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A profissão docente é sempre uma atividade ambivalente. 

Como no mito de Jano – aquele das duas faces – 

apresenta-nos uma porta aberta pela qual podemos entrar 

ou sair. Por um lado, o ensino pode ser vivido com 

otimismo e se transformar em uma forma de auto-

realização profissional, uma vez que nele podemos dar-lhe 

sentido a toda uma vida. Pelo outro, não podemos 

esconder a outra face da profissão docente: uma profissão 

exigente, às vezes fisicamente esgotadora, sujeita sempre 

ao julgamento de um público que, com suas perguntas, 

coloca-nos a prova, não apenas em nossos conhecimentos, 

mas também em nossa própria coerência pessoal. 

 

José Manuel Esteve, 2005 
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VALORIZAÇÃO DOCENTE NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO SUDOESTE 

BAIANO: O INSTITUÍDO E O PRATICADO 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa científica buscou a investigar as políticas públicas para valorização docente, a 

partir das categorias definidas pela CONAE/2018, a saber: formação, carreira, remuneração e 

condições de trabalho e saúde. O seu objetivo consiste em analisar as evidências da valorização 

docente nos municípios do Território de Identidade do Sudoeste Baiano (TISOBA). 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 15a 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 o instituído nas redes públicas municipais do TISOBA. Além disso, as 

discussões desta dissertação estão amparadas ainda no pressuposto teórico da abordagem do 

ciclo de políticas proposto por Lessard e Carpentier. Levando em consideração as 

características do objeto, foram adotados como instrumentos de coletas de dados a pesquisa de 

natureza documental, através dos Planos de Cargo, Carreira e Remuneração e a pesquisa de 

campo, com o suporte do questionário online. As categorias de análise da valorização docente 

foram analisadas sob a ótica do instituído e do praticado nas redes municipais pertencentes ao 

TIBOSA. A análise dos dados coletados foi norteada pelas categorias eleitas para o estudo: a) 

Formação inicial e continuada; b) Carreira: ingresso, vínculo e progressão; c) remuneração: 

titulação, incentivos funcionais e equiparação; e por fim, d) condições de trabalho e saúde. A 

análise dos dados coletados da pesquisa documental e da pesquisa de campo foram analisados 

na perspectiva de apresentar o instituído e o praticado para a valorização docente no TISOBA. 

Nas considerações finais desta dissertação ficou constatado que existem lacunas entre o que é 

instituído nos documentos regulatórios e o que é praticado em cada rede municipal a qual os 

professores participantes da pesquisa estão vinculados.  

 

Palavras-chave: Planos de Cargo, Carreira e Remuneração. Formação, Carreira e 

Remuneração. Condições de Trabalho e Saúde.  
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TEACHER VALORIZATION IN THE SOUTHWEST BAHIA IDENTITY 

TERRITORY: THE INSTITUTE AND THE PRACTITIONER 

 

 

ABSTRACT 

 

This scientific research sought to investigate public policies for teacher valorization, based on 

the categories defined by CONAE / 2018, namely: training, career, remuneration, and working 

and health conditions. Its objective is to analyze the evidences of teacher valorization in the 

municipalities of the Identity Territory of the Southwest of Bahia (TISOBA). 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 Federal Constitution 

of 1988 (BRASIL, 1988); (BRAZIL, 1996), Law No. 11.738 / 2008, which establishes the 

National Professional Salary Floor for Professionals of the Public Magisterium of Basic 

Education (BRASIL, 2008), Law 9,394 / 96, which establishes the Guidelines and Bases of 

National Education - ; Law 13,005 / 2014, approving the National Education Plan (PNE) 2014 

-2024 (BRAZIL, 2014), especially with regard to goals 15 to 18 and their respective strategies. 

From the theoretical-methodological point of view, it is characterized as a study of exploratory 

nature, through a qualitative approach, using quantitative data support to substantiate what was 

instituted in TISOBA municipal public networks. In addition, the discussions of this 

dissertation are still supported by the theoretical assumption of the policy cycle approach 

proposed by Lessar and Carpentier. Taking into account the characteristics of the object, the 

documentary research was adopted as data collection instruments through the Job, Career and 

Compensation Plans and field research, with the support of the online questionnaire. The 

categories of teacher valorization analysis were analyzed from the point of view of the instituted 

and practiced in the municipal networks belonging to TIBOSA. The analysis of the data 

collected was guided by the categories chosen for the study: a) Initial and continuous training; 

b) Career: entrance, bond and progression; c) remuneration: titling, functional incentives and 

equalization; and finally, d) working conditions and health. The analysis of the data collected 

from the documentary research and from the field research were analyzed in the perspective of 

presenting the instituted and the practiced for the teaching valorization in TISOBA. In the final 

considerations of this dissertation it was observed that there are gaps between what is 

established in the regulatory documents and what is practiced in each municipal network to 

which the teachers participating in the research are linked. 

 

Keywords: Job, Career and Compensation Plans. Training, Career and Compensation. 

Working Conditions and Health. 
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VALORIZACIÓN DOCENTE EN EL TERRITORIO DE IDENTIDAD DEL 

SUDOESTE BAIANO: EL INSTITUIDO Y EL PRACTICADO 

 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación científica buscó investigar las políticas públicas para valorización docente, 

a partir de las categorías definidas por la CONAE / 2018, a saber: formación, carrera, 

remuneración y condiciones de trabajo y salud. Su objetivo consiste en analizar las evidencias 

de la valorización docente en los municipios del Territorio de Identidad del Sudoeste Baiano 

(TISOBA). Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se adoptaron algunos documentos 

regulatorios de la Esfera Federal como orientadores centrales en la construcción de esta 

disertación, a ejemplo de la Constitución Federal de 1988 (BRASIL, 1988); (BRASIL, 1996), 

Ley n ° 11.738 / 2008, que instituye el Piso Salarial Profesional Nacional para los Profesionales 

del Magisterio Público de la Educación Básica (BRASIL, 2008), Ley nº 9.394 / 96, que 

establece las Directrices y Bases de la Educación Nacional --LDB (BRASIL, 1996) ; Que se 

aprueba el Plan Nacional de Educación (PNE) 2014 -2024 (BRASIL, 2014), especialmente en 

lo que se refiere a las metas 15 a 18 y sus respectivas estrategias. Desde el punto de vista teórico-

metodológico se caracteriza como un estudio de naturaleza exploratoria, por medio de abordaje 

cualitativo, valiéndose del soporte de datos cuantitativos para fundamentar lo instituido en las 

redes públicas municipales del TISOBA. Además, las discusiones de esta disertación están 

amparadas aún en el supuesto teórico del enfoque del ciclo de políticas propuesto por Lessard 

y Carpentier. En cuanto a las características del objeto, fueron adoptados como instrumentos de 

recolección de datos la investigación de naturaleza documental, a través de los Planes de Cargo, 

Carrera y Remuneración y la investigación de campo, con el soporte del cuestionario online. 

Las categorías de análisis de la valorización docente fueron analizadas bajo la óptica del 

instituido y del practicado en las redes municipales pertenecientes al TIBOSA. El análisis de 

los datos recolectados fue guiado por las categorías elegidas para el estudio: a) Formación 

inicial y continuada; b) Carrera: ingreso, vínculo y progresión; c) remuneración: titulación, 

incentivos funcionales y equiparación; y, finalmente, d) las condiciones de trabajo y salud. El 

análisis de los datos recolectados de la investigación documental y de la investigación de campo 

fueron analizados en la perspectiva de presentar lo instituido y lo practicado para la valorización 

docente en el TISOBA. En las consideraciones finales de esta disertación se constató que 

existen brechas entre lo que se instituye en los documentos regulatorios y lo que se practica en 

cada red municipal a la que están vinculados los profesores participantes de la investigación. 

 

Palabras-chave: Planes de Cargo, Carrera y Remuneración. Formación, Carrera y 

Remuneración. Condiciones de trabajo y salud. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O conceito de valorização está atrelado ao valor monetário, à relação entre ganhar 

mais e ser valorizado e ganhar menos e ser desvalorizado. Ou seja, valorização e 

desvalorização caminham juntas, sempre relacionadas ao dinheiro e determinam o status 

da valorização profissional. Com a temática da valorização da profissão docente, que é a 

discussão desta dissertação de mestrado acadêmico em educação, não ocorreu de maneira 

diferente.  

Discutir valorização pode ser um tema abrangente e subjetivo se considerarmos 

apenas as perspectivas do sujeito. Por isso buscamos aqui fundamentos teóricos para 

embasar e conceituar a discussão que, somada às opiniões pessoais dos colaboradores da 

pesquisa, do seu cotidiano profissional e ao que está exposto nas políticas públicas, 

compõe o conceito de valorização adotado. 

A concepção de valorização do profissional da educação aqui utilizada é definida 

pela Conferência Nacional de Educação (CONAE/2018), enquanto articulação entre as 

categorias formação inicial e continuada, carreira, remuneração e condições de trabalho 

e saúde. Marcadas pelas lutas dos trabalhadores da educação que sempre estiveram 

pautadas nas necessidades advindas das suas rotinas de trabalho, busca por uma educação 

de qualidade e no que está expresso nas legislações.  

Discutir sobre políticas públicas para valorização docente no atual contexto 

político brasileiro é um desafio, principalmente por causa da instabilidade instaurada após 

o Golpe Constitucional aplicado ao governo progressista da então Presidenta Dilma 

Rousseff, assumindo assim o vice-presidente Michel Temer, no ano de 2016e que 

influencia diretamente, em 2019, a assunção do atual governo marcado fortemente pelo 

neoconservadorismo extremista e que vêm afetando prioritariamente as políticas sociais 

brasileiras. 

Para tanto, este é o desafio desta dissertação: apresentar uma discussão sobre as 

políticas públicas de valorização docente fazendo uma retrospectiva histórica desde a 

Constituição Federal (CF) até o atual momento político brasileiro, em que analisaremos 

o que está instituído nas políticas públicas brasileiras e nos Planos de Cargo, Carreira e 

Remuneração (PCCR) dos municípios que compõem o Território de Identidade do 

Sudoeste Baiano (TISOBA) e verificar por meio dos questionários aplicados o que está 

sendo praticado nestes municípios para a garantia da valorização docente.  
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Com o intuito de justificar a escolha do objeto de estudo e explicar a temática 

abordada sinto-me motivada a narrar um pouco da minha história até chegar à minha 

atuação profissional, perpassando por narrativas da infância, formação inicial, 

experiências vividas, até chegar à minha prática docente.  

Quando criança queria ser professora e por isso nos momentos de brincadeiras 

sempre montava um ambiente escolar com cadeiras, mesas, livros, cadernos, lápis e as 

bonecas eram as alunas quando as amigas não estavam presentes. Quando podia contar 

com a presença das amigas para compartilhar a brincadeira, tinha dificuldade em assumir 

o papel de aluna, queria sempre ser a professora. Na adolescência cursei o magistério e, 

talvez pelo desejo de suprir as expectativas sociais ou até familiares, passou a desejar ser 

psicóloga e, assim, se afastou daquela vontade de ser professora. Nesta fase o lúdico já 

não era tão presente e as brincadeiras foram substituídas pelos afazeres da adolescência, 

distanciando-me ainda mais do ser professora. 

Na fase adulta o caminho entre o magistério até chegar na faculdade de pedagogia 

compõe outra longa história. Porém, aqui, o que importa é que aquela menina ingressou 

em 2003, no curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB), Campus de Jequié, concluindo esta graduação no ano de 2007. O 

percurso da formação inicial se constituiu como uma oportunidade para que fosse 

fortalecida em mim a certeza de que a Educação e, mais especificamente, ser professora 

era mesmo o que eu projetava para minha trajetória profissional futura. 

Este percurso acadêmico não foi tão tranquilo, recordo que o status social da 

profissão docente carregado de desprestígio, desvalorização nos aspectos de 

reconhecimento social e remuneração me faziam refletir constantemente na escolha feita. 

Assim como a maioria dos estudantes de licenciaturas, também fui uma estudante 

trabalhadora. Estudava pela manhã e trabalhava tarde e noite na própria Universidade 

como estagiária na secretaria de Pós-Graduação. O estágio curricular de docência foi um 

momento difícil, o contato com as crianças me assustava. Já demonstrando aí uma forte 

tendência para a docência com adultos. 

Em 2008 iniciei minha carreira docente enquanto professora substituta de turmas 

nas séries finais do ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, 

numa escola pública da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Esta experiência apesar 

de enriquecedora e com muitos aprendizados, me fez concluir que meu lugar não era na 

docência com adolescentes, nem jovens e adultos. Uma oportunidade surgiu e no segundo 

semestre deste ano, fui contratada por uma escola da rede privada deste mesmo município 
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para reativar a biblioteca e desenvolver projetos de leitura com alunos da educação 

infantil, das séries iniciais e finais do ensino fundamental. 

  Já em 2009 acabou o contrato de professora substituta e assumi uma turma de 3º 

ano das séries iniciais do ensino fundamental na escola privada em que desenvolvia os 

projetos de leitura. Permaneci nesta instituição de ensino até o ano de 2015 e foi onde 

muito aprendi e me constituí profissionalmente. Neste período cursei especialização em 

Educação Inclusiva e em Psicologia da Educação. Durante as especializações, foquei 

meus estudos na área de educação inclusiva e formação docente, já que em minha prática, 

enquanto professora das séries iniciais do ensino fundamental, deparei-me com vários 

desafios da rotina de um professor da educação básica.  

Durante oito anos estive voltada para a prática docente no ensino fundamental e, 

ao mesmo tempo, sempre buscando me atualizar e estudar. Neste período as exigências 

profissionais e da rotina pessoal me levaram ao adoecimento. Foi nessas circunstâncias 

que, em maio de 2015, pedi demissão da escola em que trabalhava e dediquei a reformular 

minha carreira profissional. Em meio às reflexões pude concluir que após ter vivido 

experiências nos diversos níveis de ensino, a saber: séries iniciais e finais do ensino 

fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, meus anseios eram de 

experienciar a docência no ensino superior. 

Para tanto, outras oportunidades surgiram e pude ministrar oficinas para 

professores da rede municipal de ensino em alguns municípios da Bahia e, ainda, para 

alunos do ensino superior. Essas experiências renovaram o meu ânimo profissional e 

reforçaram as reflexões, garantindo a certeza de que são as experiências na docência do 

ensino superior e nos cursos de formação docente meu lugar de realização profissional. 

Nesta perspectiva, busquei a formação continuada como recurso para 

compreender o processo de desvalorização profissional e a participar de discussões e 

estudos que aprofundassem meu conhecimento. Neste momento passei a integrar o Grupo 

de Estudos e Pesquisa Didática, Formação e Trabalho Docente (DIFORT) e me inscrevi 

na disciplina Seminário Temático: Trabalho e Desenvolvimento Docente, ofertada pelo 

Programa de Pós Graduação no âmbito do mestrado acadêmico em Educação na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Foi através destas experiências que tive a 

oportunidade de ampliar o repertório de conhecimentos, compreender todo meu processo 

de adoecimento e também encontrar respostas para alguns questionamentos. 

Em contato com os estudos realizados na disciplina enquanto aluna especial do 

referido Programa de Pós-Graduação pude conhecer os resultados da pesquisa “Trabalho 
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Docente na Educação Básica no Brasil (TDEBB)” - realizada pelo Grupo de Estudos 

Sobre Política Educacional e Trabalho Docente (GESTRADO) da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG) em parceria com uma rede de pesquisa composta pelos grupos 

e núcleos de pesquisa do GESTRADO da Universidade Federal do Pará (UFPA), Grupo 

de Pesquisa em Gestão, Trabalho e Políticas Educacionais (GETEPE) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Núcleo de Estudos, Pesquisas e Documentação: 

Educação, Sociedade e Cultura (NEDESC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais (NEPE) da Núcleo de Estudos 

e Pesquisas em Políticas Educacionais (UFES), Núcleo de Políticas Educacionais 

(NUPE) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Educação Básica e Superior (GEDUC) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e 

Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho (GEPETO) da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSC), com o apoio do Ministério da Educação (MEC) e que 

investigou as condições de trabalho docente em 07 estados brasileiros, nasce a curiosidade 

em conhecer os dados no estado da Bahia. 

Assim, a escolha pelo objeto de pesquisa se deu a partir da necessidade de 

compreender o processo de valorização dos docentes da rede municipal de ensino do 

Território de Identidade do Sudoeste Baiano no atual momento da política educacional 

brasileira, em face das exigências e das mudanças às quais o professor é envolvido em 

sua prática diária, de precarização e intensificação do trabalho docente.  

A partir do exposto passei a questionar-me: Como se evidencia o contexto da 

Valorização Docente nos municípios do Território de Identidade do Sudoeste Baiano 

(TISOBA)? Objetivando analisar as evidências da valorização docente nos municípios do 

TISOBA. Para tanto, fez-se necessário traçar objetivos específicos, a saber: verificar o 

que está instituído nos PCCR’s do TISOBA no que tange a valorização docente; 

apresentaras contribuições que estão instituídas nos PCCR’s para a valorização docente 

nos municípios do TISOBA; classificar o que está sendo praticado no TISOBA a partir 

dos pontos de vista dos professores sobre a valorização docente em seus municípios e 

comparar o instituído e o praticado para a valorização docente no TISOBA. 

Hoje é esta mulher, firme, decidida e certa das escolhas profissionais que 

encontrou nas experiências enquanto pesquisadora o sentido para compreender e 

contribuir para uma educação pública de qualidade, e que ousa compartilhar os resultados 

desta pesquisa com os leitores interessados na temática. Espero que estas experiências 

traçadas por um longo caminho de aprendizados diários possam contribuir para as 
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reflexões das muitas e diversas práticas docentes, principalmente no Território de 

Identidade do Sudoeste Baiano. Nós somos professores do século XX, formados numa 

escola de modelo do século XIX, para ensinar crianças do século XXI. Esta práxis é 

repleta de desafios e precisamos, frente aos desafios políticos impostos, refletir 

criticamente nossa atuação docente, buscando a melhoria das condições de trabalho da 

classe e a educação brasileira laica, pública e de qualidade. 

Desta forma, o interesse por este tema surgiu a partir da necessidade de entender 

o processo de valorização docente no contexto do capitalismo a partir das redefinições do 

papel do Estado dos anos de 1990 até o atual momento de crise política instituída com a 

derrocada da democracia pós Golpe de Estado de 2016. 

A realização deste estudo é relevante porque a valorização docente consiste numa 

discussão recente no campo educacional principalmente no que tange o que está 

assegurado em âmbito nacional nas legislações brasileiras e em âmbito municipal nos 

Planos de Cargos, Carreira e Remuneração e o que realmente vem sendo praticado. 

Mesmo com todas as políticas públicas implementadas para a melhoria da educação e dos 

profissionais envolvidos, percebemos lacunas a serem preenchidas que versam 

principalmente na superação da fragmentação nas políticas de formação, Diretrizes 

Nacionais para a Carreira, formas de contratação, equiparação salarial do magistério, 

dentre outros fatores que implicam diretamente na qualidade do ensino e nas condições 

de trabalho e saúde dos docentes. 

Para tanto, além dos elementos pré e pós-textuais e das considerações iniciais, esta 

dissertação está organizada em quatro Seções. Na primeira Seção, traçamos o percurso 

metodológico deste trabalho, ou seja, a operacionalidade da pesquisa, apresentando seus 

pressupostos teórico-metodológicos, a caracterização do campo, os instrumentos de 

produção de informação, os sujeitos participantes da pesquisa e os critérios de análise dos 

dados coletados. 

Na Seção dois abordamos as políticas públicas de valorização docente no Brasil, 

conceitos, tipologias e ciclos da política educacional, a partir do contexto histórico-

político desde a Constituição Federal de 1988, passando pelo Golpe de Estado de 2016, 

até os dias atuais e apresentando a discussão teórica sobre a temática. 

Já na terceira Seção apresentamos a análise dos Planos de Cargos, Carreira e 

Remuneração, a partir das legislações brasileiras tomando como base da discussão três 

das categorias definidas, a saber: formação, carreira e remuneração, e suas evidências 
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para a valorização docente nos municípios do Território de Identidade do Sudoeste 

Baiano. 

A Seção IV expõe os resultados dos questionários online, que foram aplicados aos 

respondentes que aderiram à pesquisa e que contemplam a análise da categoria condições 

de trabalho e saúde docente, retomando aspectos das categorias formação, carreira e 

remuneração, utilizando das contribuições de teóricos e estudiosos da temática, e ainda, 

as inferências da autora.  

E, para finalizar, apresentamos as considerações finais, em que indica-se a 

necessidade de mais pesquisas que analisem os planos de cargo, carreira e remuneração 

do magistério público para que se tenha dados mais específicos doa municípios brasileiros 

apresentando em que sentido a legislação que regulamenta a temática está sendo ou não 

cumprida e quais as implicações para a valorização docente e a qualidade da educação 

pública brasileira. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Esta Seção apresenta os caminhos da pesquisa, ou seja, sua operacionalidade e 

baseia-se em pressupostos metodológicos para explicar o percurso traçado e fundamenta-

se em teóricos como: Gil (2002), Minayo (2001), Ludke e André (1986), Oliveira (2007), 

dentre outros. 

