMSOBA baseada na 

carga horária semanal de hora aula com alunos, de horas atividades e do local para 

planejamento das atividades docentes. 

 
CH de hora 

aula com 

alunos 

% de 

docentes 

CH de hora 

atividade 

% de 

docentes 

Local de 

planejamento 

% de 

docentes 

Até 14 

horas/aula 
28,9% 

Até 6 horas/aula 

 

 

54,4% 
Apenas na escola – 

nos intervalos 
1,8% 

De 15 a 20 

horas/aula 
28,9% 

De 7 a 10 

horas/aula 
21,9% 

Apenas na escola – 

em momentos 

específicos para 

planejamento 

15,8% 

De 21 a 25 

horas/aula 
9,6% 

De 11 a 14 

horas/aula 
9,6% Apenas em casa 6,1% 

De 26 

horas/aula 

ou acima 

26,3% 
15 horas/aula ou 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

 

Na tabela 19 foi realizada a análise dos determinantes relacionados à carga horária 

docente dentre de sala de aula, assim como o tempo em horas destinado à prática de 

atividades fora da sala de aula, denominado neste estudo de horas atividades. Analisou-se 

ainda o local onde os professores utilizam para planejamento das suas atividades 

profissionais.  

Para os intervalos de carga horária em sala de aula classificados de “até 14 horas/aula e 

de “15 a 20 horas/aula foram identificados um percentual de 28,9% docentes para cada 

intervalo citado. Em seguida 26,3% de professores trabalham em sala 26 ou mais horas/aula. 

E por último encontra-se o grupo correspondente a 9,6% pontos percentuais de sujeitos com 

carga horária semanal em sala de aula de 21 a 25 horas/aula.  

No caso das horas atividades, a tabela 20, retrata a seguinte situação: até 6 horas/aula 

(54,4%); de 7 a 10 horas/aula (21,9%); 15 horas/aula ou acima (10,5%), e finalizando a 

demonstração de professores e suas respectivas cargas horárias de atividades sem interação 

com alunos, tem-se 9,6% de sujeitos no grupo pertencente à variável de 11 a 14 horas/aula de 

horas atividades. 

Foi observado que somando o grupo de professores que só tem até 6 horas/aula de hora 

atividade, aos que têm de 07 a 10 horas/aula, que estes representam 76,3% do total de 
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professores pesquisados que tem o máximo de 10 horas de sua jornada semana para 

dedicarem-se às atividades fora da sala de aula.  

Fazendo uma correspondência entre os dados apresentados na tabela 20 com as 

informações presentes no gráfico 16 “percentual de carga horária semanal de trabalho dos 

docentes pertencentes às redes municipais do TIMSOBA”, percebe-se uma incongruência 

com o que é determinado no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei 11.738/2008 (Brasil, 2008, p.01) o 

qual define que “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”. 

Tal divergência se deve pelo fato de que se os docentes das redes municipais do 

TIMSOBA, que responderam ao questionário, e que tem carga horária semanal em sala de 

aula entre 40 a 60 horas correspondem a 59,6% e que tem garantido legalmente o máximo de 

2/3 da sua carga de atividades dedicada a atividades com os alunos, ou seja, estes deveriam ter 

de horas atividades semanais o equivalente a 13h20 minutos para contratos com jornada de 40 

horas semanais e 20 horas para aqueles que trabalhos 60 horas por semana.  

Mais uma vez verifica-se que as políticas de valorização docentes aprovadas na 

legislação nem sempre são implementadas e não chegam ao cotidiano do professor, 

ocasionando situações de sobrecarga de trabalho e descumprimento do instituído legalmente.  

A tabela 19 também fez a análise dos dados relativos ao local utilizado pelos 

professores para planejamento das atividades de docência. Identificou-se que a maior parte 

dos professores divide o tempo entre escola e casa para preparam suas atividades 

profissionais.  Em seguida concentram-se 15,8% de docentes que preparam suas atividades de 

docência apenas na escola, em momentos específicos destinados para o planejamento. Um 

quantitativo de 6,1% dos sujeitos respondentes realiza suas atividades apenas em casa e por 

fim 2 professores (1,8%) responderam que só utilizam os intervalos na escola para fazerem 

suas atividades profissionais.  