 

2.1 PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

O ato de fazer pesquisa surge da necessidade de buscar respostas para os 

questionamentos acerca de uma determinada temática, tendo como resultado a construção 

de um conhecimento derivado das informações coletadas, confronto dos dados e 

conhecimentos teóricos acumulados a respeito do que é estudado. Como aponta Gil 

(2002, p. 17), “a pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para 

responder ao problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal 

desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema”.  

O conhecimento construído não é somente fruto da curiosidade, da inquietação, 

da inteligência e da atividade investigativa do pesquisador. Como afirmam Ludke e André 

(1986), existe também o resgate do que já foi estudado por vários pesquisadores sobre o 

tema a fim de promover um avanço de teorias a partir das mudanças na sociedade e na 

ciência. 

Para tanto, construir conhecimento não se dá de forma desordenada. É importante 

que haja planejamento e sistematização das etapas que levam a validar este conhecimento. 

Por isso, esta Seção sistematiza o percurso teórico-metodológico da pesquisa intitulada 

“Valorização Docente no Território de Identidade do Sudoeste Baiano: o instituído e o 

praticado”, que surge a partir do seguinte questionamento: Como se evidencia o contexto 

da Valorização Docente nos municípios do Território de Identidade do Sudoeste Baiano 

(TISOBA)? E objetiva analisar as evidências da valorização docente nos municípios do 

TISOBA. 

Assim, para Minayo (2001, p. 22), a metodologia “inclui as concepções teóricas 

de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade e também 

o potencial criativo do pesquisador”, enquanto Gil (2002, p. 17) define pesquisa como: 

“um processo racional e sistemático [...] desenvolvida mediante o concurso dos 

conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas ou 
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procedimentos científicos”. Dessa forma, no que tange ao tipo de pesquisa, trata-se um 

estudo exploratório, realizado através de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e 

pesquisa de campo, por meio de natureza quali-quantitativa.  

Optou-se pela abordagem exploratória porque, segundo Gil (2002, p. 41), “tem 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou a construir hipóteses”. A mesma se deu no momento em que o 

pesquisador buscou informações e se aproximou da realidade a ser estudada a fim de 

elaborar a problemática. 

Em paralelo houve a necessidade de realizar pesquisa bibliográfica por meio de 

livros, artigos científicos, periódicos, dissertações e teses, ou seja, documentos de 

domínio científico. Segundo Oliveira (2007, p. 69), este é um tipo de “estudo direto em 

fontes científicas, sem precisar recorrer diretamente aos fatos/fenômenos da realidade 

empírica”. A autora argumenta ainda, que a principal finalidade da pesquisa bibliográfica 

é proporcionar aos pesquisadores e pesquisadoras o contato direto com textos que tratem 

do tema em estudo, considerando que o “mais importante para quem faz opção pela 

pesquisa bibliográfica é ter a certeza de que as fontes a serem pesquisadas já são 

reconhecidamente do domínio científico” (p.69).  

Utilizamos a pesquisa bibliográfica para fazer uma contextualização histórica 

sobre a valorização trabalho docente através dos mais atualizados estudos publicados e 

discutir as políticas públicas para tal valorização, diante das transformações educacionais 

ocorridas a partir da Constituição Federal de 1988, das transformações ocorridas na 

educação a partir da década de 1990, dentre elas a Lei nº 9.394/96, e todas as políticas 

públicas voltadas para a valorização docente.  

A pesquisa documental caracteriza-se “pela busca de informações em documentos 

que não receberam nenhum tratamento científico” (OLIVEIRA, 2007, p. 69) que 

enquanto instrumento de coleta de dados consegue anular a possibilidade de influência 

do pesquisador já que o texto documental se encontra pronto e é preciso aceitá-lo tal como 

ele se apresenta. Ludke e André (1986, p. 38) chamam a atenção sobre a importância do 

uso de documentos em investigações no campo da educação e afirmam também que: 

“como uma técnica exploratória, a análise documental indica problemas que devem ser 

mais bem explorados através de outros métodos”. 

Neste aspecto realizamos a pesquisa documental através da análise de políticas 

públicas brasileiras e dos Planos de Cargos, Carreira e Remuneração dos municípios que 

compõem o Território de Identidade do Sudoeste Baiano com a intencionalidade de 
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verificar os fatores da formação, carreira e remuneração que constituem a valorização 

docente segundo definições já explícitas na introdução desta dissertação. 

Já a pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da 

pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o 

recurso de diferentes tipos de pesquisa, que no caso desta dissertação utilizou enquanto 

instrumento de coleta de dados um questionário online que será categorizado e 

conceituado no item 2.3 desta Seção. 

Desta forma, a pesquisa de campo foi caracterizada por uma pesquisa do tipo 

survey que pode ser descrita como a obtenção de dados ou informações sobre 

características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como 

representante de uma população-alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, que 

normalmente utiliza-se o questionário. 

Este tipo de pesquisa tem como objetivo contribuir para o conhecimento em uma 

área específica de interesse através da coleta de informações sobre indivíduos ou os 

ambientes desses indivíduos. E, de modo geral, têm uma estruturação basicamente 

dividida nas seguintes etapas: desenvolvimento de um modelo teórico conceitual; 

caracterização da população e da amostra; elaboração do instrumento de coleta de dados; 

coleta dos dados e; análise dos dados e interpretação dos resultados (GIL, 2002; 

MIGUEL; HO, 2010). 

Em se tratando da natureza do presente estudo, justifica-se como quali-

quantitativa porque a pesquisa qualitativa se preocupa com um nível de realidade que não 

pode ser mensurada, enquanto que a quantitativa usa da mensuração para apresentar e 

analisar os dados coletados na pesquisa. Segundo Minayo (2001, p. 21-22), a pesquisa 

qualitativa “trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes”. Já a pesquisa quantitativa para Martins (2013, p.17), “atua em níveis 

de realidade onde existe a necessidade de extrair e evidenciar indicadores e tendências a 

partir de grande quantidade de dados”.  

Gatti (2004) evidencia que: 

 

Os métodos de análise de dados que se traduzem por números podem 

ser muito úteis na compreensão de diversos problemas educacionais. 

Mais ainda, a combinação deste tipo de dados com dados oriundos de 

metodologias qualitativas, podem vir a enriquecer a compreensão de 

eventos, fatos, processos. As duas abordagens demandam, no entanto, 

o esforço de reflexão do pesquisador para dar sentido ao material 

levantado e analisado. (GATTI, 2004, p. 13) 
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A relação entre quantitativo e qualitativo não pode ser pensada como oposição 

contraditória, para Minayo (2001), as relações sociais devem ser analisadas em seus 

aspectos mais concretos e aprofundadas em seus significados mais essenciais. Assim, o 

estudo quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas qualitativamente e vice-

versa. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida no Território de Identidade do Sudoeste Baiano 

(TISOBA) pertencente à Regionalização Territórios de Identidade que foi instituída pelo 

Decreto nº 12.354 de 25 de agosto de 2010, pelo então governador Jaques Wagner, 

pertencente ao Partido dos Trabalhadores (PT). Este decerto traz em seu Art, 1º:  

 

Fica instituído o Programa Territórios de Identidade, com a finalidade 

de colaborar com a promoção do desenvolvimento econômico e social 

dos Territórios de Identidade da Bahia, em consonância com os 

programas e ações dos governos federal, estadual e municipal. 

(BAHIA, 2010) 

 

É importante observar que o Programa Territórios de Identidade existe somente 

no estado da Bahia, foi implantado pelo Governo do Estado e coordenado por meio da 

Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia (SEPLAN), que é o órgão que objetiva 

elaborar estratégias de desenvolvimento territorial sustentável que contemplem: 

 

I a integração e compatibilização de políticas públicas com base no 

planejamento territorial; 

II a ampliação dos mecanismos de participação social na gestão das 

políticas públicas de interesse do desenvolvimento dos territórios; 

III a valorização das diversidades social, cultural, econômica e 

geográfica das populações. (BRASIL, 2010) 

 

Dentre os fatores citados, é responsável também por executar as funções de 

planejamento, sendo de competência deste órgão ─ por meio da Superintendência de 

Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) ─ planejar, coordenar, organizar e executar 

atividades referentes à divisão territorial do Estado, ou seja, a suas fronteiras e a seus 

limites municipais (BAHIA, 2015).  
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O conceito de Território de Identidade (TI) surgiu a partir dos movimentos sociais 

ligados à agricultura familiar e à reforma agrária, com a finalidade de promover o 

desenvolvimento econômico e social dos Municípios do Estado da Bahia. Segundo o § 

1º, do artigo 1º, do Decreto nº 12.354/2010: 

 

Considera-se Território de Identidade o agrupamento identitário 

municipal formado de acordo com critérios sociais, culturais, 

econômicos e geográficos; e 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) 

 

Desde então, atendendo aos objetivos do governo estadual e as necessidades dos 

municípios baianos, a configuração dos Territórios de Identidade sofreu ajustes e 

atualmente está consolidada conforme Lei nº 13.468, de 29 de dezembro de 2015, que 

aprova o Plano Plurianual 2016-2019, ampliando para 27 Territórios e que dentre as 

alterações está também a mudança do nome do Território de Identidade de Vitória da 

Conquista para Território de Identidade do Sudoeste Baiano.  
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Figura 1 - Divisão dos Territórios de Identidade da Bahia 

 

Fonte: SEI/BAHIA, janeiro de 2016 

 

A partir da figura 1 é possível observar os atuais 27 Territórios de Identidade do 

Estado da Bahia que está localizado na região Nordeste do Brasil, ocupando uma área de 

567.295 km2. Limita-se a nordeste com o estado de Sergipe e Alagoas e ao norte com 

Pernambuco e Piauí, a oeste com Goiás e Tocantins e ao sul com Minas Gerais e Espírito 

Santo.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o “Território de 

Identidade do Sudoeste Baiano está localizado no Centro Sul da Bahia, ocupando uma 

área aproximada de 27.275,6 km²” (IBGE, 2011), correspondendo a aproximadamente 

4,8% do território estadual. É composto administrativamente pelos municípios de Anagé, 

Aracatu, Barra do Choça, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Cândido Sales, 

Caraíbas, Condeúba, Cordeiros, Encruzilhada, Guajeru, Jacaraci, Licínio de Almeida, 
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Maetinga, Mirante, Mortugaba, Piripá, Planalto, Poções, Presidente Jânio Quadros, 

Ribeirão do Largo, Tremedal e Vitória da Conquista (BAHIA, 2012). 

 

Figura 2 – Mapa dos atuais limites do Território de Identidade do Sudoeste Baiano com a 

quantidade de habitantes por município 

 

Fonte: SEPLAN/BAHIA, junho de 2011 com acréscimo feito pela autora com os dados do censo 

de 2010 com a quantidade de habitantes por município retirados do site do IBGE 

 

A figura 2 apresenta os 24 municípios que compõem o Território de Identidade do 

Sudoeste Baiano e os respectivos números de habitantes de acordo com o Censo 

Demográfico de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

Segundo este Censo, a população total do território de identidade era de 695.302 

habitantes. No que se refere à distribuição por gênero, 49,4% eram do sexo masculino, e 

50,6% do sexo feminino, ou seja, para cada 100 mulheres, existiam 97,7 homens. Já na 

distribuição populacional entre os 24 municípios, Vitória da Conquista tinha 44,2% de 

participação na população total, com 306.866 habitantes, em 2010. Os demais 23 

municípios variavam entre 6,4% e 1,0% na composição populacional do território de 

identidade. Do total de habitantes do território de identidade, 64,7% residiam no meio 
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urbano, e 35,2% no meio rural, perfazendo um grau de urbanização inferior à média do 

estado, que é de 72,1%. 

A delimitação do campo de pesquisa deu-se por três fatores. Em primeiro lugar 

pela importância do TI do Sudoeste Baiano no cenário estadual, graças ao município de 

Vitória da Conquista, ser o terceiro em número de habitantes do estado da Bahia. A 

influência do município não se limita apenas ao território de identidade, mas se estende a 

toda região sudoeste do estado.  

Depois, por ser Vitória da Conquista um município importante na formação de 

professores, já que possui instituições educacionais que constituem esta cidade num pólo 

de instituições de ensino superior (IES), com universidades estadual e federal e 

instituições privadas, que ofertam cursos de licenciatura, conforme destaca Silva (2015):  

 

Em primeiro lugar está a relevância desse espaço para a formação de 

professores, uma vez que o município de Vitória da Conquista, 

pertencente ao Território, é um importante centro de formação em nível 

superior por conta das diversas instituições públicas e privadas 

existentes que agrega. Esse desenvolvimento na área educacional fez 

com que muitos moradores das cidades vizinhas migrassem para 

Vitória da Conquista para terem acesso à formação. (SILVA, 2015, p. 

28).  

 

Em terceiro lugar, o interesse em realizarmos um estudo mais abrangente, em 

parceria com duas estudantes do curso de Mestrando em Educação, pertencentes ao 

mesmo grupo de pesquisa, e que pesquisam temáticas que se aproximam da nossa 

discussão e nos Territórios de Identidade do Baixo Sudoeste e do Território de Identidade 

do Médio Sudoeste. Juntos estes três Territórios de Identidade formam a Região Sudoeste 

da Bahia.  

Desta forma, percebemos que ao término das nossas pesquisas teríamos coletado 

dados suficientes para caracterizar a região Sudoeste da Bahia e, que poderíamos 

apresentar os resultados com o intuito de colaborar com a elaboração de estratégias para 

a efetivação da valorização docente e quem sabe contribuir para as políticas locais, 

estaduais e/ou nacionais. 

Todos estes fatores contribuíram com a escolha do Território de Identidade do 

Sudoeste Baiano para análise e compreensão das condições de trabalho docente nos 

municípios que o compõe, a partir da análise dos Planos de Cargos, Carreira e 

Remuneração e sua contribuição para o processo de valorização dos professores destes 

municípios. 
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2.3 INSTRUMENTOS DE PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO  

 

Tendo em vista a quantidade de municípios, a extensão territorial do TI e a falta 

de investimento e/ou financiamento para a execução da pesquisa, foi necessário traçar 

estratégias que permitissem a coleta de dados, que se dará através de análise documental 

e aplicação de questionário online.  

Considerando que a análise documental é relevante para que se conheçam os 

dados que, de acordo com Gil (2002, p. 46), assumem papel importante, tendo em vista 

que os documentos reúnem fonte rica e estável de dados e que subsistem ao longo do 

tempo.Gil acrescenta, ainda, que “outra vantagem da pesquisa documental é não exigir 

contato com os sujeitos da pesquisa. [...] a informação proporcionada pelos sujeitos é 

prejudicada pelas circunstâncias que envolvem o contato”. Os resultados desta análise 

serão apresentados na Seção III a partir de três categorias: formação, carreira e 

remuneração.  

Desta forma, tal suporte será complementado pela pesquisa de campo, que, para 

Gil (2002, p.53-54), “procura o aprofundamento das questões propostas e seu 

planejamento apresenta flexibilidade podendo ocorrer mesmo que seus objetivos sejam 

reformulados ao longo da pesquisa” e esta etapa da pesquisa será realizada através dos 

questionários online e analisará na Seção IV a categoria: condições de trabalho e saúde 

docente. 

Na atualidade, considerando a agilidade dos meios eletrônicos, o formulário 

online se constitui um instrumento de coleta de dados amplamente utilizado nas 

pesquisas, principalmente na área da saúde. Geralmente, são aplicados em papel 

impresso, levados a campo e devidamente preenchidos pelos sujeitos da pesquisa ou pelo 

pesquisador. Esses dados obtidos são posteriormente, lançados em planilhas eletrônicas 

ou em softwares específicos para uma análise estatística e validação dos dados.  

Esse processo se mostra dispendioso devido à reprodução de cópias, algum 

questionário pode ser perdido, dados podem ser digitados incorretamente e informações 

importantes podem ser perdidas. Assim, a utilização de questionários virtuais e online, se 

torna imprescindível para reduzir gastos e garantir maior confiabilidade e agilidade na 

coleta, tabulação e análise dos dados.  

O procedimento adotado para coleta de dados teve início a partir das redes sociais 

para encontrarmos professores interessados em contribuírem com a pesquisa, através de 
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adesão espontânea, que a princípio ocorreu a partir de uma chamada pública feita em meu 

perfil pessoal do Facebook. 

Em 18 de janeiro de 2018 foi realizada uma publicação na referida rede social em 

que se divulgou a existência desta pesquisa e solicitou a adesão de profissionais da área 

e que os contatos da rede social registrassem o nome de conhecidos que atendessem aos 

critérios que ali foram divulgados. Desta forma, muitos professores tomaram 

conhecimento da pesquisa e, por outro lado, a pesquisadora pode ter acesso e estabelecer 

o contato diretamente com tais professores. É possível verificar na figura 3, em que se 

registra a publicação realizada no Facebook, que 68 comentários foram inseridos de modo 

a constituir uma rede de contatos de pessoas interessadas ou possíveis interessadas em 

contribuir com o estudo. 

 

Figura 3 – Foto da publicação feita no Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

Desde então procedemos na divulgação por WhatsApp de detalhes da pesquisa, 

solicitando aos contatos que aderiram para divulgarem em grupos de whatApp de 

professores dos referidos municípios e que aqueles que se interessassem em colaborar 

enviasse o e-mail para que o questionário online fosse enviado. Neste momento também 

solicitamos àqueles colaboradores que enviassem cópia digital do Plano de Cargos, 

Carreira e Remuneração do Magistério Municipal para meu e-mail e aqueles que tiveram 

dificuldades em conseguir o arquivo e só possuíam o Plano impresso pudesse encaminhá-

la via portador para ser entregue na secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Educação(PPGED) em meu nome e/ou do professor orientador. 
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Para o acesso aos PCCR’s primeiro realizamos buscas nos sites das Prefeituras 

Municipais que, normalmente, não estão atualizados e, em alguns casos, nem 

identificamos site da Prefeitura Municipal. Alguns municípios publicam suas leis através 

de números, ou arquivos sem nomes que identifiquem a lei, o que dificultou, tornou a 

busca exaustiva e sem sucesso, por isso passamos a solicitar o referido documento aos 

colaboradores.  

Até aqui foi possível obter 19 PCCR’s dos 24 municípios. Também foi possível 

constatar que 2 dos 24 municípios ainda não possuem PCCR mas, segundo contato 

realizado através das redes sociais, já mencionadas, com os docentes que fizeram adesão 

à pesquisa e que compõem o quadro de professores dos referidos municípios, o sindicato 

e os professores engajados na luta por valorização docente estão se articulando para a 

formulação deste dispositivo legal. Assim, não foi possível acessar cópias dos PCCR’s 

de 3 municípios para compor o acesso integral aos 24 municípios do Território de 

Identidade do Sudoeste Baiano e o procedimento para acesso aos planos que faltam foi 

feito mediante solicitação escrita diretamente para às prefeituras municipais e/ou 

secretarias de educação municipais através de e-mail. 

Para criar o questionário online utilizamos o Google Forms, uma ferramenta que 

permite a criação de formulários personalizáveis com opções de respostas em diversos 

formatos, como as que optamos: múltipla escolha, resposta curta, resposta em parágrafo 

e grid de múltipla escolha. O formulário é leve, rápido, hospedado pelo próprio Google e 

disponibiliza a apresentação dos dados em uma tabela e/ou em gráficos.  

A realização da pesquisa através de formulários eletrônicos possui diversas 

vantagens quando comparado ao formulário convencional (com utilização de papel), 

dentre elas, a facilidade na organização e acesso aos dados coletados, a não necessidade 

de armazenamento físico, distribuição rápida, acesso aos dados é facilitado para isso basta 

uma conta de e-mail no Google, um computador, tablete ou smartphone e da internet. 

Em função do uso frequente e da facilidade de manuseio da ferramenta Google 

Forms, conforme afirmam Oliveira e Penteado (2016, p. 7), “se obtém com esse método 

maior alcance, confiabilidade das informações e maior disponibilidade. O formulário 

permanece na rede, acessível em diferentes plataformas e pelo tempo necessário.” Desta 

forma, levando em consideração a extensão territorial e a falta de financiamento aplicável 

à pesquisa, optou-se pela utilização deste tipo de formulário para o desenvolvimento desta 

pesquisa. 
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Utilizando o critério de adesão por redes sociais, apresentado anteriormente, 

ressaltamos que a categoria condições de trabalho e saúde, será apresentada na Seção IV 

a partir da análise dos dados coletados por meio da aplicação do questionário online(ver 

apêndice A), composto por questões abertas e de múltiplas escolhas, que versam sobre o 

perfil dos docentes, características da formação inicial, da formação continuada, carreira, 

forma de contratação, carga horária, função exercida, tempo dedicado para atividades 

complementares, remuneração, condições de saúde e de funcionamento da escola. As 

duas últimas questões são discursivas e buscam compreender, a partir da opinião dos 

respondentes, os fatores da valorização docente presentes na trajetória profissional e 

como o PCCR tem contribuído para a valorização docente em seus municípios.  

 

2.4 SUJEITOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Para determinar os sujeitos da pesquisa foi utilizado o critério de adesão 

espontânea realizado por redes sociais, como especificado no item acima. Para tanto, a 

partir dos contatos com estes docentes que se disponibilizaram para colaborarem com a 

pesquisa respondendo ao questionário online, a única exigência feita é que eles fossem 

professores da rede municipal de ensino, sem especificar ou exigir tipo de vínculo 

empregatício ou nível de ensino. 

Até aqui se buscou evidenciar que estes sujeitos podem ser docentes do ensino 

pré-escolar ou do ensino fundamental de escolas públicas municipais. Para tanto a tabela 

3 apresenta o número de professores nestes níveis de ensino em cada município do TI do 

Sudoeste Baiano. 

 

Tabela 1 – Quantitativo de docentes do ensino fundamental e ensino pré-escolar por município 

 

Municípios 

Docentes do ensino 

fundamental – escola 

pública municipal (2015) 

Docentes do ensino pré escolar 

-escola pública municipal 

(2015) 

Anagé 183 82 

Aracatu 211 18 

Barra do Choça 282 34 

Belo Campo 165 14 

Bom Jesus da Serra 101 19 

Caetanos 139 07 

Cândido Sales 284 40 

Caraíbas  131 14 

Condeúba 189 39 

Cordeiros 70 16 
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Encruzilhada 209 21 

Guajeru 72 14 

Jacaraci 108 19 

Licínio de Almeida 90 30 

Maetinga 87 25 

Mirante 60 06 

Mortugaba 107 27 

Piripá 94 11 

Planalto 209 25 

Poções 326 51 

Presidente Jânio Quadros 145 07 

Ribeirão do Largo 163 48 

Tremedal 150 36 

Vitória da Conquista 994 158 

TOTAL 4.569 761 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados recolhidos no site do Ministério da Educação, 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015. 

 

 Considerando que o total de 4.569 docentes das escolas públicas municipais do 

ensino fundamental e 761 do ensino pré-escolar perfazem um quantitativo de 5.330 

docentes que compõem o universo de professores municipais do Território de Identidade 

do Sudoeste Baiano a partir dos dados recolhidos dos dados do Censo Educacional 2015, 

fornecidos pelo site do INEP, tivemos através do critério por adesão, 107 professores 

respondentes que colaboraram com nossa pesquisa. 

 

2.5 CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

A análise documental dos Planos de Cargos, Carreira e Remuneração, ocorreu de 

forma individualizada tendo em vista que estes dispositivos legais possuem estruturas 

particulares e cada município adota formato e critérios próprios. Os dados coletados 

foram organizados em consonância com as categorias da valorização docente definidas 

nesta pesquisa e buscam apresentar o instituído no citado dispositivo legal. 

Para tanto, foi preciso utilizar as contribuições das tipologias e conceitos de 

políticas discutidas por Souza (2003; 2006) e Frey (2000) e também dos ciclos de políticas 

nas perspectivas de Steven Ball (2006), Lessard e Carpentier (2016) e Secchi (2010). 

Para a pesquisa de campo, utilizou-se o questionários online da Plataforma Google 

Forms. Este instrumento para coleta dos dados está organizado em 37 questões objetivas 

e 2 subjetivas, com o objetivo de verificar o que está sendo praticado no TISOBA para a 

valorização docente. 
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No que tange a análise dos dados coletados no campo, a própria ferramenta 

utilizada, o Google Forms, já disponibiliza os gráficos e tabelas com os resultados 

quantitativos. Estes dados foram organizados por categoria e discutidos a partir da 

perspectiva de autores como:Barroso (2005), Dourado (2016), Masson (2016), Nunes e 

Oliveira (2016), Oliveira (2001; 2016), Peroni (2003), dentre outros. 

Ainda no que se refere à análise de dados trabalharemos com a contribuição de 

Alves-Mazzotti (2004) ao sugerir que, devido ao volume de dados gerados pela pesquisa 

qualitativa, os mesmos precisam ser organizados e compreendidos através de um processo 

continuado, em função disso buscaremos identificar dimensões e categorias para 

comparar o instituído e o praticado para a valorização docente no Território de Identidade 

do Sudoeste Baiano. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIZAÇÃO DOCENTE NO BRASIL: 

CONCEITOS, TIPOLOGIAS E CICLOS DE UMA POLÍTICA EDUCACIONAL 

 

As políticas públicas podem ser definidas de diversas maneiras, depende da 

corrente filosófica em que será pautada. A presente Seção busca apresentar conceitos e 

modelos de tipologias, ciclos e análises de políticas públicas, levando em consideração o 

cenário político em que são criadas e implementadas. Vale ressaltar que as políticas aqui 

estudadas se referem, sobretudo, às políticas sociais, em que estão inseridas as políticas 

educacionais. 

Apresentaremos ainda a valorização docente a partir do contexto histórico e 

político brasileiro tendo como marco inicial a Constituição Federal de 1988 e a discussão 

da Reforma do Estado dos anos de 1990, por entender que é a partir daí que as políticas 

públicas para a educação ganham força, mesmo compreendendo que as lutas sempre 

existiram e que antes da CF algumas mobilizações e lutas ocorreram para garantir direitos 

aos docentes deste país, desde que fora colonizado. E demarcando como marco final o 

atual contexto político e seus retrocessos no âmbito da educação brasileira. 

 

3.1 POLÍTICA PÚBLICA: CONCEPÇÕES E TIPOLOGIAS 

 

Para realizarmos a análise de um documento legal que institui uma política 

pública, neste caso de educação, faz-se necessário conceituar e fundamentar a discussão. 

Assim, para pensar em política pública é preciso definir a concepção de política em seu 

aspecto mais abrangente e de política educacional de forma particular e compreender o 

papel do Estado. Para auxiliar na compreensão utilizaremos as contribuições de Peroni 

(2003), Barroso (2005), Oliveira (2009), Souza (2003; 2006), Lessard e Carpentier (2016) 

e Frey (2000). 

Desta forma, para definir Políticas Públicas, adotaremos o conceito de Souza 

(2006) que as resume como campo do conhecimento que busca, concomitantemente, 

colocar o governo em ação, analisar esta ação e quando necessário propor mudanças no 

rumo dessas ações.   

A autora afirma ainda que a formulação de políticas públicas constitui-se no 

estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 

eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real.  
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[...] políticas púbicas, após desenhadas e formuladas, desdobram-se 

em planos, programas, projetos, bases de dados ou sistema de 

informação e pesquisas. Quando postas em ação, são implementadas, 

ficando daí submetidas a sistemas de acompanhamento e avaliação. 

(SOUZA, 2006, p. 26). 

 

Seguindo a linha de análise, temos o ciclo da política pública, em que Souza 

(2006) define como sendo um ciclo deliberativo, formado por vários estágios e 

constituindo um processo dinâmico e de aprendizado, constituído das seguintes etapas: 

definição da agenda, identificação de alternativas, avaliação e seleção das opções, 

implementação e avaliação. 

Esta vertente contrapõe o campo de análise das políticas públicas que 

tradicionalmente vinha sendo dominado por uma visão funcionalista e racionalista da 

atividade do sistema político, como afirmam Lessard e Carpentier (2016). Modelo que 

seguia um processo linear e lógico que englobavam as etapas de inserção de uma questão 

ou problema na pauta da agenda política, elaboração e formulação de uma política 

específica, decisão, aplicação na prática e avaliação. 

Lessard e Carpentier (2016), através da perspectiva sócio construtivista da ação 

pública, pretendem analisar como agentes diferentes acabam construindo em conjunto e 

trabalhando ao longo da trajetória de vida como uma ação pública é dita ao mesmo tempo 

em que é feita, recusando assim o esquema linear por julgá-lo simplista. Coadunando com 

Souza (2006) quando ela afirma que as políticas públicas repercutem na economia e nas 

sociedades e, por isso, qualquer teoria da área precisa também explicar as inter-relações 

entre Estado, política, economia e sociedade e utiliza a definição de Laswell em que 

decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem 

ganha o quê, por quê e que diferença faz? 

Por isso busca-se fazer uma análise das políticas educacionais relacionando 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). 

Segundo Souza (2006), Lowi 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, apresentando, conforme descreve Frey (2000), a saber: as políticas 
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distributivas que englobam decisões tomadas pelo governo, que desconsideram a 

questão dos recursos limitados, gerando impactos mais individuais do que universais, ao 

privilegiar certos grupos sociais em detrimento do todo. 

 Já as políticas redistributivas, ao contrário, atingem um maior número de pessoas e 

impõem perdas concretas e no curto prazo para certos grupos sociais, são exemplos: o 

sistema tributário e o sistema previdenciário. No caso das 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 e, por fim, as políticas constitutivas que 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. 

Desta forma que há muito se vem acreditando e propagando a ideia de que para se 

melhorar a sociedade é preciso desenvolver a educação. Lessard e Carpentier (2016) 

falam de uma fé profunda no progresso da sociedade através da educação, a fé que é 

alimentada pelas classes médias urbanas, paras as quais um diploma escolar foi e ainda é 

o capital necessário à mobilidade social ou, mais prosaicamente, um meio de impedir uma 

possível desclassificação. 

Nesta perspectiva, as políticas públicas educacionais foram, no final do século 

XX, pensadas e implantadas com vistas ao acompanhamento educativo e social dos 

jovens pelos estados e com o intuito de democratizar a educação, elevar o nível geral de 

instrução da população, formar uma mão de obra capaz de contribuir para o 

desenvolvimento econômico e garantir a formação de jovens cidadãos aptos a viverem 

em sociedades modernas e pluralistas.  

A partir disso podemos inferir, segundo a tipologia de Lowi, que as políticas 

educacionais podem ser definidas como sendo políticas regulatórias, pois são expressas 

por meio de leis, decretos, portarias, resoluções, dentre outras. É notório que, identificar 

e incluir um problema na agenda de políticas públicas, definir a agenda a partir das 

opções, implementá-las e avaliá-las, requer conhecimento aprofundado da demanda em 

seu contexto histórico e social, dos atores do processo, do conceito de Estado e sociedade 

envolvidos nesta dinâmica.  

Em se tratando das demandas das políticas públicas sociais, que englobam as 

políticas públicas educacionais, o desafio a partir dos anos 1990, apresentado por Peroni 

(2003), tem como princípios norteadores a desregulamentação da economia, redução da 
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intervenção estatal, privatizações e incentivo à competição e à obtenção de lucro e no 

atual contexto político brasileiro, em que as políticas de governo integram cortes 

orçamentários e sucateamento das políticas públicas sociais.  

Vale salientar que estamos buscando contextualizar as políticas públicas e em 

particular as políticas públicas educacionais, num modelo de Estado conceituado por 

Peroni (2003) que é um Estado histórico, concreto, de classe, e que apresenta, um Estado 

Máximo para o capital e um Estado Mínimo para as políticas sociais.  

Tendo o Estado Capitalista passado por diversas crises desde seu nascimento, nos 

deteremos a analisar, em particular, sua fase dos anos 1990 e suas implicações nas 

redefinições do papel do Estado, em que na tentativa de superar sua crise, estabeleceu 

com estratégia principal o neoliberalismo. E é neste contexto que a política educacional 

é parte do projeto de Reforma do Estado no Brasil, em que o Estado passa a ser o 

coordenados e não mais o executor, repassando para a sociedade tarefas que eram suas. 

 

3.2 VALORIZAÇÃO DOCENTE A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988 

 

O cenário brasileiro que antecedeu a Constituição Federal de 1988 fora demarcado 

pela pressão sindical em favor de mudanças que visaram a garantia de Políticas de Estado1 

para valorização do magistério público e a oferta de ensino público, gratuito e de 

qualidade. 

De acordo com Gadotti (1987), o final da década de 1970 fora marcado com um 

período em que os professores recebiam os piores salários e que a carreira docente estava 

entre as piores profissões mais desvalorizadas e que sofriam os maiores índices de 

adoecimento. Este fato estimulou a Confederação dos Professores do Brasil (CPB) a 

liderar um movimento para reivindicar que: 

 

[...] mobilizações e greves por reajustes salariais e recuperação de 

perdas, que tinham um caráter geral semelhante, dado o fenômeno 

unificado da inflação nacional, e um caráter estadual específico, pois 

cada rede praticava salários diferentes, carreiras com progressões e 

                                                           
1 Segundo Oliveira (2011), são aquelas que envolvem mais de uma agência do Estado, passando em geral 

pelo Parlamento ou por instâncias diversas de discussão, resultando em mudanças de outras normas ou 

disposições preexistentes, com incidência em setores mais amplos da sociedade. Enquanto que as Políticas 

de Governo, são aquelas que o Executivo decide num processo elementar de formulação e implementação 

de determinadas medidas e programas, visando responder às demandas da agenda política interna, ainda 

que envolva escolhas complexas.  
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estruturas diferenciadas, e concedia reajustes também diacrônicos e 

distintos. E a procura de um denominador comum, de uma 

reivindicação nacional que não só unificasse os salários pela isonomia, 

carreira única, como também tornasse realmente comum e unificada a 

luta sindical. (MONLEVADE, 2000, p. 121)  

 

Machado (2010) afirma que, tanto no âmbito federal como nos estados e 

municípios, os trabalhadores da educação filiados à CPB garantiram sua 

representatividade nos fóruns de debate sobre os novos rumos da educação que ocorriam 

na elaboração das Constituições Estaduais. Foi neste contexto que, em 1990, a CPB se 

tornou Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) unificando e 

fortalecendo ainda mais a luta sindical da categoria.  

Foi no final dos anos de 1980, num contexto de Brasil pós Ditadura Militar, que a 

Constituição Federal de 1988 foi promulgada, contemplando importantes questões para a 

política educacional brasileira, com propostas de acesso e permanência à educação básica 

e à valorização dos profissionais da educação. Esta discussão está expressa em seu 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, 

2011, p. 84). 

O princípio estabelecido pelo Artigo 206 da CF/88 pode ser, segundo Machado 

(2010), dividido em pelo menos três aspectos importantes, a saber: 

 

O primeiro diz respeito aos planos de carreira, supondo estabilidade e 

progressão; o segundo, o estabelecimento de um piso salarial 

profissional como garantia de valorização salarial dos membros do 

magistério público; e o terceiro, ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos, supondo a necessidade de uma titulação 

acadêmica de qualidade, comprovada, em princípio, pela superação das 

provas de ingresso. (MACHADO, 2010, p. 27). 

 

Vale lembrar que neste momento a regra se aplica apenas aos profissionais do 

ensino, numa referência clara de que a valorização da carreira e o Piso se aplicariam aos 

professores. A Constituição Federal promulgada em 1988 não trouxe o conceito de 
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profissionais do magistério e nem de profissionais da educação. A prioridade no texto 

constitucional foi dada àqueles que exerciam diretamente as atividades de docência. 

Para Monlevade (2000), o pagamento do Piso– vale chamar atenção que aqui 

ainda não se refere ao Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN)– era inviável 

financeiramente para o Estado, porque a visão então prevalecente de que os estados e 

municípios eram tão díspares em suas arrecadações e encargos educacionais, tornava 

impraticável um tratamento isonômico de salários para a fixação de um Piso que ao 

mesmo tempo agradasse aos professores dos estados e municípios ricos e fosse pagável 

pelos estados e municípios pobres. Contrariando assim os termos presentes na 

Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 212, que determinam: 

 

A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 

receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. (BRASIL, 

1988). 

 

Após os avanços e conquistas no âmbito da Constituição Federal de 1988, o 

cenário educacional brasileiro passa por grandes transformações a partir das reformas 

educacionais que o Brasil passou a viver na década de 1990 e que são marcadas pela 

busca de justiça social, no sentido de ampliar o atendimento educacional para os que não 

têm acesso e aos que não podem manter-se na escola. Segundo Assunção e Oliveira 

(2009, p. 350), “os princípios que orientam essas iniciativas são de promoção da equidade 

social, buscando a redução das desigualdades sociais, por meio da oferta educativa às 

populações em situação vulnerável”.  

Nessa conjuntura, a descentralização administrativa e financeira regula a 

centralização da gestão escolar, ou seja, as escolas passam a ter autonomia na 

administração dos recursos recebidos dos seus entes federativos, o que se resume no 

repasse de responsabilidades do âmbito central para o local. Quanto às atribuições da 

gestão, temos: os financiamentos, a regularidade e ampliação dos exames nacionais de 

avaliação, maior flexibilidade curricular, avaliação institucional e a participação da 

comunidade, que compõem a gestão democrática, uma conquista obtida no plano legal a 

partir da Constituição Federal de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), nº 9.394/96, sendo assim, as escolas obtêm maior autonomia nas suas 

dimensões pedagógicas, administrativas e financeiras. 
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Sem dúvidas, essas mudanças têm implicações no trabalho do professor e, nesse 

aspecto, Oliveira (2004; 2006) compreende que a persecução de maior equidade social, 

resultando na incorporação de novos setores sociais aos sistemas escolares em um cenário 

marcado pela contenção de gastos e restrições de recursos, influencia diretamente as 

condições de trabalho e a remuneração dos docentes, o que pode estar pondo em risco a 

qualidade da educação. 

Com base na reconfiguração da organização escolar, é possível enumerar diversos 

fatores que comprometem a qualidade da educação, a definição de um “bom trabalho” e 

a saúde dos professores, como: a intensificação do trabalho docente, a precarização da 

educação, massificação do ensino, dificuldades em reestruturar o trabalho docente em 

demanda das novas necessidades organizacionais e pedagógicas em decorrência da 

ampliação e complexidade assumidas pela escola no final do século passado. Essa 

reconfiguração da organização escolar tem, segundo Oliveira (2004; 2006), implicado a 

emergência de novas funções, a reorientação de obrigações e tarefas antes destinadas a 

tradicionais cargos e funções no interior do processo de trabalho docente. 

Todos os fatores citados e a necessidade de reconfiguração na organização escolar 

versam sobre o domínio dos saberes docentes, mecanismos de atratividade, valorização e 

progressão da carreira, políticas públicas que definam e regulem ações de valorização da 

profissão que, segundo Nunes e Oliveira (2016): 

 

[...] devem estar focados nas experiências do cotidiano da prática 

educativa do professor, e sem esse ponto de partida, corre-se o risco de 

as políticas não resultarem em melhorias nem para o professor, nem 

para os estudantes matriculados nas escolas onde estes atuam. 

(NUNES; OLIVEIRA, 2016, p. 10). 

 

 

Em meados da década de 1990, exatamente no ano de 1995, assume a Presidência 

da República, Fernando Henrique Cardoso (FHC) tendo como marcas do seu governo a 

reforma do Estado brasileiro, com a privatização de empresas estatais, a criação das 

agências regulatórias e a mudança da legislação que rege o funcionalismo público, bem 

como a introdução de programas de transferência de renda como o Bolsa Escola. 

Apesar de garantias de direitos nas legislações brasileiras pouco se avançou no 

que se refere à valorização docente na década de 1990, período que é marcado pelo 

governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), com políticas neoliberais, as quais 

beneficiam as elites e o Estado é mínimo apenas para as políticas sociais. Assim, o 
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Governo FHC apresenta a reforma do Estado, propondo a substituição da administração 

pública burocrática pela gerencial, que utiliza a lógica do mercado, onde o cidadão torna-

se o cidadão-cliente, os serviços sociais como educação são descentralizados na lógica do 

neoliberalismo. Peroni (2003) considera que o projeto desse Governo foi descentralizar 

os serviços sociais para Municípios e Estados ao mesmo tempo em que centralizou 

recursos na União, além de realizar mudanças em arrecadações que prejudicou as receitas 

desses entes federados. 

Em se tratando da valorização dos profissionais da educação, neste período, foi 

sancionada a Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

que expressa em seu artigo 67, incisos de I a VI, que a valorização docente será garantida 

através da criação de estatutos e planos de carreira do magistério público, conforme 

segue:  

 

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 - PSPN;  

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). 

 

Uma das mudanças mais significativas pela valorização docente no país na década 

de 1990, foi a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), regulamentado pela Lei nº 

9.424 de 24 de dezembro de 1996 e pelo Decreto n° 2.264 de junho de 1997. Neste 

dispositivo a valorização docente aparece contemplada no artigo 9º, que dentre outros 

aspectos previa: “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).  