Os dados coletados são preocupantes no sentido de que um percentual de 75,4% do 

total de participantes do estudo utiliza parte do seu tempo em casa para preparar suas 

atividades de docência. Uma vez que a carga horária destinadas às horas atividades é muito 

baixa, é possível deduzir que um quantitativo alto de professores trabalha em casa, além da 

sua carga horária semanal remunerada. 
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Gráfico 20 - Problemas de saúde dos docentes das redes municipais do TIMSOBA 

 
  Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

 

O gráfico 20 está retratando questões diretamente relacionadas à saúde dos professores 

pertencentes à rede municipal do Território de Identidade Médio Sudoeste da Bahia. 

Apresentar-se-á as principais complicações de saúde citadas pelos docentes e seus respectivos 

percentuais. 

Dos problemas de saúde constantes no gráfico 20, o cansaço aparece como o principal 

incômodo à saúde dos professores, apontando por 73,7% de docentes respondentes. Na 

sequência destacam-se dores nos braços e ombros (59,6%); dores na coluna (47,4%); dores na 

garganta e esquecimento aparecem cada um com 39,5% pontos percentuais de respostas dos 

professores. Azia, queimação e insônia sã problemas de saúde apontados por 36,8% de 

sujeitos, e além desses, destacam problemas de rouquidão ou perda de voz para 36% de 

professores e também a insônia apontada como problema de saúde para 31,6% dos docentes 

municipais do TIMSOBA.  

Além dos problemas destacados, aparecem ainda outros incômodos de diversas ordens, 

tais como: ansiedade, tendinite nos cotovelos, enxaqueca, gastrite, dores fortes de cabeça e 

hipertensão.       

Os problemas de saúde assinalados pelos professores são caracterizados como doenças 

ocupacionais que, de acordo com Costa (2009), são consideradas como moléstias de evolução 

lenta e progressiva, que tem origem e causa igualmente gradativa e durável, vinculadas às 

condições de trabalho às quais o profissional está submetido.  
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A relação entre as condições de trabalho do professor, aliada à desvalorização da 

profissão em relação à remuneração recebida pelo trabalho realizado são fatores que podem 

estar diretamente relacionados aos achados relativos aos problemas de saúde dos docentes das 

redes municipais do TIMSOBA. Professores recebem uma remuneração baixa, conforme 

retratado na tabela 16, a qual assinala que mais de 50% dos docentes pesquisados recebem 

apenas entre 1 e 2 salários mínimos mensais. Outro fator que pode estar prejudicando a saúde 

dos professores respondentes do estudo é o fato de que 41% destes além da atribuição da 

docência exercem outras atividades profissionais na área de educação ou em outras áreas.  

Assunção e Oliveira (2009) sinalizam que um dos fatores que colaboraria para o 

adoecimento dos professores seria a insegurança financeira provocada pelos baixos salários 

diante do grau de responsabilidade da atividade de docência. Fatores relacionados à 

desvalorização da profissão docente no quesito da remuneração que afetam diretamente a 

saúde do profissional, uma vez que a baixa remuneração obriga os mesmos a aumentaram sua 

carga de atribuições para elevar a renda mensal.   

Todas estas questões relacionadas à sobrecarga e às condições de trabalho presentes 

nas instituições de ensino, especialmente a carga horária elevada de trabalhos e os baixos 

salários provocam a intensificação das atividades do professor, acarretando oaparecimento de 

problemas de saúde, 

 

Gráfico 21 - Distribuição de professores das redes municipais do TIMSOBA a partir do 

conceito de valorização profissional 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

O conceito de valorização docente compreendido na perspectiva do professor das redes 

municipais do TIMSOBA é apresentado no gráfico 21, e desde já faz necessário ressaltar que 
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todos os fatores constantes da questão tiveram percentual significativo de respostas dos 

participantes da pesquisa.   