Em 1997, a Resolução CNE/CEB nº 3, de 1997 (BRASIL, 1997), fixa Diretrizes 

para os Planos de Carreira e Remuneração para o Magistério dos estados, Distrito Federal 

e municípios. A aprovação dessa resolução, segundo Machado (2010), não apresentou 

avanços em termos de valorização salarial, mesmo estando respaldada nos preceitos do 

Piso Salarial Profissional Nacional. 
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Já em 2001, foi aprovada a Lei 10.172/2001 que instituiu o Plano Nacional de 

Educação - PNE (2001-2010), estabelecendo metas para alcançar a qualidade do ensino 

mediante a valorização do magistério. Destaca-se que apesar do 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 sua implementação estava diretamente vinculada à meta 

financeira; sem recursos financeiros o documento regulatório não passou de um mero 

documento inócuo, como destaca Saviani (BRASIL, 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”.  

Apesar de todas as estratégias para se manter no poder, o governo neoliberal deu 

sinal de exaustão e em 2002 foi eleito um governo de linha progressista, embora tenha 

mantido e estabelecido novas alianças com as elites industriais (FERNANDES; 

RODRIGUEZ, 2011). No governo Lula os movimentos em prol da valorização docente 

são retomados e ocorrem greves por todo o país. Tendo em vista toda a mobilização da 

categoria e a luta de sindicatos como a Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE), a valorização docente retorna à agenda das políticas públicas e em 

2006 temos uma emenda constitucional, a EC 53/2006, que altera e inclui no artigo 206 

princípios como:  

 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 

forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; VIII - piso 

salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 

pública, nos termos de lei federal. (BRASIL, 2006). 

 

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, garantindo o 

mínimo de 60% para remuneração dos profissionais do magistério escolar e também para 

a formação continuada. Além disso, estabeleceu também 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). Vale 
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ressaltar que este fundo durará apenas até 2020 e por isso faz-se necessária outra política 

permanente norteadora dos gastos para a Educação Básica. 

Nota-se, assim, que há uma incoerência entre o que propõem as legislações e o 

que vem sendo praticado para as garantias financeiras da efetivação da valorização 

docente. A Lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério (FUNDEF), por exemplo, limitava os recursos financeiros 

ao Ensino Fundamental, deixando de fora a Educação Infantil e Ensino Médio, 

dificultando assim a elaboração e implementação de planos de carreira. 

Com a perspectiva de contribuir para a melhoria da qualidade da educação, em 

2008 foi instituída a Lei n° 11.738/2008, que versa sobre o Piso Salarial Profissional 

Nacional (PSPN) para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, 

demarcando outro desafio para valorização desses profissionais, que é a implementação 

das políticas relacionadas aos planos de cargos, carreira e remuneração (PCCR). Contudo, 

a história de construção desse instrumento legal enquanto política pública de valorização 

do magistério foi marcada por muitos desafios quanto à sua real efetivação. 

Mesmo com a aprovação da Lei do Piso, ainda não é garantida a efetivação dos 

benefícios relacionados aos planos de cargos, carreira e remuneração como se pode 

observar na tentativa de alguns entes estaduais e municipais em derrubar a referida Lei, 

sob a alegação de que a mesma pode “quebrar” os estados; e no âmbito municipal, desde 

que essa lei passou a vigorar, os prefeitos alegam dificuldades em repassar os percentuais 

de aumento salarial estipulados pelo governo federal. 

Um ano depois de instituída a Lei do Piso, novas Diretrizes Nacionais para os 

Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 

Pública foram definidas por meio da Resolução CNE/CEB nº 2 (BRASIL, 2009), que traz 

em seu artigo 3º: 

 

Os critérios para a remuneração dos profissionais do magistério devem 

pautar-se nos preceitos da Lei nº 11.738/2008, que estabelece o Piso 

Salarial Profissional Nacional, e no artigo 22 da Lei nº 11.494/2007, 

que dispõe sobre a parcela da verba do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério 

(FENDEB) destinada ao pagamento dos profissionais do magistério, 

bem como no artigo 69 da Lei nº 9.394/96, que define os percentuais 

mínimos de investimento dos entes federados na educação. (BRASIL, 

2009, p. 1) 
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Esta Resolução destaca a importância de os Planos de Carreira e Remuneração 

constarem as funções e os cargos dos profissionais da educação, a fixação de um 

vencimento ou salário inicial para o ingresso na carreira docente que cumpra o PSPN e 

seja um atrativo ao ingresso na carreira, diferencie os salários de acordo com a titulação, 

jornada de trabalho que deverá estar definida nos Planos de Carreira e Remuneração. 

Desse modo, os planos de carreira dos professores devem conter, segundo Moretti e 

Masson (2015), 

 

a) a descrição dos cargos e funções; 

b) de quanto será a jornada de trabalho; 

c) as políticas de formação continuada realizadas durante a carreira; 

d) o vencimento inicial básico e os níveis de vencimentos ao longo da 

carreira; 

e) a amostragem de como se dará a progressão ao longo da carreira. 

(MORETTI; MASSON, 2015, p. 114) 

 

Continuando o resgate dos marcos legais que norteiam a temática da valorização 

docente no país, destaca-se a importância da Conferência Nacional de Educação 

(CONAE/2014), uma vez que esta apresenta uma concepção ampla sobre valorização dos 

profissionais da educação, superando uma 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, a carreira, os 

salários e as condições de trabalho. Conforme relatado:  

 

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). 

 

Considerado como um grande legado da CONAE/2014, o PNE (2014-2024), 

aprovado através da Lei 13.005/2014, constituído por 20 metas e 254 estratégias, é o 

principal articulador dessas políticas educacionais no país e representa mais uma 

conquista das lutas dos movimentos sociais e da sociedade civil, em busca de uma 

educação de qualidade.  

Dentre as metas previstas no PNE vigente, destacam-se principalmente as metas 

15, 16, 17 e 18 como iniciativas para valorização profissional na educação básica. Este 
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marco regulatório 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 atual institui diretrizes para as políticas públicas educacionais nacionais, 

bem como metas e estratégias a serem alcançadas no âmbito educacional no período 

2014-2024. Este conjunto de metas e estratégias 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. Neste aspecto, destacam-

se: 

Meta15: 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 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; 

Meta16: 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; 

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 de carreira e 

remuneração dos profissionais da educação básica ainda se constituem um grande desafio 

a ser conquistado por tais profissionais, como pode ser observado a seguir: 

 

Dada à 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). 
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Desse modo, conforme o registro feito por Oliveira (2016), Masson (2016) se 

posiciona semelhante, por compreender que, mesmo os planos de carreira dos professores 

serem regulamentos em lei, esse fato não tem garantido uma isonomia entre os Estados, 

pois, conforme destaca 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.  

Posterior à aprovação do PNE, foi instituída a Resolução CNE/CP nº 2, de 2015 

(BRASIL, 2015) que estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

Inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a Formação Continuada dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica. A referida Resolução define “princípios, 

fundamentos, dinâmica formativa e procedimentos a serem observados nas políticas, na 

gestão e nos programas e cursos de formação, bem como no planejamento, nos processos 

de avaliação e de regulação das instituições de educação que as ofertam” (BRASIL, 2015, 

p.2). 

Já o Decreto nº 8.752/2016 (BRASIL, 2016), que dispõe sobre a Política Nacional 

de Formação dos Profissionais da Educação Básica, é mais abrangente ao ampliar para 

todos os profissionais da educação básica e não apenas aos professores, com a “finalidade 

de fixar seus princípios e objetivos, e de organizar seus programas e ações, em regime de 

colaboração entre os sistemas de ensino e em consonância com o Plano Nacional de 

Educação - PNE” (BRASIL, 2016). A proposta da política de formação para os 

profissionais da educação é de ser realizada em conjunto com os planos decenais dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Uma política de valorização desses profissionais requer uma discussão articulada 

que seja conduzida a partir de alguns pilares fundamentais, os quais devem contemplar 

as questões da formação, carreira, salários e condições de trabalho. Segundo Saviani 

(2014), as condições de trabalho exercem importante papel no processo formativo dos 

novos profissionais, uma vez que estão diretamente relacionadas ao imaginário social da 

profissão, e:  

 

Assim sendo, se as condições de trabalho são precárias, isto é, se o 

ensino se realiza em situação difícil e com remuneração pouco 
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compensadora, os jovens não terão estímulo para investir tempo e 

recursos numa formação mais exigente e de longa duração. Em 

consequência, os cursos de formação de professores terão de trabalhar 

com alunos desestimulados e pouco empenhados, o que se refletirá 

negativamente em seu desempenho. (SAVIANI, 2014, p.87). 

 

Para tratar de valorização dos profissionais da educação é necessário, antes de 

tudo, compreender a relação entre formação e desenvolvimento profissional, que pode ser 

traduzida através da interação entre a formação do profissional, a entrada e a permanência 

na profissão e a construção da sua identidade de educador. Dessa forma, o 

desenvolvimento profissional não pode estar relacionado somente ao desenvolvimento 

pedagógico, ao conhecimento e compreensão de si mesmo. Este deve ser pensado numa 

perspectiva mais ampla, englobando as condições sociais, econômicas, históricas em que 

esses profissionais estão inseridos. 

Neste sentido, o PNE e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

Inicial e Continuada para Profissionais do Magistério da Educação Básica podem se 

constituir como alternativas para intermediar ações que englobam aspectos diferenciados 

dos profissionais 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.   

Para tanto, é fundamental maior empenho dos governos, de modo a assegurar em 

regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

políticas de valorização que garantam a oferta de formação inicial e continuada; o 

ingresso na carreira por concurso público; a existência de planos de cargos e carreiras 

coerentes com as Diretrizes Nacionais de Carreira; o cumprimento da Lei do Piso e 

melhoria nas condições de trabalho.  

Neste sentido a discussão apresentada em torno da valorização profissional, torna 

fundamental a instituição do Sistema Nacional da Educação com vistas à efetivação das 

diretrizes, metas e estratégias previstas no PNE em vigência. 

 

3.3 VALORIZAÇÃO DOCENTE A PARTIR DO GOLPE DE ESTADO DE 2016 

 

Para discorrer sobre esta temática, faz-se necessário analisar o contexto hitórico-

político-econômico brasileiro a partir da hegemonia estadunidense e sua influência nos 

países latino-americanos sob miscigenação étnica e ecletismo religioso que sempre 
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justificou sua ideologia, denominada por Medeiros Filho (2018), como a doutrina do 

destino manifesto2. 

Desta forma, no século XX os Estados Unidos se consolidam como potência 

capitalista hegemônica com ênfase no domínio financeiro, econômico e cultural, 

preservando, assim, sua soberania sob os países em desenvolvimento que acabam por 

assumir uma posição mais de fornecedor de matéria prima, de mercados para produtos 

industriais e receptores de investimentos através de massivos financiamentos injetados 

nestes países pela potência estadoudinense, firmando assim, uma severa dependência 

financeira. 

As elites e as burguesias brasileiras, que sempre comandaram o país, tentaram a 

todo custo impedir que partidos com orientação socialista ou que fossem formados por 

representantes da classe trabalhadora chegassem ao poder, justamente por saber que seu 

projeto de dominação e exploração estaria em risco. O Partido dos Trabalhadores (PT) 

foi o que mais se destacou na luta contra essa forma de dominação. Em 1980, o partido 

publicou:  

 

Os trabalhadores querem a independência nacional. Entendem que a 

Nação é o povo e, por isso, sabem que o país só será efetivamente 

independente quando o Estado for dirigido pelas massas trabalhadoras. 

É preciso que o Estado se torne a expressão da sociedade, o que só será 

possível quando se criarem condições de livre intervenção dos 

trabalhadores nas decisões dos seus rumos. Por isso, o PT pretende 

chegar ao governo e à direção do Estado para realizar uma política 

democrática, do ponto de vista dos trabalhadores, tanto no plano 

econômico quanto no plano social. O PT buscará conquistar a liberdade 

para que o povo possa construir uma sociedade igualitária, onde não 

haja explorados nem exploradores. (PARTIDO DOS 

TRABALHADORES, 1980, p. 2).  

 

Em 2002, o PT conseguiu eleger Luís Inácio Lula da Silva como Presidente da 

República. Este buscou implantar programas sociais que favorecessem tanto a classe 

trabalhadora como as minorias existentes no país. No contexto Educacional, ocorreram 

melhorias consideráveis que se traduzem em números, a exemplo do investimento em 

                                                           
2 A doutrina do destino manifesto apresentada por Barnabé Medeiros Filho no capítulo primeiro do livro O 

golpe de 2016 e a educação no Brasil (ver referências), é uma ideia presente no século XIX e que se manteve 

no século XX, que começa a se difundir no período da guerra contra o México, pregava que os Estados 

Unidos tinham o direito, dado por Deus, de se expandir por toda a América do Norte e era a isso que a 

nação estava predestinada, por sua superioridade moral, devida ao caráter anglo-saxão e ao culto ao trabalho 

das vertentes protestantes predominantes no país. Uma estranha superioridade moral e o culto ao trabalho 

que convivia estranhamente com a escravidão 
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educação que saltou de 18,01 bilhões em 2002, para 126,14 bilhões, em 2015 (COSTA, 

2017).   

Embora as conquistas da classe trabalhadora tenham sido visíveis, o Partido dos 

Trabalhadores, devido à incontrolabilidade do capital, como cita Mészáros (2011), cedeu 

às negociações com as grandes empresas e com a burguesia, que também recebeu grandes 

benefícios nestes governos. Com a crise que afetou todo o mundo, o sistema capitalista 

precisava mais uma vez se reestruturar. Em se tratando da aliança feita com o governo 

progressista, esta dificultava as pretensões do capital.  

A população compreendeu as mudanças implementadas pelo PT como relevantes 

para a constituição de um modelo de gestão pública que fosse favorável às diferentes 

camadas da população. Como decorrência disso, o Partido conseguiu vencer mais três 

eleições. Sendo que Luís Inácio assumiu seu primeiro mandato em 2003, permanecendo 

na Presidência da República por oito anos. Em seguida, no ano de 2011, Dilma Rousseff 

assume seu primeiro mandato, tendo iniciado seu segundo mandato em 2015, sendo 

destituída em 31 de agosto de 2016, assumindo assim o então Presidente Michel Temer. 

Desta maneira, embora houvesse a incompatibilidade entre o modelo de gestão do 

PT e as demandas do capital, o que se registra é que em 2014 o Partido foi eleito para um 

quarto mandato sobre sua responsabilidade. Tem-se, assim, uma contradição que o grande 

capital não mais aceitava. De um lado existia um modelo de gestão que não servia ao 

capital (apesar das várias interlocuções com este por meio de negociações com o setor 

privado); de outro lado, ainda em 2014, houve a eleição do modelo vigente, encabeçado 

pelo PT, para mais um mandato que se estenderia de 1º janeiro de 2015 a 1º de janeiro de 

2019. Desse modo, ou se esperaria mais quatro anos para mudar de modelo de gestão via 

eleição, ou se tomaria o poder pela via antidemocrática. 

 É neste contexto que corre o “Golpe”. De acordo com Saviani (2017), um golpe 

de Estado se efetivou no Brasil quando o mecanismo do impeachment foi usado sem as 

condições previstas para o tornarem legal. Segundo o autor supracitado,  

 

[...] quando esse mecanismo é acionado como pretexto para derrubar 

um governo democraticamente eleito sem que seja preenchida a 

condição que a Constituição prescreve para que se acione esse 

mecanismo, ou seja, a ocorrência de crime de responsabilidade, então 

não cabe tergiversar. (SAVIANI, 2017, p. 217).  

 

Nesse cenário de desarticulação política, Antunes (2017) acredita que: 
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Como o impeachment está previsto na Constituição do país, gestou–se 

a “alternativa ideal”: deflagrar um golpe com aparência legal, 

constitucional. Um golpe que, contando com o decisivo apoio da grande 

mídia dominante, assumiu a feição de um não–golpe. Não um golpe 

militar, como em 1964, mas um golpe de novo tipo, forjado pelo 

pântano parlamentar que, até poucos dias atrás, era parte da base aliada 

que dava sustentação aos governos Lula e Dilma. (ANTUNES, 2017, 

p. 53).  

 

Como se pode observar, o Parlamento Brasileiro foi decisivo para que o golpe 

ocorresse. Embora a mídia brasileira e o Poder Judiciário tenham sua parcela de 

contribuição neste processo, o Poder Legislativo parlamentar foi o instrumento, o parceiro 

do capital, já que trabalha em seu favor, para consumar o golpe e montar uma nova 

estrutura de poder que estivesse sob seu controle. Mészáros (2017) reforça esta ideia ao 

alegar que  

 

O capital é a força extraparlamentar par excellence, cujo poder de 

controle sociometabólico não pode ser politicamente constrangido pelo 

Parlamento. Essa é a razão pela qual a única forma de representação 

política compatível com o modo de funcionamento do capital é aquela 

que efetivamente nega a possibilidade de contestar seu poder material. 

E é por ser a força extraparlamentar par excellence que o capital nada 

tem a temer das reformas promulgadas no interior da sua estrutura 

política parlamentar. (MÉSZÁROS, 2017, p. 45).  

 

É preciso prestar atenção ao fato de que o Brasil, depois do golpe, vive um estado 

de exceção. Antunes (2017) concorda com esta afirmação, quando afirma que:  

 

[...] nossa América Latina precisará intensificar a resistência diante 

desta esdrúxula fase que pode ser caracterizada como estado de direito 

de exceção. Para o qual, tristemente, nosso continente tem longa 

experiência e tradição. E o Brasil também, desta vez, com o golpe 

parlamentar que levou Temer à presidência da República. (ANTUNES, 

2017, p. 60).  

 

Após o golpe, o vice-presidente Michel Temer assumiu o poder, tomou inúmeras 

medidas as quais não faziam parte do projeto de governo do qual ele era o vice, e aprovou 

várias reformas que encontravam assento no projeto de governo da chapa derrotada na 

eleição de 2014, ou seja, o projeto contrário àquele do qual o próprio Michel Temer era 

defensor. Tais reformas afetaram a vida do trabalhador, além de prejudicar ainda mais a 

educação que é nosso foco de discussão. 
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O Plano Nacional de Educação (PNE), de 2014, como Plano que unifica as demais 

leis, decretos e resoluções acerca da educação brasileira, ficou seriamente ameaçado. O 

então presidente Michel Temer, indo de encontro à proposta deste Plano que previa um 

aumento progressivo nos repasses para a educação, propôs (e foi aprovada) em 2016 a 

PEC do Teto dos Gastos, por meio da Emenda Constitucional no 95/2016, a qual congela 

os gastos com a educação e outros setores por 20 anos, além de cortar verbas em 2017 

para o financiamento da Educação Básica e Superior e vetar a prioridade que estava 

prevista para o PNE em 2018, por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), nº 

13.473/2017, dentre outras medidas que também comprometem a Educação e demais 

setores da sociedade.  

A perda de direitos também perpassa pela Lei 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, 

aprovada de forma autoritária e altera toda a estrutura do ensino médio no país, sem 

debate nem com os educadores e educadoras nem com os estudantes e tampouco com a 

sociedade em geral. O texto estabelece a segmentação de disciplinas de acordo com áreas 

do conhecimento e a implementação gradual do ensino integral.  

A referida Lei tem origem na Medida Provisória do Novo Ensino Médio. Como 

foi alterada na comissão mista e na Câmara dos Deputados, a MPV 746/2016 foi aprovada 

no Senado sob a forma do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 34/2016.  O relator da 

matéria, senador Pedro Chaves do Partido Social Cristão (PSC) do Mato Grosso do Sul 

(MS), acolheu parcial ou totalmente 148 das 568 emendas apresentadas ao Ministério 

Público(MP). A implantação da reforma está atrelada à Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), que compõe um conjunto de orientações norteadoras para os currículos. 

Atualmente o Ministério da Educação, tem investido em ações nos entes federados 

colocando em atuação o cronograma de implementação da BNCC. 

Os direitos sociais também estão sendo usurpados pela proposta de Reforma da 

Previdência (PEC 287/2016), já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 

da Câmara dos Deputados e à espera de avaliação de uma comissão especial que foi 

instalada no ano de 2017, mas que ainda não conseguiu ser totalmente aprovada. Esta 

reforma fará com que o trabalhador brasileiro trabalhe até morrer e põe fim à 

aposentadoria especial do magistério. Afetando diretamente aspectos das condições de 

trabalho para os docentes em final de carreira e as perspectivas de atratividade para os 

ingressantes na carreira docente. 

A crise política, econômica e social que o país vive atualmente é fruto de um 

problema maior, o modelo de produção capitalista, que é por natureza excludente e que 
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tenta a todo custo retirar do trabalhador tudo que por ele é produzido e conquistado, 

afetando assim a valorização destes profissionais. 

As palavras de Malanchen e Santos (2017) resumem esta situação:  

 

No rugir dessa tempestade, os direitos sociais como saúde, educação, 

emprego, renda, previdência social, foram surrupiados pelos interesses 

do capital, que de tempos em tempos, encontra, em suas crises cíclicas, 

a resposta mais ajustada para continuar esse modelo de sociedade 

excludente. Não é nova tal estratégia. No entanto, é preciso reiterar que 

esses períodos de crise política e econômica, são resultantes de um 

processo muito mais amplo e complexo do capitalismo financeiro, que 

“acostumado” a acumular, não aceita a divisão da produção social do 

trabalho. (MALANCHEN; SANTOS, 2017, p. 188).  

 

Este é um momento, portanto, de uma investida muito grande contra a democracia, 

contra os direitos dos brasileiros, contra a melhoria das condições básicas de vida dos 

trabalhadores, e, assim como o capital se reinventa e tenta sucumbir tudo que já 

conquistamos, precisamos também reinventar nossa forma de resistir e lutar contra toda 

forma de manipulação, exploração e exclusão a que temos sido submetidos cada dia mais 

fortemente. 
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4 VALORIZAÇÃO DOCENTE: O INSTITUÍDO NAS LEGISLAÇÕES 

BRASILEIRAS E NO CONTEXTO DOS PLANOS DE CARGOS, CARREIRA E 

REMUNERAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DO TISOBA 

 

Esta Seção apresenta a discussão em torno das legislações brasileiras que, há 

muito, sinalizam a necessidade de implantação dos planos de carreira dos professores nas 

diferentes esferas de ensino. Assim, buscamos apontar o percurso histórico das 

legislações brasileiras que tratam especificamente deste dispositivo legal na busca de 

contribuir para a valorização docente no Brasil e, também, a realidade dos Planos de 

Cargos, Carreira e Remuneração nos vinte e quatro municípios que compõem o Território 

de Identidade do Sudoeste Baiano. 

 

4.1 PLANOS DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO: O INSTITUÍDO NAS 

LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS 

 

O Plano de Carreira é um instrumento legal específico da administração, que 

define a carreira, sua estrutura e funcionamento. Nesta perspectiva, o Plano de Carreira 

estabelece as normas e as regras de funcionamento dos cargos, funções e remuneração, 

define as atribuições, a estrutura da classe, a mobilidade na carreira, os níveis 

profissionais, a jornada de trabalho, dentre outros aspectos. 

Em se tratando, especificamente, dos planos de carreira dos docentes municipais, 

vale ressaltar que sua construção se torna mais consistente se a discussão e a reflexão 

sobre a carreira contam com a participação do coletivo docente de cada município. Desta 

forma, a definição das diretrizes para o trabalho docente é enriquecida a partir da luta e 

sinalizações da classe. 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 41, parágrafo 1º, inciso III, com a 

redação da Emenda Constitucional nº 19/98, trata na introdução desse dispositivo, do 

entendimento de que para o Estado cumprir seu papel de oferecer serviços públicos de 

qualidade para a sociedade, precisa avaliar o desempenho dos seus servidores que 

constituem meio e não fim da atuação estatal. Esta mesma EC nº19/98, suprimiu a 

obrigatoriedade da implantação de planos de carreira para todos os servidores públicos, 

afirmando que essa avaliação tem como finalidade aferir periodicamente o desempenho 

necessário para a permanência do servidor no cargo ou emprego público, não se 

articulando obrigatoriamente com a progressão na carreira. Isto nos leva a inferir que esta 
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articulação também não ocorre com os critérios de valorização do profissional, já que este 

critério de avaliação, nesta configuração, se torna um meio de permanência ou de 

exoneração para o servidor público. 

Porém, em se tratando dos profissionais da educação, vale salientar que no Art. 

206, inciso IV da Constituição Federal de 1988, os profissionais do magistério são 

tratados de forma diferenciada ao dispor quanto à garantia de planos de carreira para o 

magistério público. Isto implica dizer que um mesmo dispositivo legal pode referir-se de 

formas diferenciadas para cada profissional. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996, em seu art. 

67, estabelece que estatutos e planos de carreira garantam o ingresso no magistério por 

concurso público, o aperfeiçoamento profissional, inclusive garantindo a licença 

remunerada, o piso salarial, a progressão na carreira baseada na titulação e na avaliação 

de desempenho, uma carga de trabalho que contemple período reservado para estudos, 

planejamento e avaliação e condições de trabalho adequadas. 

Ainda em 1996, a Emenda Constitucional nº 14/96 estabeleceu que, nos dez 

primeiros anos de sua vigência, os entes federados deveriam buscar garantir uma 

remuneração digna aos profissionais do magistério. Desta forma, a Lei nº 9.424/96, que 

regulamentou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF), em consonância com o estabelecido na EC 14/96, 

reiterou que 60% dos recursos do Fundo fossem destinados à remuneração dos 

profissionais do magistério e estabeleceu o prazo de seis meses para que Estados, 

Municípios e Distrito Federal elaborassem planos de carreira. 

Em 1997, foi a Resolução CNE/CEB nº 03, que fixou as Diretrizes para os Planos 

de Carreira e Remuneração para o Magistério dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios, de maneira que as especificidades dos profissionais do magistério fossem 

tratadas (BRASIL, 1997). Este dispositivo legal buscou incentivar a valorização docente, 

porém, mesmo respaldando-se nos cálculos custo-aluno-qualidade para a valorização 

salarial destes profissionais, não representou avanços nestes termos. 

Esta Resolução, em seu Art. 6º, incisos V e VI dispõe que as novas carreiras devem 

contemplar os seguintes incentivos de progressão por qualificação do trabalho docente: 

 

 a dedicação exclusiva ao cargo no sistema de ensino; 

 o desempenho no trabalho, mediante avaliação segundo parâmetros de 

qualidade do exercício profissional, a serem definidos em cada sistema; 

 a qualificação em instituições credenciadas; 
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 o tempo de serviço na função docente; 

 avaliações periódicas de aferição de conhecimentos na área curricular 

em que o professor exerça a docência e de conhecimentos pedagógicos 

(BRASIL, 1997) 

 

O Plano Nacional de Educação, Lei nº 10.172/2001, na meta relativa aos planos 

de carreira para o magistério afirma que esses planos devem assegurar promoção por 

mérito, ao mesmo tempo em que prevê avaliação periódica da qualidade da atuação dos 

professores, em ação conjunta da União, dos Estados e dos Municípios, nesse caso como 

mecanismo para a definição de necessidades e características dos cursos de formação 

continuada. 

Em 2006 a Emenda Constitucional (EC) nº 53, que criou o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB), retomou a discussão dos planos de carreira, ampliando sua abrangência para 

os profissionais da educação e não apenas para o magistério. Em seu Inciso V, do artigo 

206, trata da valorização dos profissionais da educação escolar enquanto um princípio da 

educação e garante, na forma da lei, “planos de carreira, com ingresso exclusivamente 

por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas” de ensino. E traz em seu 

parágrafo único, que: 

 

A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados 

profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a 

elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (BRASIL, 

2006) 

 

Já em 2007 a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o FUNDEB, fixou o prazo de 

até 31 de agosto de 2007 para o poder público criar o Piso Salarial Profissional Nacional 

e este prazo não foi cumprido. Foi em 2008 que a Lei 11.738 foi regulamentada, e instituiu 

o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) para os profissionais do magistério público 

da educação básica, em seu artigo 6º:  

 

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. (BASIL, 2008) 
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No ano de 2009, as novas Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e 

Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, foram 

definidas por meio da Resolução CNE/CEB nº 02 (BRASIL, 2009). A referida Resolução 

revogou a Resolução CNE/CEB nº 03/97 e quanto aos planos de carreira previu que 

devem ser “instituídos para todos os profissionais do magistério, e, eventualmente, aos 

demais profissionais da educação”. Para tanto destacamos os princípios do artigo 4 º: 

 

I - reconhecimento da Educação Básica pública e gratuita como direito 

de todos e dever do Estado, que a deve prover de acordo com o padrão 

de qualidade estabelecido na Lei nº 9.394/96, LDB, sob os princípios 

da gestão democrática, de conteúdos que valorizem o trabalho, a 

diversidade cultural e a prática social, por meio de financiamento 

público que leve em consideração o custo-aluno necessário para 

alcançar educação de qualidade, garantido em regime de cooperação 

entre os entes federados, com responsabilidade supletiva da União;  

II - acesso à carreira por concurso público de provas e títulos e orientado 

para assegurar a qualidade da ação educativa; 

III - remuneração condigna para todos e, no caso dos profissionais do 

magistério, com vencimentos ou salários iniciais nunca inferiores aos 

valores correspondentes ao Piso Salarial Profissional Nacional, nos 

termos da Lei nº 11.738/2008; 

IV - reconhecimento da importância da carreira dos profissionais do 

magistério público e desenvolvimento de ações que visem à 

equiparação salarial com outras carreiras profissionais de formação 

semelhante; 

V - progressão salarial na carreira, por incentivos que contemplem 

titulação, experiência, desempenho, atualização e aperfeiçoamento 

profissional; 

VII - jornada de trabalho preferencialmente em tempo integral de, no 

máximo, 40 (quarenta) horas semanais, tendo sempre presente a 

ampliação paulatina da parte da jornada destinada às atividades de 

preparação de aulas, avaliação da produção dos alunos, reuniões 

escolares, contatos com a comunidade e formação continuada, 

assegurando-se, no mínimo, os percentuais da jornada que já vêm sendo 

destinados para estas finalidades pelos diferentes sistemas de ensino, de 

acordo com os respectivos projetos político-pedagógicos; 

VIII - incentivo à dedicação exclusiva em uma única unidade escolar; 

IX - incentivo à integração dos sistemas de ensino às políticas nacionais 

e estaduais de formação para os profissionais da educação, nas 

modalidades presencial e a distância, com o objetivo de melhorar a 

qualificação e de suprir as carências de habilitação profissional na 

educação; 

X - apoio técnico e financeiro, por parte do ente federado, que vise 

melhorar as condições de trabalho dos educadores e erradicar e prevenir 

a incidência de doenças profissionais.  

XI - promoção da participação dos profissionais do magistério e demais 

segmentos na elaboração e no planejamento, execução e avaliação do 

projeto político-pedagógico da escola e da rede de ensino;  
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XII - estabelecimento de critérios objetivos para a movimentação dos 

profissionais entre unidades escolares, tendo como base os interesses da 

aprendizagem dos educandos;  

XIII - regulamentação entre as esferas de administração, quando 

operando em regime de colaboração, nos termos do artigo 241 da 

Constituição Federal, para a remoção e o aproveitamento dos 

profissionais, quando da mudança de residência e da existência de vagas 

nas redes de destino, sem prejuízos para os direitos dos servidores no 

respectivo quadro funcional. (BRASIL, 2009, p. 41-42) 

 

As Diretrizes de 2009 regulamentam que os Planos de Carreira devem contemplar 

investimentos custo-aluno para a melhoria na qualidade do ensino; acesso à carreira por 

concurso público de provas e títulos; remuneração condigna com a Lei do Piso Salarial 

Profissional Nacional; equiparação salarial enquanto reconhecimento profissional; 

progressão salarial por incentivos como titulação, experiência profissional, desempenho, 

atualização e aperfeiçoamento profissional; incentivo à dedicação exclusiva; garantia das 

horas-atividades; incentivo à formação com o objetivo de melhorar a qualificação e suprir 

as carências de habilitação profissional na educação; e, apoio técnico e financeiro para 

melhorar as condições de trabalho dos educadores, erradicar e prevenir a incidência de 

doenças profissionais.  

No dia 25 de junho de 2014 foi sancionada pela Presidente Dilma Rousseff a Lei 

nº 13.005 tendo como ementa: Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras 

providências. Esta Lei tem sua vigência prevista pelo período de 10 (dez) anos e em sua 

Meta 18 tratados planos de carreira para os profissionais da educação, apresentando oito 

estratégias para seu desenvolvimento. Esta Meta busca, 

 

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) 

 

Diante do exposto podemos verificar que são muitas as legislações que tratam de 

garantias para a implementação de Planos de Cargo, Carreira e Remuneração para os 

profissionais da educação brasileira. Porém, instituir os planos de carreira em cada um 

dos entes federados é uma luta que tem em si grandes desafios por causa das 

particularidades de cada localidade e das características próprias de cada nível de ensino, 

por isso esta é uma discussão que traz em seu bojo a necessidade de lutas, diálogos, 

resistências e políticas públicas sólidas que contemplem os profissionais docentes.  
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Quadro1: Categorias e sub-categorias de análise da valorização docente 

Categorias  Sub-categorias 

Formação Inicial 

 

Continuada 

Carreira Ingresso  

Desenvolvimento (Progressão) 

 

Remuneração Vencimento inicial 

Por mérito e desempenho (Avaliação) 

Titulação 

Incentivos funcionais 

Equiparação salarial 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2018 

 

Apesar da grande quantidade de fatores apontados nas legislações para a garantia 

da valorização docente instituída nos Planos de Carreira, podemos estabelecer alguns 

parâmetros para definir uma carreira atrativa e que, no caso desta dissertação, foram 

estabelecidos e serão verificados na análise dos planos de cargos, carreira e remuneração 

dos municípios estudados. Assim, definimos categorias, já apresentadas no item 1.3 da 

Seção I, que são a formação, a carreira e a remuneração, às quais foram estabelecidas sub-

categorias, conforme quadro 1. 

 

4.2 PLANOS DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO: O INSTITUÍDO NOS 

MUNICÍPIOS DO TISOBA 

 

A pesquisa realizada empreendeu uma análise dos Planos de Cargos, Carreira e 

Remuneração (PCCR’s) dos vinte e quatro municípios do Território de Identidade do 

Sudoeste Baiano (TISOBA). A busca pelos Planos ocorreu, inicialmente, nos sites das 

prefeituras e das câmaras municipais de cada município, todavia, poucos municípios 

disponibilizam online as leis que dispõem sobre seus planos, contrariando o que preveem 

a Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 5º, Inciso XXXIII e a Lei da Transparência, 

nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011). 

Em seguida, o acesso aos dados não disponibilizados nos sites, ocorreu através do 

contato de e-mail e/ou telefone com as prefeituras e/ou secretarias de educação em que 

enviamos solicitação por escrito (ver Anexo A) e assim aguardamos as cópias digitais ou 

impressas do referido documento para análise.  
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Do total de 24 municípios que compõem o Território de Identidade do Sudoeste 

Baiano (TISOBA), 19 municípios compartilharam cópias dos Planos de Cargos, Carreira 

e Remuneração (PCCR’s) para análise, são eles: Anagé, Aracatu, Barra do Choça, Belo 

Campo, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Cândido Sales, Condeúba, Cordeiros, 

Encruzilhada, Guajeru, Licínio de Almeida, Maetinga, Piripá, Planalto, Poções, Ribeirão 

do Largo, Tremedal e Vitória da Conquista. Os municípios de Jacaraci e Mirante ainda 

não possuem PCCR’s e os municípios de Caraíbas, Mortugaba e Presidente Jânio 

Quadros não disponibilizaram seus Planos para análise e também não forneceram 

justificativa. 

O quadro 2 apresenta os números das Leis, seus respectivos anos de homologação 

e, ainda, do que trata a Lei. É possível observar as diversas formas para se referir a este 

dispositivo legal. 

 

Quadro 2: Dados sobre os Planos de Carreira dos Municípios do TISOBA 

Município Nº e ano 

da Lei 

Do que trata a Lei 

Anagé Lei nº 

186/1998 

Dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira do 

Magistério Público Municipal de Anagé, Estado da 

Bahia, e dá outras providências. 

Aracatu Lei nº 

510/2014 

Dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público Municipal de 

Aracatu e dá outras providências. 

Barra do 

Choça 

Lei nº 

016/2004 

Dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos 

Servidores do Magistério do Município de Barra do 

Choça 

Belo Campo Lei nº 

13/2010 

Estabelece o Plano de Cargos e Salários do Magistério 

Público do Município de Belo Campo, institui o 

respectivo quadro de cargos e dá outras providências. 

Bom Jesus da 

Serra 

Lei nº 

065/2005 

Dispõe sobre o plano de carreira                                                               

e vencimento dos servidores do                                                                     

Magistério público do município                                                                     

de Bom Jesus da Serra e dá                                                                     

outras providencias 

Caetanos Lei nº 

109/2009 

Dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério 

Público Municipal de Caetanos e dá outras 

providências. 

Cândido 

Sales 

Lei nº 

12/2001 

Dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério 

Público Municipal de Cândido Sales e dá outras 

Providências 

Caraíbas  Não compartilhou o documento para a pesquisa 

Condeúba Lei nº 

874/2013 

Dispõe sobre reestruturação do Estatuto e Plano de 

Carreira do Magistério público e dá outras 

providências 
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Cordeiros Lei nº 

554/2012 

Dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do 

Magistério Público Municipal de Cordeiros 

Encruzilhad

a 

Lei nº 

858/2005 

Dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério 

Público Municipal de Encruzilhada e dá outras 

providências 

Guajeru Lei nº 

150/2005 

Estrutura o Plano de Carreira do Magistério Público 

Municipal do Ensino Fundamental e Médio e dá outras 

providências 

Jacaraci Não possui PCCR 

Licínio de 

Almeida 

Lei nº 

02/2014 

Dispõe sobre a reestruturação do Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério, e dá outras providências 

Maetinga Lei nº 

063/2009 

Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público da 

Educação Infantil e Fundamental de Maetinga e dá 

outras providências 

Mirante Não possui PCCR 

Mortugaba Não compartilhou o documento para a pesquisa 

Piripá Lei nº 

0137/2012 

Dispõe sobre o plano de carreira, cargos, funções 

públicas e remuneração dos servidores do magistério 

do município de Piripá e dá outras providências. 

Planalto Lei nº 

277/2008 

Dispõe sobre a Aprovação do Plano de Cargos e 

Salários do Magistério Municipal de Planalto 

Poções Lei nº 

975/2012 

Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira, Funções 

Públicas e Remuneração dos servidores do Magistério 

Público do Município de Poções. 

Presidente 

Jânio 

Quadros 

Não compartilhou o documento para a pesquisa 

Ribeirão do 

Largo 

Lei nº 

228/2012 

Regulamenta o Art. 206 da Constituição Federal, o Art. 

6º da Lei Federal 11.378/08 e institui o novo Plano de 

Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da 

Educação Pública Municipal de Ribeirão do Largo, 

fixa seu número e níveis de vencimentos, normas de 

ascensão funcional e dá outras providências 

Tremedal Lei nº 

15/2009 

 

 

Dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério 

Público Municipal de Tremedal e dá outras 

providências 

Vitória da 

Conquista 

Lei nº 

1.762/201

1 

Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público 

Municipal e o Plano de Carreira e Remuneração dos 

Profissionais da Educação no Município de Vitória da 

Conquista, e dá outras providências. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados dos PCCR’sfornecidos pelos municípios do 

TISOBA, 2018 

 

A partir dos dados apresentados no quadro 2 é possível verificar que os municípios 

de Anagé (1998), Barra do Choça (2004), Bom Jesus da Serra (2005), Cândido 

Sales(2001), Encruzilhada (2005), Guajeru (2005) e Planalto (2008) possuem Planos de 
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Cargos, Carreira e Remuneração anteriores à homologação da Lei nº 11.378/2008 que em 

seu Art. 6º, fixa o prazo de 31 de dezembro de 2009 para elaboração ou adequação dos 

seus PCCR’s considerando o cumprimento do piso salarial profissional nacional. Vale 

ressaltar que estes municípios não cumpriram o quesito adequação dos seus Planos de 

Carreira indicadas na referida Lei. 

Os municípios de Aracatu (2014), Belo Campo (2010), Condeúba (2013), 

Cordeiros (2012), Licínio de Almeida (2014), Piripá (2012), Poções (2012), Ribeirão do 

Largo (2012) e Vitória da Conquista (2011) também estão atrasados em relação ao 

cumprimento do prazo estipulado pela Lei supracitada, no quesito elaboração do PCCR. 

Os dados apresentados revelam e reforçam o descaso histórico para com o 

cumprimento das legislações brasileiras e, principalmente, as fragilidades das políticas 

educacionais que refletem nos critérios para a valorização dos profissionais da educação 

e, consequentemente, na qualidade do ensino. 

A pesquisa realizada por Wink (2009) apresenta dados reveladores sobre a falta 

de Planos de Carreira na maioria dos municípios do Rio Grande do Sul no período da 

pesquisa. Acredita que a valorização docente é uma condição importante para a qualidade 

da educação básica e entende a importância de que todos os municípios brasileiros 

possuam planos de carreira para todo o magistério público, para que este possa contribuir 

com a melhoria nas condições sociais do trabalho deste coletivo e formular políticas 

públicas de valorização profissional com a participação dos docentes. 

A autora afirma ainda, que os professores compreendem que o caminho legítimo 

para a consolidação da valorização docente perpassa pelos princípios das lutas coletivas, 

sindicais e associações, que precisam ser fortalecidas em fóruns e conferências de 

educação e que uma política consolidada de valorização deve englobar a adequação dos 

planos de cargos, carreira e remuneração de acordo com as legislações. 