Dos fatores citados na questão, a opção denominada de condições adequadas de 

trabalho foi a que mais se destacou, com percentual de 79,8% de respostas. As opções 

denominadas de reconhecimento profissional e de remuneração condigna com as atividades 

desenvolvidas também tiveram mais de 70% de professores respondentes. Todas as outras 

opções presentes analisadas no gráfico 21 aparecem com mais de 60% do quantitativo de 

sujeitos respondentes. 

Percebe-se que todos os fatores apresentados aos docentes no questionário, no que se 

refere à compreensão de valorização profissional, são considerados importantes para os 

professores investigados.   

 

Gráfico 22 - Definição de remuneração ideal para professores das redes municipais do 

TIMSOBA 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 

 

No gráfico 22 são apresentadas as respostas dos professores municipais do TIMSOBA 

quanto às categorias consideradas pelos mesmos como uma remuneração ideal. Tais 

categorias aparecem com os percentuais a seguir especificados: igual a de outras profissões 

com nível superior (advogado, engenheiro, medico, etc.), apresentando percentual de 71,9% 

das respostas. Já a opção denominada como sendo aquela que permitisse docente trabalhar 

uma jornada menor é apontada com 64% pontos percentuais. No caso da opção que representa 
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que a remuneração ideal seria aquela que propiciasse ao professor ter acesso a lazer e cultura 

corresponde a 52,6% do universo total. 

Tem-se ainda a opção que indaga ao docente se a remuneração ideal seria aquela que 

permitisse aos professores adquirir os bens de consumo que desejassem, a qual aparece como 

alternativa de resposta para 30,7% de professores pesquisados.  

Na avaliação dos dados constantes no gráfico 22 percebe-se que a maior inquietação 

dos professores respondentes do estudo refere-se à diferença na remuneração recebida em 

relação aos demais profissionais com o mesmo nível de formação. A realidade encontrada nas 

redes municipais do TIMSOBA é algo comum no país, ou seja, a remuneração do professor é 

inferior aos demais profissionais com o mesmo grau de escolaridade. Numa tentativa de 

resolver tal situação o PNE 2014-2024 (Brasil, 2014) estabeleceu na sua meta 17 que até o 

ano e 2020 o rendimento médio dos professores deveria ser equiparado ao rendimento dos 

(as) demais profissionais com escolaridade equivalente. 

Novamente faz-se necessário destacar que o cumprimento das metas do PNE até o 

final do decênio 2014-2024 está comprometido em virtude dos problemas já discutidos neste 

estudo, no que diz respeito à dificuldade de cumprimento da meta 20, a qual trata das questões 

de financiamento da educação. Ou seja, apesar de já ser garantido no texto legal, evidencias 

apontam que a inquietude destacada pelos docentes das redes municipais do TIMSOBA no 

quesito denominado de remuneração ideal ainda permanecerá, uma vez que o cenário atual 

aponta dificuldades de se vislumbrar investimento orçamentário para melhoria da 

remuneração paga ao docente no país. 

 

Gráfico 23 - Nível de satisfação dos docentes das redes municipais do TIMSOBA quanto à 

implementação de ações para valorização docente 

 

              Fonte: Elaborado pela autora a partir do questionário da pesquisa, 2018 
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Para finalizar a interpretação dos dados constantes da subseção que retratou as 

condições de trabalho e percepção de valorização docente dos sujeitos pertencentes às redes 

municipais do TIMSOBA, avaliou o nível de satisfação dos professores quanto à 

implementação de ações para valorização docente no Território.  

Para tal finalidade empreendeu a análise do gráfico 23, obtendo os seguintes 

resultados a partir das respostas dos professores, na sequência apresentada: insatisfeito (69%); 

muito insatisfeito (17%); satisfeito (12%) e por fim a variável demoninada muito satisfeito, 

que não apresentou nenhuma resposta.  

Percebe-se um índice muito elevado de professores que não estão satisfeitos com as 

ações para valorização da carreira docente implementadas nas redes municipais do 

TIMSOBA. A resposta dos professores evidencia a falta de implentação das políticas de 

valorização da carreira do professor, resultando na precarização da profissão do magistério. 