Trouxemos as contribuições do trabalho de Wink (2009) para salientar que a 

ausência de PCCR’s em dois municípios do TISOBA, a saber: Jacaraci e Mirante, é um 

dado que pode demonstrar as dificuldades dos docentes destes municípios em se 

organizarem na luta pela valorização profissional e da qualidade da educação. E, ainda, 

que a ausência dos PCCR’s nestes municípios contradiz os dados do Observatório do 

PNE, em que afirma que todos os municípios possuem Plano de Cargo, Carreira e 

Remuneração e, também, as legislações que determinam que os Planos sejam instituídos 

estipulando prazos que não foram cumpridos. 
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De acordo com a análise dos Planos, no que tange os objetivos do documento, foi 

possível verificar que não existe uniformidade na redação, já que alguns municípios 

trazem os objetivos e outros os princípios basilares da carreira do magistério público 

municipal. Sendo que os objetivos versaram basicamente quanto à valorização dos 

profissionais da educação; a qualidade do ensino; a eficiência e a eficácia do sistema 

educacional do Município; o mais amplo desenvolvimento do educando, preparando-o 

para o exercício da cidadania, fundamentando o exercício do magistério nos direitos 

primordiais da pessoa humana; o aumento do padrão de qualidade de ensino, a 

valorização e a profissionalização dos servidores do Magistério; assegurar a eficiência e 

a continuidade das ações administrativas e dos serviços públicos, a valorização e a 

profissionalização do servidor público. 

Já os princípios basilares da carreira do magistério público municipal foram 

apresentados enquanto valores, a saber: liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar o saber 

produzido pela sociedade, através de um atendimento escolar de qualidade; 

reconhecimento do valor do profissional de educação, asseguradas as condições dignas 

de trabalho e compatíveis com sua tarefa de educador; promoção na carreira; gestão 

democrática fundada em decisões colegiadas e interação solidária com os diversos 

segmentos escolares; união de esforços e desejos comuns, expressos na noção de parceria 

entre escola e comunidade; qualidade de ensino e preservação dos valores regionais e 

locais, dentre outros. 

Observamos também que os municípios de Maetinga e Piripá trouxeram textos 

iguais no que se refere ao Art. 3º que trata do exercício do magistério, fundamentado nos 

direitos primordiais da pessoa humana, amparados nos mesmos princípios: 

 

I - liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar o saber produzido pela 

sociedade, através de um atendimento escolar de qualidade;  

II - crença no poder da educação que contemple todas as dimensões do 

saber e do fazer no processo de humanização crescente e de construção 

da cidadania desejada; 

III - reconhecimento do valor do profissional de educação, asseguradas 

as condições dignas de trabalho e compatíveis com sua tarefa de 

educador; 

IV - garantia da participação dos sujeitos na vida nacional, no que diz 

respeito ao alcance dos direitos civis, sociais e políticos; 

VI - gestão democrática fundada em decisões colegiadas e interação 

solidária com os diversos segmentos escolares; 

VII - conjunção de esforços e desejos comuns, expressos na noção de 

parceria entre escola e comunidade. (MAETINGA, 2009; PIRIPÁ, 

2012) 
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No aspecto apresentado, o município de Piripá acrescentou outros incisos ao seu 

Artigo 3º, ampliando os princípios que fundamentam os direitos primordiais da pessoa 

humana no exercício do magistério público municipal. 

Estes dados foram destacados porque demonstram o que vem sendo discutido nos 

momentos de formação entre educadores pesquisadores, o fato de que os Planos de Cargo, 

Carreira e Remuneração, desde o início da obrigatoriedade de sua criação, foram, muitas 

vezes, copiados. O que ocorre é que municípios menores buscaram num município maior 

de referência, o modelo de PCCR e adequaram aos seus municípios, muitas vezes, sem a 

adequação e discussão pertinentes à realidade local. Por isso, alguns municípios vêm 

sentindo a necessidade de ampliar a abrangências de seus PCCR’s e estão rediscutindo o 

documento no intuito de atualizá-lo, contemplando assim as necessidades locais da classe 

docente. 

O atual contexto político de desvalorização dos profissionais da educação vem 

favorecendo a urgência das discussões e atualizações dos Planos de Carreira dos docentes 

municipais, visto que os ataques aos direitos já conquistados estão sendo efetivos em 

âmbito federal e para que os direitos locais, em cada município do Território de Identidade 

Do Sudoeste Baiano, não seja totalmente esfacelado, faz-se urgente a revisão e a 

consolidação destes direitos para a valorização docente. Esta luta é diária e a classe 

precisa se unir em prol da consciência de classe e qualidade da educação pública. 
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5 O INSTITUÍDO PARA A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA NAS 

LEGISLAÇÕES BRASILEIRAS E NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO 

SUDOESTE BAIANO 

 

Nesta Seção será apresentado o contexto legal da formação inicial e continuada 

no Brasil, bem como discussões teóricas sobre a temática e, ainda, o que está instituído 

nos planos de carreira dos professores no Território de Identidade do Sudoeste Baiano.  

 

5.1 CONTEXTO LEGAL DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA NO BRASIL 

 

Os estudos sobre formação de docentes da educação básica brasileira ganharam 

destaque a partir da aprovação de políticas públicas que contemplam metas e diretrizes 

para formação inicial e continuada desses profissionais. É neste cenário que se inserem 

as políticas públicas responsáveis pelo presente e pelo futuro da educação do Brasil, 

vinculadas aos ideais neoliberais, que tem por premissas uma agenda baseada nos 

princípios da desregulamentação da economia, redução da intervenção estatal, 

privatizações, incentivo à competição e a obtenção de lucro. Neste contexto, Barroso 

(2005) afirma que: 

No domínio da educação, a influência das ideias 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) 

 

Buscando traçar o percurso histórico das políticas de formação docente no Brasil, 

pode-se registrar que os cursos de formação iniciaram no século XIX, mais precisamente 

no ano de 1835, nas escolas denominadas “Escolas Normais”, e tinha a função de preparar 

os professores para o ensino primário, as denominadas “escolas de primeiras letras”, com 

o intuito de atender a demanda proveniente da emigração europeia. Mesmo assim, por 

muito tempo no país, essas escolas atendiam apenas uma parcela muito pequena da 

população e quase sempre eram fechadas em virtude das dificuldades econômicas e 

administrativas das províncias para mantê-las. 

Ainda no século XIX, a formação de professores passou a ser discutida 

oficialmente no país, num período conturbado do Estado Novo, em meio ao conjunto de 
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mudanças estruturais que a sociedade brasileira vivenciava nos setores econômico, 

político e social. Esses movimentos de transformação na sociedade ocasionaram também 

modificações no setor educacional, influenciado pelos ideais pedagógicos pautados no 

movimento da Escola Nova, destacando neste contexto o movimento dos Pioneiros da 

Educação Nova.   

Assim, esse conjunto de acontecimentos na sociedade brasileira influenciou uma 

revolução pedagógica, tendo em vista que o país precisava elaborar estratégias capazes 

de consolidar a construção de um Estado Nacional, com projeção internacional, conforme 

destaca Evangelista (2002): 

 
O projeto de reformas educacionais era parte destacada do projeto de 

civilização que propugnava a construção de uma cultura onde a ciência 

e a técnica sustentariam a racionalização do trabalho; a proposição de 

políticas públicas; a expansão do mercado; a homogeneização da 

sociedade; a projeção brasileira internacional; a construção do Estado 

Nacional. Criar universidades e formar o professor secundário fazia 

parte dessa estratégia. (EVANGELISTA, 2002, p. 19). 

 

Neste período de grandes mudanças foi criado o Curso de Pedagogia, no ano de 

1939, através do Decreto-Lei nº 1.190, de 04 de abril de 1939, vinculado à Faculdade 

Nacional de Filosofia, instalando um padrão para a formação de professores para todo o 

Brasil, com objetivo de formar bacharéis e educadores para o ensino secundário. Os 

cursos seguiam o “Esquema 3+1 “e este padrão determinava que os estudantes cursassem 

três anos em área específica para formarem bacharéis. Aqueles que desejassem atuar na 

docência em escolas da educação básica, deveriam cursar mais um ano de Didática, 

tornando-se licenciado. 

Apesar das diretrizes para formação de professores no Brasil terem sido 

institucionalizadas ainda no século XIX, durante muito tempo prevaleceu a existência de 

professores leigos3, sobretudo, nas escolas localizadas da zona rural, que trabalhavam no 

Ensino Fundamental e que não possuíam a formação em nível médio, na modalidade 

normal, o antigo Magistério.  Conforme destaca Augusto (2010), os professores não 

habilitados ensinavam nas escolas localizadas nas regiões de difícil acesso no país e que 

não tinham faculdades ou universidades próximas que pudessem estudar. 

                                                           
3De acordo o Thesaurus do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP, do Ministério de Educação 

– MEC, trata-se da pessoa que trabalha como docente, sem ter terminado o curso necessário que lhe permita 

obter o título correspondente ao nível de ensino em que leciona. 
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A partir da segunda metade dos anos 1990, muitos esforços foram empreendidos 

para implementar políticas públicas educacionais no âmbito da formação de docentes para 

a educação básica, cujo objetivo principal foi capacitar os profissionais do magistério, 

diminuindo assim, o número de professores leigos que atuavam nas escolas. No entanto, 

tais políticas terminaram por responsabilizar o professor pela própria formação, deixando 

o poder público mais como regulador e menos como promotor da formação. Os próprios 

professores buscaram suas formações, sobretudo por meio de cursos particulares e à 

distância.  

Já a partir da segunda metade dos anos 2000 é que o Estado amplia a oferta de 

cursos nas universidades federais, por meio do Decreto 6.096 (BRASIL, 2007), criando 

o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), 

ampliando, assim, a oferta de formação de futuros professores, no conjunto do aumento 

das vagas gerais de todos os cursos ofertados pelas instituições (licenciaturas e 

bacharelados). Além disso, em 2009 é publicado o Decreto 6.755 (BRASIL, 2009), em 

que a centralidade é a formação de docentes atuantes na educação básica, a fim de garantir 

a formação em exercício.  

A partir deste contexto, a formação docente é apresentada neste item, tomando 

como base teórica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) - Lei nº 

9.394/96 (BRASIL, 1996), o Plano Nacional de Educação (PNE)2014-2024 (BRASIL, 

2014) - aprovado pela Lei 13.005/2014 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a 

Educação Básica - regulamenta pela Resolução Nº 2, de junho de 2015 (BRASIL, 2015). 

A formação inicial e continuada deve seguir no sentido de preparar os docentes 

com conhecimento e condições didáticas para realizar as intervenções necessárias no seu 

espaço de atuação, possibilitando uma prática pedagógica fundamentada no princípio da 

dialogicidade, com o propósito de uma educação fundamentada nas dimensões da ação e 

reflexão.  

A formação de docentes para a Educação Básica é contemplada na LDBEN 

vigente, em seu artigo 62 (BRASIL, 1996), que dispõe sobre a formação inicial e 

continuada dos profissionais do magistério e no atual PNE 2014-2024, são as metas 15 e 

16, que apresentam propostas voltadas para a capacitação profissional com previsão de 

investimentos para subsidiar tal formação, conforme descrito: 
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Meta 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 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). 

 

Em consonância com os princípios do PNE, observa-se que o investimento na 

formação inicial e continuada dos docentes é decisivo para a melhoria da qualidade da 

educação básica pública e um caminho necessário para a profissionalização dos 

trabalhadores dessa etapa do ensino. Nesta perspectiva, a formação docente se constitui 

como um processo, que deve permitir ao professor reflexões, técnicas e embasamento 

metodológico para sua prática profissional. Os professores necessitam de uma formação 

que possa atender esta complexa demanda em que se encontra a educação nos dias atuais, 

observando que 

 

Essa preparação profissional não encerra ao final de um curso de 

graduação. Muito menos se deve ter em mente que a pós-graduação 

(seja em nível lato ou stricto) será redentora de uma formação lacunar, 

assim como a experiência profissional, por si só, não o fará. Deste 

modo, convém destacar a noção de graduação como uma preparação 

profissional formal inicial - em contínuo processo ao longo da vida – 

que não pode negligenciar a constante aproximação de estudos e 

experiências mais recentes. (CRUZ, 2011, p. 229-230). 

 

Destaca-se ainda a Resolução nº 2/2015, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior através de cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados, cursos de segunda licenciatura e para a 

formação continuada. A presente Resolução define “princípios, fundamentos, dinâmica 

formativa e procedimentos a serem observados nas políticas, na gestão e nos programas 

e cursos de formação, bem como no planejamento, nos processos de avaliação e de 

regulação das instituições de educação que as ofertam” (BRASIL, 2015, p.2) 

Mesmo com a existência de marcos regulatórios que legitimam a formação de 

professores, ainda é preciso que sejam adotadas medidas para implementação das 

mesmas, pois é com base nos dados do Censo dos Profissionais do Magistério da 
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Educação Básica (INEP, 2003), que a Secretaria Estadual de Educação da Bahia estimou, 

em 2007, que mais de 60 mil docentes não possuem a formação adequada para o exercício 

da profissão no estado, isto é, sem o ensino superior.  

Nesta perspectiva esta seção analisa a categoria formação enquanto um dos 

critérios para a valorização docente e que está subdividida em inicial e continuada. Assim, 

consideramos a formação inicial de docentes para o magistério da educação básica a que 

se efetiva em cursos de formação de professores, mediante um currículo direcionado ao 

exercício profissional e que ocorre em nível de graduação, que no caso destes 

profissionais pode ocorrer em nível de licenciaturas plenas ou enquanto complementação 

pedagógica para os não licenciados, conforme apresentado na retrospectiva histórica 

sobre a formação docente no início desta seção 3.2. 

Já a ideia de que a formação de professores não finaliza com a conclusão de um 

curso de nível superior ou de nível médio, começou a ganhar força, no Brasil, a partir da 

segunda metade dos anos oitenta. Nesta perspectiva, a formação continuada pode ocorrer 

em nível de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, ou ainda durante o exercício da 

profissão no ambiente de trabalho, em momentos de formações pedagógicas que podem 

ocorrer no formato de oficinas, reuniões, grupos de estudos, grupos de discussões, dentre 

outros formatos que são promovidos pela própria rede de ensino. 

 

5.2 CONTEXTO DA FORMAÇÃO INICIAL NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE 

DO SUDOESTE BAIANO 

 

Com base na análise dos PCCR’s procedeu-se com o levantamento dos tipos de 

formação docente exigida para atuar em cada nível de ensino, a saber: professor da 

educação infantil, professor das séries iniciais e finais do ensino fundamental. O intuito 

deste levantamento é traçar o perfil formativo dos docentes do TISOBA, a partir do 

instituído nos Planos de Cargo, Carreira e Remuneração, que está demonstrado no quadro 

a seguir. 

 

Quadro 3 – Formação mínima exigida para os Professores das Redes Municipais de Ensino do 

TISOBA 

Municípios Professor da 

Educação Infantil 

Professor das Séries 

Iniciais do Ensino 

Fundamental 

Professor das Séries Finais 

do Ensino Fundamental 
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Anagé 

 

Ensino Superior, na 

modalidade normal 

superior, admitida e 

oferecida em nível 

médio, na 

modalidade normal 

Ensino Superior, na 

modalidade normal 

superior, admitida e 

oferecida em nível 

médio, na modalidade 

normal – para as 4 

primeiras séries do 

ensino fundamental 

Ensino Superior em curso de 

licenciatura Plena, com 

habilitações específicas em 

área própria 

Aracatu Ensino Superior em 

curso de Pedagogia 

ou Normal Superior 

Ensino Superior em 

curso de Pedagogia ou 

Normal Superior 

Ensino Superior em curso de 

licenciatura de Graduação 

Plena, com habilitação 

específica em área 

correspondente 

Barra do Choça Ensino médio 

completo na 

modalidade normal 

 

Ensino médio 

completo na 

modalidade normal -  

para as 4 primeiras 

séries do ensino 

fundamental 

Ensino superior em curso de 

licenciatura de graduação 

plena com habilitação 

específica em área própria 

ou formação superior em 

área correspondente e 

complementação nos termos 

da legislação vigente 

Belo Campo Em curso de 

licenciatura plena 

em pedagogia e em 

curso normal 

superior 

Em curso de 

licenciatura plena em 

pedagogia e em curso 

normal superior 

para as 5 primeiras 

séries do ensino 

fundamental 

Ensino Superior em curso de 

licenciatura de Graduação 

Plena, em áreas do 

conhecimento específicas 

do currículo, em outra 

graduação correspondente 

às áreas do conhecimento 

específicas do currículo, 

com a respectiva formação 

pedagógica, nos 

termos da legislação 

vigente. 

Bom Jesus da 

Serra 

Apresenta os níveis de formação mas não em que nível de ensino cada 

profissional atuará. 

Caetanos Em nível superior  

em curso de 

licenciatura plena 

em Pedagogia ou 

em curso normal 

superior 

Em nível superior  

em curso de 

licenciatura plena em 

Pedagogia ou 

em curso normal 

superior 

para as 5 primeiras 

séries do ensino 

fundamental 

Em curso de licenciatura 

plena em áreas do 

conhecimento específicas 

do currículo; em outra 

graduação correspondente 

às áreas do conhecimento 

específicas do currículo, 

com a respectiva formação 

pedagógica, nos 

termos da legislação 

vigente. 

Cândido Sales Em nível superior, 

em curso de 

licenciatura plena ou 

curso normal 

superior, admitida 

como formação 

mínima à obtida em 

nível médio 

Em nível superior, em 

curso de licenciatura 

plena ou curso normal 

superior, admitida 

como formação 

mínima à obtida em 

nível médio 

na modalidade normal 

Em nível superior, em curso 

de licenciatura plena ou 

outragraduação 

correspondente a áreas do 

conhecimento específico do 

currículo, com formação 

pedagógica, nos termos da 

legislação vigente 
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na modalidade 

normal 

para as 4 primeiras 

séries do ensino 

fundamental 

Condeúba Ensino superior, na 

modalidade Normal 

Superior ou 

Pedagogia com 

habilitação nas 

série iniciais ou pós-

graduação, nos 

termos do artigo 64 

da Lei 9.394, de 20 

de 

dezembro de 1996, 

em curso de 

licenciatura, da 

graduação plena, em 

universidade se 

institutos superiores 

de educação, 

admitida, como 

formação mínima, e 

oferecida pelo 

ensino médio 

completo, na 

modalidade Normal 

 

Ensino superior, na 

modalidade Normal 

Superior ou 

Pedagogia com 

habilitação nas 

série iniciais ou pós-

graduação, nos termos 

do artigo 64 da Lei 

9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, 

em curso de 

licenciatura, da 

graduação plena, em 

universidade se 

institutos superiores 

de educação, 

admitida, como 

formação mínima, e 

oferecida pelo 

ensino médio 

completo, na 

modalidade Normal 

para as 4 primeiras 

séries do ensino 

fundamental 

Ensino superior (completo 

ou tendo cursado no 

mínimo 75% do curso), em 

curso de 

licenciatura, de graduação 

plena, em universidade se 

institutos superiores de 

educação 

legalmente reconhecidas, 

com habilitações específicas 

e maré a própria 

Cordeiros formação em nível 

superior, em curso 

de pedagogia ou 

curso normal 

superior e, 

excepcionalmente , 

conforme 

estabeleceu art. 62 

da LDB, poderá ser 

admitida como 

formação mínima a 

obtida em nível 

médio com 

formação de 

magistério. 

 

formação em nível 

superior, em curso de 

pedagogia ou curso 

normal superior e, 

excepcionalmente , 

conforme estabeleceu 

art. 62 da LDB, 

poderá ser admitida 

como formação 

mínima a obtida em 

nível médio com 

formação de 

magistério. 

para as 5 primeiras 

séries do ensino 

fundamental 

formação em curso superior 

de licenciatura plena ou 

outra graduação 

correspondente a áreas de 

conhecimento específicas 

do currículo com formação 

pedagógica nos termos da 

legislação vigente 

 

Encruzilhada Em nível superior, 

em curso de 

licenciatura plena ou 

curso normal 

superior, admitida 

como formação 

mínima a obtida em 

nível médio na 

modalidade normal 

Ou 

Em nível superior, em 

curso de licenciatura 

plena ou curso normal 

superior, admitida 

como formação 

mínima a obtida em 

nível médio na 

modalidade normal 

Em nível superior, em curso 

de licenciatura plena ou 

outra graduação 

correspondente a áreas do 

conhecimento específicas 

do currículo, com formação 

pedagógica, nos termos 

vigente, 
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Em nível superior, 

em curso de 

licenciatura plena ou 

outra graduação 

correspondente a 

áreas do 

conhecimento 

específicas do 

currículo, com 

formação 

pedagógica, nos 

termos vigente 

para as 4 primeiras 

séries do ensino 

fundamental 

Guajeru Não especifica a formação exigida para cada nível de ensino – traz a 

categorização dos docentes em níveis para tratar da progressão 

Licínio de 

Almeida 

nível superior com 

habilitação 

específica para o 

magistério 

 

nível superior com 

habilitação específica 

para o magistério 

para as 5 primeiras 

séries do ensino 

fundamental 

nível superior com 

habilitação específica para o 

magistério ou autorização do 

órgão competente 

Maetinga Ensino superior, em 

curso de pedagogia 

ou normal superior, 

em universidades e 

institutos superiores 

de educação, 

admitida, como 

formação mínima, 

ensino médio 

completo na 

modalidade normal 

para exercício do 

Magistério na 

Educação Infantil e 

nas primeiras séries 

do ensino 

fundamental;  

 

Ensino superior, em 

curso de pedagogia ou 

normal superior, em 

universidades e 

institutos superiores 

de educação, 

admitida, como 

formação mínima, 

ensino médio 

completo na 

modalidade normal 

para exercício do 

Magistério na 

Educação Infantil e 

nas primeiras séries do 

ensino fundamental;  

 

Ensino superior, em curso 

de licenciatura, de 

graduação plena, em 

universidades e institutos 

superiores de educação 

legalmente reconhecidas, 

com habilitação específica 

em área própria, para o 

exercício do Magistério nas 

séries finais do ensino 

fundamental;  

 

III. Formação superior em 

universidade e institutos 

superiores de educação 

legalmente reconhecidas, 

em área correspondente e 

complementação nos termos 

da legislação vigente, para o 

exercício do magistério em 

áreas específicas das séries 

finais do ensino 

fundamental.  

 

Piripá Ensino superior 

completo de 

licenciatura em 

Graduação de 

Pedagogia 

 

Ensino superior 

completo de 

licenciatura em 

Graduação de 

Pedagogia 

para as 5 primeiras 

séries do ensino 

fundamental 

Formação superior em 

curso de licenciatura em 

graduação 

plena com habilitação 

especifica em área 

correspondente ou 

complementação nos termos 

da legislação vigente 
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Planalto exigência mínima 

de habilitação de 

curso médio, na 

modalidade normal 

e/ou curso superior 

de pedagogia, 

licenciatura plena, 

com habilitação em 

pré- escola ou 

educação infantil e 

exigência mínima 

de habilitação de 

curso médio, na 

modalidade normal 

e /ou curso superior 

de pedagogia, 

licenciatura plena, 

com habilitação nos 

anos iniciais do 

Ensino Fundamental 

 

exigência mínima de 

habilitação de curso 

médio, na modalidade 

normal e/ou curso 

superior de 

pedagogia, 

licenciatura plena, 

com habilitação em 

pré- escola ou 

educação infantil e 

exigência mínima de 

habilitação de curso 

médio, na modalidade 

normal e /ou curso 

superior de 

pedagogia, 

licenciatura plena, 

com habilitação nos 

anos iniciais do 

Ensino Fundamental 

habilitação específica em 

nível superior, em cursos de 

licenciatura plena 

Poções Ensino Superior 

completo de 

graduação em 

Pedagogia 

Ensino Superior 

completo de 

graduação em 

Pedagogia 

para as 5 primeiras 

séries do ensino 

fundamental 

Formação Superior em 

curso de licenciatura em 

graduação plena e/ou pós-

graduação com habilitação 

específica ou em área 

correspondente com a 

complementação nos termos 

da legislação vigente 

Ribeirão do 

Largo 

em nível superior 

com a licenciatura 

adequada 

ao cargo e vaga; 

II– em nível 

superior, em curso 

de licenciatura 

plena (Pedagogia ou 

Curso Normal 

Superior) 

 

em nível superior com 

a licenciatura 

adequada 

ao cargo e vaga; 

II– em nível superior, 

em curso de 

licenciatura 

plena (Pedagogia ou 

Curso Normal 

Superior) 

 

exige-se formação, 

mínima em licenciatura 

plena nas áreas específicas 

do currículo 

Tremedal Em curso de 

licenciatura plena 

em Pedagogia, em 

curso normal 

superior 

em curso de 

licenciatura plena em 

pedagogia e em curso 

normal superior 

para as 5 primeiras 

séries do ensino 

fundamental 

Em curso de licenciatura 

plena em áreas do 

conhecimento específicas 

do currículo, em outra 

graduação correspondente 

às áreas do conhecimento 

específicas do currículo, 

com a respectiva formação 

pedagógica, nos termos da 

legislação vigente 

Vitória da 

Conquista 

formação em normal 

superior ou 

pedagogia, 

admitida, como 

formação em normal 

superior ou 

pedagogia, admitida, 

como formação 

curso de licenciatura plena, 

com a habilitação específica 
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formação mínima 

em nível médio, a 

modalidade normal 

ou o magistério 

mínima em nível 

médio, a modalidade 

normal ou o 

magistério 

para as 5 primeiras 

séries do ensino 

fundamental 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados dos PCCR’s, 2018 

 

Os dados ora apresentados no quadro 3 foram extraídos dos Planos de Cargo, 

Carreira e Remuneração dos 19 municípios que puderam colaborar com a pesquisa. Neste 

item, foi possível observar que alguns planos apresentaram no escopo do texto, quanto à 

formação mínima exigida para a atuação nos níveis de ensino, os cursos de graduação 

para atuarem na educação infantil e ensino fundamental. São diversos os termos utilizados 

para se referir à graduação em nível superior, porém podemos resumir em normal superior 

e pedagogia, para o exercício do magistério na educação infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental e licenciaturas plenas com habilitações específicas em área própria, para as 

séries finais do ensino fundamental. 

Neste quesito, destacamos que a formação em nível médio para exercer a função 

docente também é admitida na maioria dos municípios que compõem o Território de 

Identidade do Sudoeste Baiano. Todos os municípios apresentam em seus planos que é 

admitida esta modalidade de formação para a educação infantil e as séries iniciais do 

ensino fundamental, afirmando que esta formação mínima só será admitida apenas para 

os atuais servidores da carreira do magistério público municipal existentes por ocasião 

desta lei e, ainda, estipulam o prazo de 5 anos para os professores obterem a habilitação 

necessária ao exercício do magistério no nível em que estiver atuando. Com exceção de 

Guajeru que o PCCR foi aprovado em 2005, porém este documento não apresenta os 

critérios para a formação, este plano trata, em sua integralidade, dos requisitos para 

composição da remuneração e dos critérios para progressão na carreira. 

No que tange o tempo previsto para as séries iniciais do ensino fundamental, nos 

chama a atenção alguns planos, como os de Anagé (1998), Barra do Choça (2004), 

Cândido Sales (2001), Condeúba (2013) e Encruzilhada (2005) que quantificam os anos 

que compõem esta etapa do ensino como possuindo 4 anos. Conforme os anos de 

aprovação dos PCCR’s, representados entre parênteses, pode-se inferir que no momento 

de aprovação destes dispositivos legais, os anos iniciais do ensino fundamental eram 

compostos por quatro séries.  
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A ampliação do ensino fundamental para nove anos foi regulamentada pela Lei nº 

11.274/2006, inserindo a extinta alfabetização, que antes pertencia à educação infantil, na 

composição das séries do ensino fundamental, ficando assim, as séries iniciais deste nível 

de ensino composta por cinco anos. Neste aspecto, o município de Condeúba, que teve 

seu Plano de Cargo, Carreira e Remuneração aprovado em 2013, apresenta-se 

inconsistente com o previsto na Lei nº 11.274/2006. 

Desta forma, após aprovação da Lei supracitada, as séries iniciais do ensino 

fundamental passam a ter a duração de 5 anos e, neste quesito, os municípios de Belo 

Campo (2010), Caetanos (2009), Cordeiros (2012), Licínio de Almeida (2014), Piripá 

(2012), Poções (2012), Tremedal (2009) e Vitória da Conquista (2011), especificam este 

tempo para a conclusão desta etapa do ensino. Vale destacar que os municípios de Aracatu 

(2014), Bom Jesus da Serra (2005), Guajeru (2005), Maetinga (2009), Planalto (2008) e 

Ribeirão do Largo (2012) não especificam, em seus PCCR’s, qual a duração desta etapa 

de ensino.Até poderíamos considerar que não seria necessidade especificar se todos os 

Planos tivessem sido aprovados após a Lei nº 11.274/2006, porém alguns planos foram 

aprovados após e não apresentam esta informação. 

O exposto suscita a reflexão quanto à discussão teórica, filosófica e conceitual dos 

documentos legais. É comum não encontrarmos nos documentos legais informações 

conceituais que esclareçam a partir de quais bases teóricas e filosóficas aquele coletivo 

deve construir suas práticas. Não no sentido de determinar correntes de pensamento, nem 

de uniformizar a rede de ensino, mas sim de possibilitar discussões e composições com a 

densidade e diversidade que a prática docente necessita. Vale destacar que estamos 

discorrendo ao logo de todo este texto, sobre a valorização docente com o intuito de tornar 

a educação pública brasileira, uma prática de qualidade. Portanto, as políticas norteadoras 

e basilares precisam ser claras e apresentarem no corpo do seu texto, os conceitos do 

coletivo representativo de cada rede municipal de ensino. 

Assim, a formação docente precisa tomar como base uma proposta de “formação 

de um intelectual de novo tipo, adequado ao desenvolvimento das formas reais da vida 

contemporânea, capacitado técnica e politicamente para decodificar os avanços 

verificados no mundo do trabalho e na sociabilidade no atual patamar de desenvolvimento 

do capital” (MACEDO, 2000, p. 13). 

Desta forma, após todos os esforços para termos acesso aos Planos de Cargo, 

Carreira e Remuneração para a continuidade desta pesquisa, procedeu-se a um 

levantamento do quantitativo de professores com nível superior em cada um dos 
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municípios do TISOBA, realizado a partir dos dados disponibilizados na Plataforma 

Online denominada Observatório do PNE4.   

Utilizando o recorte temporal do período de 2014, quando é instituído o atual 

Plano Nacional de Educação, a 2017 que é o ano limite em que os dados estão disponíveis 

na plataforma citada acima, foi possível identificar, em cada município, o número de 

docentes com formação em nível superior, conforme exposto na meta 15 da Lei nº 

13.005/2014 que institui o PNE 2014-2024: 

 
Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 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 nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as 

professoras da educação básica possuam formação específica de nível 

superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em 

que atuam. (BRASIL, 2014) 

 
Tabela 2 – Formação Inicial dos Professores da Rede Municipal de Ensino por município (%) – 

2014 

 

 

Municípios 

Formação 

em ensino 

superior 

(2014) 

Com 

licenciatura 

(2014) 

Bacharelado 

com 

complementação 

pedagógica 

(2014) 

Sem 

licenciatura 

(2014) 

Anagé 25,3 23,7 1,2 0,4 

Aracatu 26,7 26,3 0,4 0 

Barra do Choça 68,3 63,7 2,8 1,7 

Belo Campo 40,6 38,9 0,6 1,1 

Bom Jesus da Serra 65,6 60,9 0,8 3,9 

Caetanos 44,7 43,4 0 1,3 

Cândido Sales 33,7 30,3 1,7 1,7 

Caraíbas  23,4 22,2 0 1,3 

Condeúba 52,2 47,1 3,9 1,2 

Cordeiros 58,3 56,5 0,9 0,9 

Encruzilhada 54,2 52,7 0 1,5 

Guajeru 67,9 66,7 1,2 0 

Jacaraci 55,5 53,4 1,4 0,7 

Licínio de Almeida 29,9 27,1 2,1 0,7 

Maetinga 17,7 16,5 0,6 0,6 

Mirante 85,2 85,2 0 0 

Mortugaba 71,9 71,3 0 0,6 

Piripá 57,7 53,7 0 4,1 

Planalto 64,4 60,5 1,9 1,9 

Poções 71,7 66,5 3,5 1,6 

                                                           
4http://www.observatoriodopne.org.br 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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Presidente Jânio 

Quadros 

43,4 43,4 0 0 

Ribeirão do Largo 64,8 63,2 1 0,5 

Tremedal 75,1 72,6 2 0,5 

Vitória da Conquista 71,3 67 1,8 2,4 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Observatório do PNE, 2018 

 

A tabela 2 contém dados (em porcentagem) da formação de professores da Rede 

Municipal de Ensino do Território de Identidade do Sudoeste Baiano, apresentando o 

quantitativo percentual de docentes com formação a formação inicial necessária para o 

exercício da docência na educação básica. As informações foram retiradas do Site do 

Observatório do PNE e demostram a quantidade de professores com formação em ensino 

superior, com licenciatura, bacharelado com complementação pedagógica e sem 

licenciatura, em 2014. 

Estas informações foram coletadas com o intuito de confrontar os dados 

disponibilizados que são mais atuais, no caso os de 2017 e que estão agrupados na tabela 

3, para observar o cumprimento ou não cumprimento das estratégias expostas na meta 15 

do PNE vigente. 

 

Tabela 3– Formação Inicial dos Professores da Rede Municipal de Ensino por município (%) – 

2017 

 

 

Municípios 

Formação em 

ensino superior 

(2017) 

Com 

licenciatu

ra (2017) 

Bachareladocom 

complementação 

pedagógica (2017) 

Sem 

licenciatura 

(2017) 

Anagé 36 33,5 0,4 2,1 

Aracatu 55,5 54,2 0,4 0,8 

Barra do Choça 85,5 82,9 1,4 1,2 

Belo Campo 62,5 60,3 0,5 1,6 

Bom Jesus da 

Serra 

68,8 64,8 0,8 3,2 

Caetanos 52 52 0 0 

Cândido Sales 35,4 31,9 2,5 1,1 

Caraíbas 48,4 47,1 0,6 0,6 

Condeúba 61,1 54,6 5,2 1,3 

Cordeiros 73,5 73,5 0 0 

Encruzilhada 59,5 58,7 0 0,8 

Guajeru 63,9 62,7 1,2 0 

Jacaraci 66,7 65,3 0 1,4 

Licínio de 

Almeida 

50,7 47,2 2,1 1,4 

Maetinga 30,3 29,7 0 0,7 

Mirante 82,9 82,9 0 0 
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Mortugaba 73,5 72,8 0 0,6 

Piripá 55,6 52,1 0 3,4 

Planalto 79,7 73,9 5,8 0 

Poções 74,5 70,2 2 2,3 

Presidente Jânio 

Quadros 

56 56 0 0 

Ribeirão do 

Largo 

68,2 66,7 1 0,5 

Tremedal 82 78 3,3 0,6 

Vitória da 

Conquista 

87,6 85,3 1,1 1,3 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Observatório do PNE, 2018 

 

As tabelas 2 e 3 mostram que a maioria dos municípios teve um aumento no 

quantitativo total de professores com formação em nível superior, apresentando em dados 

percentuais este avanço. Revelam ainda, por categoria de tipo de formação, os números 

de professores com formações em licenciatura, bacharelado com complementação 

pedagógica e os docentes sem licenciatura. Estes dados foram extraídos do site do 

Observatório do PNE e permitem inferir que a maioria dos municípios do Território de 

Identidade do Sudoeste Baiano buscou avançar na referida meta, no que tange à formação 

inicial em nível superior. 

Porém foi possível constatar que três municípios, a saber: Guajeru, Mirante e 

Piripá, apresentaram, no período pesquisado, dados de diminuição na porcentagem de 

professores com formação em nível superior, o que nos leva a indagar quais as 

possibilidades para este indicativo: alguns professores aposentaram? Mudaram de rede 

de ensino? Abandonaram a carreira docente? Quando os dados foram informados à 

Plataforma estes professores não mais faziam parte da rede municipal de ensino? Estes 

questionamentos nos levam a pensar em novas possibilidades de investigação que não 

foram contempladas por esta pesquisa. 

Observamos que em 2017, ou seja, três anos após o atual PNE ser aprovado, 

nenhum dos municípios apresentou um quantitativo de 100% de professores com nível 

superior, nem mesmo Vitória da Conquista que além de ser o município de maior destaque 

no TISOBA, é um pólo universitário. Destacamos que a meta 15 não foi cumprida como 

estabelecido no trecho que determina o prazo de 1 (um) anopara que seja elaborada uma 

política nacional de formação dos profissionais da educação que possa assegurar que 

“todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica 

de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam” 
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(BRASIL, 2014), porém salientamos que o prazo final para se efetivar a porcentagem 

total de professores com formação específica é até o final da vigência do referido Plano, 

ou seja, em 2024. 

Para além do que determina o atual PNE, vale destacar que os impactos na 

formação inicial dos professores sofreram fortes influências das determinações previstas 

na LDB, em seu Artigo 87 que dava primazia à formação de professores no ensino 

superior ao dispor que, até o fim da Década da Educação, somente serão admitidos 

professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço. Porém 

este dispositivo sofreu alterações a partir das recentes reformas que atingiram o Brasil a 

partir do golpe de Estado de 2016 em que vários incisos do citado artigo foram revogados, 

ficando principalmente os que valorizam a capacitação de professores em plataformas de 

Educação à Distância. 

 

5.3 DISCUSSÕES SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA E SEU CONTEXTO NO 

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO SUDOESTE BAIANO 

 

Nos últimos anos, muito se tem discutido sobre a qualidade da educação que é 

ofertada no Brasil. Tal situação pode ser constatada nos dados de organismos 

internacionais que reforçam essa discussão demonstrando que, em termos numéricos, 

pouco se avançou. No bojo desse debate temos um movimento de responsabilização dos 

docentes pelos resultados educacionais e junto com isso aparecem questionamentos sobre 

o papel da formação dos professores, tanto a inicial como a continuada. E as políticas 

públicas implementadas nessa direção negligenciam um aspecto fundamental que 

interfere no desempenho do aluno, isto é, as condições de trabalho dos professores. 

(HYPOLITO, 2012). 

No processo de reflexão sobre a formação docente continuada, alguns autores têm 

utilizado nos últimos anos a expressão Desenvolvimento Profissional Docente (DPD). 

Nas abordagens de Marcelo (2009) fica evidente o quão vasto e diverso é o campo de 

conhecimento acerca do DPD. Na referência ao termo, o autor explica a opção pelo 

desenvolvimento profissional do professor, considerando que há ideia de profissional do 

ensino e que o seu desenvolvimento é contínuo e permanente, que deve ocorrer no espaço 

da escola, não só em processos formais, mas também atividades informais.  Na visão do 

autor, isso se difere dos termos formação inicial e formação continuada, que estariam 

restritos a um processo apenas formal. 
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Assim, Marcelo (2009) concebe o desenvolvimento profissional docente como um 

processo de pensar a aprendizagem do professor, tendo em vista o desdobramento na 

aprendizagem do aluno. Neste sentido, o autor apresenta questionamentos sobre os 

processos de formação docente, tanto inicial como continuada, trazendo proposições para 

repensar essa formação, tanto no que se refere ao papel do professor como ao espaço 

dessa formação, uma vez que o desenvolvimento profissional docente requer que o 

professor seja protagonista do processo de formação e não mero receptor de informações. 

E, neste sentido, a escola é concebida como lócus de aprendizagens coletivas dos seus 

profissionais. 

Segundo Diniz-Pereira (2010),  

 

Não tardou muito e sugiram várias críticas a esta visão 

compartimentada de “degraus de formação”. Defendeu-se a 

necessidade de superação dessa concepção da formação de professores 

como momentos estanques, que se encerram em si mesmos, e sugeriu-

se que passássemos a examinar a formação docente como um processo 

que acontece em um continuum entre a formação “inicial” e a 

“continuada”. Tal ideia de formação passou a ser cada vez mais 

difundida nos meios acadêmicos brasileiros. (DINIZ-PEREIRA, 2010, 

p. 1) 

 

Porém, a prática de formação continuada que, na maioria das vezes, vivenciamos 

é através de ações isoladas, pontuais e de caráter eventual porque ainda predomina a oferta 

de cursos de curta duração chamados de atualização, aperfeiçoamento, capacitação. 

Temos também os cursos de pós-graduação lato sensu em que os temas e os conteúdos 

ali tratados não necessariamente refletem as necessidades formativas dos docentes, 

estando, muitas vezes, repletos de discussões distantes das vivências diárias no chã da 

escola.  

Desta maneira, Diniz-Pereira (2010), afirma que os professores passam a 

colecionar certificados, se preocupando mais em assinar as listas de presença do que em 

participar efetivamente das discussões promovidas por estes momentos formativos. 

Muitas vezes o maior interesse é que essas formações podem significar um aumento 

percentual em seus salários, mas que, geralmente, não trazem muitos ganhos para a 

melhoria de sua prática de ensino na sala de aula e para a garantia da qualidade da 

educação. 

É pelo exposto que, atualmente, prevalece a discussão acerca do desenvolvimento 

profissional docente enquanto uma concepção de formação que ocorre durante o 

desenvolvimento da profissão docente e que não está dissociada da própria realização do 
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trabalho docente. Para Oliveira, Silva, Brito e Nunes (2018), o Desenvolvimento 

Profissional Docente (DPD) precisa de um olhar que extrapole a formação, considerando-

o como apenas uma das dimensões da valorização docente. 