Essa questão é retratada por Souza (2015),conforme a seguir: 

 

O processo de precarização da profissão docente é uma realidade visível aos 

olhos da sociedade, que, sem muito esforço, observa o movimento contínuo 

de prejuízos no que diz respeito à diminuição do prestígio, poder de compra 

e de qualidade de vida, aliados à perda do respeito e da satisfação dos 

profissionais da educação na prática do magistério. Esse processo percorreu 

um longo percurso. (SOUZA, 2015, p. 25) 

 

 

O percentual baixo de professores que responderam que estão satisfeitos com as ações 

de valorização da carreira implementadas em suas localidades demonstra que está faltando 

investimentos na profissão do professor do Brasil. Esta falta de investimentos na carreira 

docente do país impacta negativamente a qualidade da educação duplamente. Uma vez que se 

os docentes que já atuam na profissão estão se sentindo insatisfeitos, podem ficar 

desmotivados para realizar seu trabalho. Assim como, a falta de ações de valorização da 

carreira provoca a baixa atratividade da profissão, ocasionando à escassez de futuros 

profissionais interessados na carreira.   

A análise empreendida neste ultimo bloco de questões retratando as condições de 

trabalho e percepção de valorização docente a partir da percepção do sujeito das redes 

municipais do TIMSOBA permite inferir que ainda existem muitos desafios a serem 

superados na questão da implementação das políticas de valorização profissional no Território 

estudado. Assim como permite novamente ressaltar o distanciamento entre o que está 

instituído nos documentos regulatórios e o que é praticado em cada município. Ou seja, a 

relação divergente entre o contexto de produção do documento e o contexto da prática, 
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novamente trazendo para discussão desta dissertação a contribuição do Ciclo de Políticas de 

Ball.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo científico se propôs a realizar uma investigação sobre a política de 

remuneração e carreira do magistério nas redes públicas municipais do Território de 

Identidade Médio Sudoeste da Bahia, bem suas implicações para a valorização do docente da 

Educação Básica destas localidades. Neste sentido, antes de adentrar especificamente às 

considerações sobre os achados desta pesquisa, é importante ressaltar que quando se propõe 

realizar uma investigação que envolve questões relacionadas às políticas educacionais, é 

necessário ter clareza que nesta área de conhecimento não existe algo elaborado de modo 

definitivo e estanque, pois estas fazem parte de um contexto mais amplo e, por isso, são 

reformuladas constantemente devido às mudanças sociais, políticas e econômicas às quais a 

sociedade está sujeita.   

Partindo deste pressuposto, destaca-se que no ano de 2016, quando esta dissertação foi 

idealizada, tinha-se no país uma perspectiva positiva de implementação das políticas para 

valorização da docência, tomando como referência para tal afirmação o que está instituído nas 

metas 17 e 18 do PNE 2014 - 2024. Contudo, no decorrer deste estudo, o cenário político 

nacional passou por muitas alterações e, consequentemente, as políticas educacionais, por ser 

parte integrante deste processo, também sofreu o impacto destas transformações, interferindo 

diretamente nas questões relacionadas à valorização dos profissionais do magistério no país.   

Fazendo uma retrospectiva rápida deste curto período, 2016-2018, é possível identificar 

como as modificações no cenário político nacional trouxeram impactos negativos para a 

questão da valorização da carreira e remuneração docente no Brasil. No ano de 2016, após o 

impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, foi aprovada a Emenda Constitucional (EC) 

n.º 95/2016 (BRASIL, 2016), instituindo o Novo Regime Fiscal no Brasil, que interfere 

diretamente no cumprimento das metas 17 e 18 PNE 2014-2024, que trata da carreira e 

remuneração dos profissionais da educação. O congelamento de investimentos para a 

educação para os vinte anos seguintes inviabiliza o cumprimento da meta 20, que trata do 

financiamento para a educação e, consequentemente, coloca em risco o cumprimento de todas 

as demais metas.   

Tendo em vista este processo dinâmico, nos quais estão inseridas as questões atinentes às 

políticas educacionais, foi necessário, no decorrer da construção desta dissertação, ir além do 

que estava previsto na sua proposta inicial, na tentativa de achar resposta para sua questão 

central de investigação, a qual era descobrir se a política de remuneração e carreira do 

magistério tem contribuído para valorização do docente da rede pública municipal do 
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Território de Identidade do Médio Sudoeste da Bahia.  A proposta original seria analisar a 

carreira e a remuneração docente apenas no contexto da legislação federal e municipal, 

mediante análise documental. Contudo, foi necessário acrescentar ao estudo a perspectiva do 

sujeito docente na investigação sobre a valorização profissional nos quesitos carreira e 

remuneração nas redes municipais do TIMSOBA.  

Este trabalho científico que, por sua vez, começou a ser pensando no segundo 

semestre de 2016 e foi se delineando e tomando forma a partir do início de 2017, passando 

por modificações e assumindo sua estrutura definitiva ao longo deste período, culmina neste 

momento com a produção desta dissertação, que retrata as questões locais da política de 

valorização docente nas redes municipais pertencentes ao Território de Identidade Médio 

Sudoeste da Bahia, tomando como referência de estudo a análise dos planos de carreira e 

remuneração do magistério de cada município, assim como a valorização a partir da 

perspectiva do sujeito docente.  

Outrossim, o trabalho em questão caracteriza-se como um estudo de natureza 

exploratória, com abordagem qualitativa, que se valeu de dados quantitativos para embasar a 

discussão da política de carreira e remuneração dos profissionais do magistério das redes 

municipais do TIMSOBA. Como pressuposto teórico norteador para as discussões acerca do 

que é instituído nos documentos regulatórios e o que é praticado em cada localidade estudada, 

escolheu-se a abordagem teórica do ciclo de políticas proposto por Stephen Ball e seus 

colaboradores, especialmente a partir do que sinaliza o contexto de influência, o contexto de 

produção do documento e o contexto da prática.  

 Ao chegar à fase final desta pesquisa, o percurso realizado permite inferir sobre o caráter 

instável e a descontinuidade nas políticas educacionais e como esta transitoriedade interfere 

negativamente nas questões inerentes à valorização da carreira e remuneração da profissão 

docente no Brasil. 

Para alcançar os objetivos propostos para esta investigação científica foram realizadas 

coletas de dados a partir de pesquisa de natureza documental e da pesquisa de campo. Na fase 

da pesquisa documental, foram analisados os recortes relativos à carreira e remuneração 

docente da Educação Básica presentes na Constituição Federal de 1998 e suas alterações 

posteriores, na Lei 9394/96 (LDB), na Lei 11.738/2008 (Lei do Piso) e na Lei 13.005/2014 

(PNE 2014 – 2024). Na esfera Municipal, dos 13 municípios investigados, foram analisados 

os planos de carreira e remuneração de 11 municípios pertencentes ao TIMSOBA. Já na 

pesquisa de campo, procedeu-se à aplicação de questionário com os professores das redes 

municipais do TIMSOBA, utilizando para tal finalidade a Plataforma On-line Google Docs.  
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A análise dos dados coletados foi apresentada em duas seções desta dissertação. Os 

achados da pesquisa documental estão presentes na seção intitulada “A Valorização docente a 

partir da análise dos planos de carreira e remuneração (PCCR)”. Já a pesquisa de campo foi 

retratada na seção que se intitula “Carreira e remuneração do magistério público das redes 

municipais do TIMSOBA na perspectiva do sujeito docente”. Ambas as análises foram 

norteadas nas categorias de análise escolhidas no início deste estudo: provimento e formação; 

jornada de trabalho; movimentação na carreira; e composição da remuneração. 

Na apreciação dos dados recolhidos, tanto na pesquisa documental, quanto na pesquisa de 

campo fica constatado o caráter contraditório e a irregularidade entre o que é instituído nos 

documentos regulatórios e o que é praticado em cada rede municipal onde os professores 

participantes do estudo estão vinculados.  

Nesta última seção, serão destacadas apenas algumas das muitas irregularidades 

identificadas durante o processo de análise dos dados e já detalhadas anteriormente nas seções 

específicas de análise dos planos de carreira, assim como na seção que a retrata a valorização 

na carreira na perspectiva do sujeito docente.  

Uma das primeiras constatações de irregularidade no cumprimento da legislação relativa 

às políticas para valorização docente nas redes municipais do TIMSOBA foi a identificação 

que os municípios de Caatiba e Ibicuí ainda não têm legislação própria que regulamenta a 

carreira e remuneração no âmbito local. Esta demanda já aparece na Constituição 1988, e é 

reforçada na Lei 11.738/2008 (Lei do Piso) que colocava o dia 31 de dezembro de 2009 como 

prazo para União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios elaborar ou adequar seus 

Planos de Carreira e Remuneração do Magistério. Passados mais de 30 anos da aprovação da 

Constituição de 1988 e depois de 10 anos da Lei do Piso, ainda existem redes municipais 

estudadas que estão irregulares.  

Outra informação levantada na pesquisa e que também mostra a questão do 

descumprimento da legislação nas redes municipais estudadas refere-se ao quantitativo de 

docentes com contratos temporários no TIMSOBA, no ano de 2016. Aqui novamente a 

legislação está sendo desrespeitada uma vez que a Constituição Federal de 1988 prevê que o 

ingresso cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos. 

Outro aspecto que merece destaque quanto à irregularidade e discrepância entre o que é 

instituído legalmente e o praticado em cada rede municipal do TIMSOBA, refere-se à 

determinação prevista no artigo 2º da Lei do Piso, quanto ao limite máximo de carga horária 

que o docente deveria ter em atividades de interação com o aluno.  



177 

 

Ressalta-se que neste aspecto relativo à composição da carga horária de atividades do 

docente na realização de atividades com alunos, foi identificada a irregularidade tanto nas 

legislações locais que regulamentam a carreira e remuneração dos professores da Educação 

Básica, especialmente para os profissionais que atuam na Educação Infantil e nas series 

iniciais do Ensino Fundamental, como na vivência do docente no cotidiano da sala de aula, 

através das informações analisadas nos dados presentes nos questionários respondidos.    

Estas constatações reforçam a relação existente entre o objeto de estudo desta dissertação 

e o ciclo de políticas de Ball, ou seja, entre o que é instituído na legislação e o que é praticado 

localmente em cada rede municipal do TIMSOBA. No caso do que é instituído legalmente, 

referindo ao contexto da produção do documento, já o que acontece na realidade local 

relacionando-se ao contexto da prática.  

Como reflexo destes aspectos irregulares existentes nas redes municipais pertencentes ao 

TIMSOBA, identificou-se neste estudo um grau elevado de adoecimento e de insatisfação dos 

professores que participaram da pesquisa, no que se refere à implementação de ações para 

valorização docente no Território.  

Diante das reflexões apresentadas, e levando-se em consideração o cenário político 

nacional o qual se apresenta num contexto de tendência à manutenção das políticas aprovadas 

no período do pós-impeachment da presidenta Dilma Rousseff, conclui-se esta dissertação 

ressaltando a necessidade de que a categoria dos profissionais do magistério continue no 

processo de busca pela manutenção dos direitos conquistados, de modo que os avanços 

alcançados após muitas lutas não sejam destruídos com base numa política de governo que 

desconsidera as conquistas de anos de luta da categoria dos profissionais da educação, bem 

como a necessidade da manutenção e continuidade de políticas de Estado, a exemplo do Plano 

Nacional de Educação vigente até 2024, de modo a garantir a implementação das políticas 

públicas educacionais voltadas para valorização dos profissionais da educação, numa 

perspectiva ampla, englobando os pilares da formação, carreira, remuneração, condições de 

trabalho e saúde.  
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9 APÊNDICE - Questionário aplicado aos docentes das redes municipais do TIMSOBA 
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10 ANEXO - Cópia do parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
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