Para a continuidade das análises desta pesquisa, coletamos dados referentes à 

formação continuada dos professores do TISOBA, utilizando a mesma fonte, a saber: o 

Observatório do PNE para extrair os dados, apresentados na tabela 4.Assim é importante 

salientar que neste estudo a formação continuada enquanto discussão teórica está posta 

para além da titulação com fim na progressão da carreira, porém as observações a seguir 

estão nessa vertente visto que tanto o instituído nos planos de carreira quanto o praticado 

nas redes públicas de ensino perpassam por este campo de verificação. 

De acordo com a análise feita nos PCCR’s do TISOBA, a formação continuada 

está diretamente atrelada à progressão na carreira, servindo para a mudança de nível e 

obedecendo a critérios próprios a depender do município. Isto implica afirmar que o 

conceito de formação continuada para estes municípios se restringe aos cursos de 

aperfeiçoamento e/ou de pós-graduação que, neste caso, podem ser as lato sensu ou stricto 

sensu, depende do município. 

Esta constatação chama a atenção para refletirmos quanto ao caráter da formação 

continuada no que tange o processo que valoriza apenas a titulação, a certificação de 

cursos enquanto critério de avanço na carreira ou de aumento salarial. Perde-se com isso 

o foco em uma formação continuada que estimule reflexões acerca da qualidade da 

educação e de uma prática docente reflexiva, estimulante, crítica e de ações desenvolvidas 

para apoiar os professores em seu trabalho, contribuindo para seu aprimoramento 

profissional para além da perspectiva mercadológica da titulação. 

Em se tratando dos municípios do TISOBA, procedeu-se com o levantamento 

quantitativo de docentes que fizeram pós-graduação e na tabela 4 é possível verificar este 

quantitativo percentual a partir dos dados do Observatório do PNE, acompanhando o 

desenvolvimento da Meta 16 a partir dos dados de 2016, ou seja, dois anos após aprovação 

do atual PNE. 

 

Tabela 4: Formação Continuada dos Professores da Rede Municipal de Ensino por município e 

nível (%) – 2016 

Municípios Especialização Mestrado Doutorado Total5 

                                                           
5 Este item da tabela foi elaborado a partir do somatório dos tipos de pós-graduação apresentadas na 

tabela. Especialização + Mestrado + Doutorado = Total. 



91 
 

Anagé 18,2 1,3 0 19,5 

Aracatu 19,6 0 0 19,6 

Barra do Choça 55 2,7 0,2 57,9 

Belo Campo 21,2 0,9 0,4 22,5 

Bom Jesus da Serra 33,8 2,7 0 36,5 

Caetanos 21,4 1,3 0 22,7 

Cândido Sales 14,1 0,2 0 14,3 

Caraíbas 12,6 0,6 0 13,2 

Condeúba 29,7 0,4 0 30,1 

Cordeiros 63,5 0 0 63,5 

Encruzilhada 25,9 1,1 0 27,0 

Guajeru 41,4 0 0 41,4 

Jacaraci 21,9 0 0 21,9 

Licínio de Almeida 29,0 0 0 29,0 

Maetinga 13,6 0 0 13,6 

Mirante 44,9 0 0 44,9 

Mortugaba 24,7 0,6 0 25,3 

Piripá 21,1 1,6 0 22,7 

Planalto 40,1 1,3 0 41,4 

Poções 38,8 1,3 0 40,1 

Presidente Jânio 

Quadros 

19,3 0 0 19,3 

Ribeirão do Largo 44,1 0,5 0 44,6 

Tremedal 40,4 0,5 0 40,9 

Vitória da Conquista 49,9 3,6 0,4 53,9 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do site do Observatório do PNE, 2018 

 

 A partir da análise da tabela 4, no que tange a Meta 16 do PNE que estipula 

“formar em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação básica, até o último 

ano de vigência deste Plano” é possível destacar que a referida Meta/PNE não especifica 

o nível de pós-graduação, o que nos levou a considerar os níveis lato sensu e stricto sensu 

e a fazer um somatório entre as porcentagens apresentadas individualmente no quadro 

acima. Desta forma infere-se que em 2016, os municípios de Barra do Choça, Cordeiros 

e Vitória da Conquista ultrapassaram a meta estabelecida em 50%, cada um atingiu, 

segundo os dados constantes na Plataforma do Observatório do PNE, 57,9%; 63,5% e 

53,9% respectivamente. 

 Os municípios de Bom Jesus da Serra, Condeúba, Guajeru, Mirante, Planalto, 

Poções, Ribeirão do Largo e Tremedal, com base no exposto no quadro 4, em 2016 já 

haviam ultrapassado os 30%, podemos considerar que se aproximam da meta dos 50%, e 

podem, até 2024, atingirem o proposto a partir do cumprimento das estratégias 

estabelecidas pelo PNE e de investimentos locais para que os docentes das redes 

municipais de ensino do TISOBA possam ter condições de trabalho e direitos garantidos 
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para se inserirem nos cursos de pós-graduação, visto que estes são os critérios de 

formação continuada analisados pelas Políticas Públicas expostas. 

Em se tratando dos municípios de Anagé, Aracatu, Belo Campo, Caetanos, 

Cândido Sales, Caraíbas, Encruzilhada, Jacaraci, Licínio de Almeida, Maetinga, 

Mortugaba, Piripá e Presidente Jânio Quadros, os dados apresentados em 2016 a partir 

dos dados da Plataforma do Observatório do PNE, são mais delicados e preocupantes no 

que tange a formação continuada na perspectiva proposta. Estes municípios possuem 

porcentagens inferiores a 30% e, por isso, as estratégias e os investimentos para que a 

meta seja contemplada até 2024, precisarão ser bem elaborados e executados. 

 Diante do exposto, podemos considerar que a educação brasileira, no período que 

compreende a administração progressista no poder público nacional, vinha conseguindo 

avançar no sentido da aprovação de políticas de formação docente, assim também como 

aumentou o quantitativo de acesso a essas políticas. Neste contexto o PNE 2014-2024, dá 

um passo importante no sentido de integrar os programas de formação da esfera federal, 

com ações já desenvolvidas nos estados e municípios. 

Porém, após as eleições de 2018 e com a assunção de um grupo com características 

de gestão pública de extremo conservadorismo em janeiro de 2019 já podemos perceber, 

desde a campanha eleitoral e anteriormente com os ataques a partir do Golpe de Estado 

em 2016, é possível perceber os retrocessos políticos e econômicos no país e que atingem 

diretamente as políticas sociais, esfacelando a educação no Brasil. 

Por isso precisamos criar estratégias de resistência, para que a formação inicial 

aliada à formação continuada possa proporcionar condições para a aquisição dos 

conhecimentos necessários ao desenvolvimento profissional do docente. É necessário 

estabelecer formas de resistência da classe para superar as dificuldades e principalmente 

para que as políticas educacionais não sejam meros instrumentos legais apenas no campo 

da teoria e sim que permitam aos educadores modificarem sua realidade e deste modo 

possam contribuir para reverter o atual cenário educacional brasileiro. 
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6. CARREIRA DOCENTE: INGRESSO, VÍNCULO E PROGRESSÃO - O 

INSTITUÍDO NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO SUDOESTE BAIANO 

 

Nesta seção consideramos que a ideia central quanto à carreira docente perpassa 

pela trajetória relacional, que é marcada historicamente e contextualmente vivenciada e 

construída. Segundo Cardoso (2013), é também um percurso construído por meio de 

vivências, onde o professor se desenvolve exercendo influência sobre o ambiente que atua 

e sendo ao mesmo tempo influenciado por ele. Essa movimentação é marcada por etapas 

que apresentam características específicas, de acordo com os espaços, os tempos e as 

condições de trabalho.  

Segundo Hubernan (2000), ao longo da trajetória profissional docente, os 

professores vivenciam o “Ciclo de vida profissional docente” organizado em fases que 

expressam como se dá a inserção do professor na carreira, seus medos, suas dúvidas, suas 

angústias e seus questionamentos que marcam essa etapa. O decorrer desse ciclo é 

marcado por fases que evidenciam a distância entre os ideais e as realidades que surgem, 

o sentimento de libertação e de pertença, sensação de rotina e motivação elevada. E o 

encerramento desse ciclo é marcado por sentimentos como serenidade, conformismo e 

menos sensibilidade à avaliação dos outros.  

O referido autor ressalta ainda que não há uma linearidade entre as etapas e que 

elas não são estáticas; sendo assim, os professores podem expressar, ao mesmo tempo, 

características de etapas diferentes, pois o tempo e a forma como cada um vivenciasse as 

etapas são influenciados por fatores diversos. Dessa forma, não se pode “enquadrar” todos 

os professores de um determinado tempo de serviço em um mesmo estágio. É preciso 

considerar também a singularidade que é trazida por cada professor em sua bagagem 

sociocultural e as influências que o ambiente de seu trabalho exerce sobre ele.  

Assim, as formas de desenvolvimento na carreira pesquisadas e analisadas a partir 

do instituído nos Planos de Cargo, Carreira e Remuneração, serão apresentadas como: 

formas de ingresso na carreira, considerando a formação mínima e o tipo de vínculo. E a 

progressão na carreira a partir da titulação acadêmica, do tempo de serviço e/ou pela 

avaliação de desempenho.  

Para Gurgel e Sousa Junior (2013), a questão da disponibilidade orçamentária é 

central para a progressão na carreira e pode incidir no planejamento financeiro do ano 

seguinte. Por isso, justificamos que a categoria carreira está intrinsecamente atrelada à 
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categoria remuneração e neste estudo o desafio é apresentar estas categorias e suas 

características separadamente. 

As formas de ingresso na carreira docente nas redes municipais de ensino que 

compõem o Território de Identidade do Sudoeste Baiano exigem, segundo os Planos de 

Cargo, Carreira e Remuneração analisados, a formação mínima para investidura no cargo 

de docente, que foi apresentada anteriormente e discutida em paralelo à categoria 

formação inicial.  

Conforme a referida tabela, quanto à formação mínima exigida para o exercício 

da docência na educação infantil e ensino fundamental, os PCCR’s analisados 

apresentam, que para atuarem netas séries, é necessária a formação nos cursos de 

graduação em licenciatura plena ou graduação com complementação pedagógica. 

Admitindo-se a formação em nível médio, na modalidade normal, para exercer a 

docência, tal como previsto na LDB/1996. 

Considerando o tipo de vínculo para o ingresso na carreira docente, é possível 

destacar que os Planos de Cargo, Carreira e Remuneração analisados, estão em 

consonância com as exigências das legislações, e todos os municípios trazem o ingresso 

através de concurso público de provas e provas e títulos. O município de Licínio de 

Almeida é uma exceção no TISOBA, em seu art. 2º, da Lei nº 02/2014, que dispõe sobre 

a reestruturação do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal, 

autoriza a 

[...] contratação temporária, observada a necessidade de substituição 

temporária de servidores decorrentes de afastamento a exemplo de 

licenças, exercício de cargo em comissão ou licença para curso em nível 

de mestrado ou doutorado autorizado pela Secretaria de Educação e 

Cultura. Tendo como critério para contratação o docente que, tenha 

nível superior com habilitação específica para o magistério. (LICÍNIO 

DE ALMEIDA, 2014, p. 2) 

 

Para tanto, após verificação realizada para os critérios de ingresso na carreira, 

procedeu-se análise quanto à progressão na carreira considerando a titulação acadêmica, 

o tempo de serviço e/ou a avaliação de desempenho. Esta análise foi realizada e será 

apresentada individualmente, porque cada Plano de Cargo, Carreira e Remuneração de 

cada município apresenta características particulares e isto dificultou que a os dados 

encontrados fossem organizados em uma única tabela. 

 

a) ANAGÉ 
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O município de Anagé apresenta em seu PCCR a progressão na carreira a partir 

da titulação acadêmica em níveis, conforme tabela a seguir. E, no art. 12, da Lei nº 186/98, 

institui que o acesso de um nível para outro, mesmo em caso de nova habilitação 

profissional, dar-se-á unicamente por concurso público. 

 

Tabela 5: Níveis de formação que compõe a carreira docente no município de Anagé 

Nível I Nível II Nível III Nível IV 

professores com 

formação específica em 

nível médio, curso 

normal que atuam na 

educação infantil e nas 

quatro primeiras séries 

do ensino fundamental 

professores com 

habilitação 

específica de nível 

superior obtida em 

cursos de 

licenciatura plena ou 

pedagógica, atuando 

na educação infantil 

até a 8ª série do 

ensino fundamental 

e nas atividades que 

oferecem suporte 

pedagógico direto à 

atividade docente 

professores com 

habilitação específica 

de nível superior, 

obtida em cursos de 

licenciatura plena ou 

pedagógica seguida de 

pós graduação Lato 

Sensu que atuam na 

educação infantil até a 

8ª série do ensino 

fundamental e nas 

atividades que 

oferecem suporte 

pedagógico direto à 

atividade docente 

professores com 

habilitação específica 

de nível superior, 

obtida em cursos de 

licenciatura plena ou 

pedagógica seguida de 

pós graduação Stricto 

Sensu que atuam na 

educação infantil até a 

8ª série do ensino 

fundamental e nas 

atividades que 

oferecem suporte 

pedagógico direto à 

atividade docente 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Anagé, 2019 

 

Além dos níveis apresentados a Lei trata dos cargos isolados de Professor Leigo 

em que serão enquadrados os docentes que não atenderem aos requisitos mínimos 

exigidos pela carreira para o quadro permanente do magistério, formando, assim, o quadro 

suplementar extinguível com prazo determinado, considerando cargo em extinção, não 

havendo, para ele, publicação desta Lei, docentes. 

A cada nível apresentado na tabela 5, corresponderão seis classes, que indicam a 

progressão por tempo de serviço em avanço horizontal, porém o anexo que trata sobre as 

classes não foi fornecido no arquivo compartilhado para a pesquisa. Este município 

apresentou algumas dificuldades para compartilhar as informações. O Secretário 

Municipal de Educação exigiu que a presença da pesquisadora fosse de forma presencial 

ao município para coletar as informações e mesmo após a explicação da metodologia da 

pesquisa ele continuou resistente.  

O PCCR foi fornecido por uma professora que aderiu à convocação em redes 

sociais para colaborar com a pesquisa e em conversa com esta professora foi possível 
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perceber que o município está vivendo um momento político local bem delicado em que 

os professores não se sentiram à vontade para participarem da pesquisa compartilhando 

as informações. Pelo exposto é que não buscamos mais as informações quanto ao plano 

para obter o anexo. 

Em se tratando da progressão por avaliação de desempenho está exposta no art. 

27, que se refere à promoção enquanto elevação do servidor do Magistério para classe 

imediatamente superior do mesmo nível, mediante critérios de tempo de serviço e 

avaliação de desempenho, simultaneamente. 

Portanto, é desta forma que se apresentam os critérios para progressão na carreira 

no instituído em seu Plano de Cargo, Carreira e Remuneração, a partir da Lei nº 186-98. 

Trata-se de uma legislação que precisa de atualização, porém não foi possível coletar 

informações sobre esta temática, ficando para oportunidade de análise posterior. 

 

b) ARACATU 

 

 A Lei nº 510/2014, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração 

do Magistério Público Municipal de Aracatu, trata em seu art. 19, da promoção do 

servidor do magistério público municipal a partir da titulação acadêmica em progressão 

vertical, conforme os níveis expressos no quadro abaixo. 

 

Quadro 4: Níveis de formação que compõe a carreira docente no município de Aracatu 

Nível I Nível II Nível III Nível IV Nível V 

Professor com 

formação em 

nível médio 

Professor 

licenciado em 

pedagogia e 

normal 

superior 

Professor com 

pós-graduação 

lato sensu 

Professor com 

mestrado 

Professor com 

doutorado 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Aracatu, 2019 

 

A promoção por titulação ou progressão vertical ocorrerá a partir da comprovação 

de habilitação do servidor para enquadramento em nível superior ao que ocupa conforme 

determinam o art. 11 desta Lei e exigirá requerimento do interessado com apresentação 

de comprovação de habilitação necessária para ascensão na carreira a ser protocolado até 

30 de janeiro para as mudanças de nível no primeiro semestre e até 30 de julho para as 

mudanças de nível no segundo semestre 
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Quanto à progressão por tempo de serviço, progressão horizontal, ocorrerá a cada 

cinco anos, será para a referência imediata, no mesmo nível, para o nível compatível com 

a habilitação comprovada pelo servidor e na referência em que se encontrar por força de 

progressão horizontal. 

Já a progressão por avaliação de desempenho não é apresentada neste dispositivo 

legal, ficando em Aracatu a progressão na carreira regulamentada por titulação acadêmica 

e tempo de serviço. 

 

c) BARRA DO CHOÇA 

  

Na rede municipal de Barra do Choça a carreira do magistério é regulamentada 

pela Lei nº 016/2004 que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores 

do Magistério do Município. A tabela a seguir apresenta o critério de progressão por 

titulação acadêmica, organizado em quatro níveis, referentes ao avanço vertical na 

carreira. 

  

Tabela 6: Níveis de formação que compõe a carreira docente no município de Barra do Choça 

Nível I Nível II Nível III Nível IV 

Professor com 

formação em nível 

médio 

Professor com 

licenciatura plena e 

formação superior 

com 

complementação 

Professor com pós-

graduação lato 

sensu - 

Especialização 

Professor com 

mestrado 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Barrra do Choça, 2019 

 

 Cada nível apresentado será subdividido em quinze referências e a promoção 

funcional na carreira, por nível, ocorrerá em virtude de obtenção de titulação específica e 

dar-se-á sempre a requerimento do interessado, por ato do chefe do Poder Executivo que 

determinará o apostilamento competente. 

A promoção funcional por referência dar-se-á mediante avaliação de desempenho, 

levando-se em conta as seguintes condições e fatores: 

I – interstício mínimo de três anos na referência em que se encontra; 

II – frequência 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 
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que ocupa adquirida em cursos regulares inerentes às atividades 

realizadas em instituições credenciadas; 

IV – desempenho no trabalho mediante avaliação segundo parâmetro 

de qualidade do exercício profissional a serem definidas em cada 

sistema 

V – o tempo de serviço na função docente; 

VI – avaliações periódicas de aferição de conhecimento na área 

curricular em que o professor exerça a docência e de conhecimentos 

pedagógicos. (BARRA DO CHOÇA, 2004, p. 7-8) 

 

Desta forma inferimos que a progressão na carreira por tempo de serviço é um 

critério que está contido na Avaliação de Desempenho, conforme inciso V apresentado 

acima. 

As referências estão organizadas conforme Art. 50 da Lei em que a Referência I 

compreende o período de até três anos de efetivo exercício na carreira do magistério, a 

Referência II engloba o período de três a cinco anos de efetivo exercício na carreira do 

magistério e as Referências III a XV estão caracterizadas pelo período contabilizado a 

cada cinco anos de efetivo exercício na carreira do magistério em que cada período de 

cinco anos corresponderá a uma Referência. 

 

d) BELO CAMPO 

 

 Na rede municipal de Belo Campo, a carreira do magistério é regulamentada pela 

Lei nº 13/2010 que estabelece o Plano de Cargos e Salários do Magistério Público do 

Município e institui o respectivo quadro de cargos. Desta forma a progressão na carreira 

por titulação acadêmica ocorre em quatro níveis e um nível especial para professor com 

formação em nível médio. 

 

Quadro 5: Níveis de formação que compõe a carreira docente no município de Belo Campo 

Nível I Nível II Nível III Nível IV Nível Especial 

Formação em 

nível superior 

em curso de 

licenciatura 

plena em 

pedagogia; 

curso normal 

superior; curso 

de licenciatura 

plena nas áreas 

do 

Para os 

servidores com 

alguma das 

formações do 

Nível I, 

juntamente 

com a 

formação em 

nível de pós-

graduação, na 

modalidade 

Para os 

servidores com 

alguma das 

formações do 

Nível I, 

juntamente 

com a 

formação em 

nível de 

mestrado, na 

modalidade 

Para os 

servidores com 

alguma das 

formações do 

Nível I, 

juntamente 

com a 

formação em 

nível de 

doutorado, na 

modalidade 

Professor com 

formação em 

nível médio na 

modalidade 

normal 
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conhecimento 

específicas do 

currículo e 

outra 

graduação 

correspondente 

a áreas do 

conhecimento 

específicas do 

currículo com 

formação 

pedagógica nos 

termos da Lei 

vigente 

lato sensu, na 

área de 

educação, com 

duração 

mínima de 360 

horas 

stricto sensu 

na área de 

educação 

stricto sensu 

na área de 

educação 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Belo Campo, 2019 

 

 A mudança de nível é garantida de forma automática e vigorará no exercício 

seguinte àquele em que for apresentado o comprovante da nova habilitação que deverá 

ser feita pelo interessado até o último dia útil do mês de novembro do exercício anterior 

à mudança de nível pleiteada e que tenha cumprido o interstício para o estágio probatório. 

 A progressão na carreira por tempo de serviço está organizada em classes, 

conforme o quadro seguinte. 

 

Quadro 6: Classes para progressão da carreira docente no município de Belo Campo 

Classe A Os que possuírem até 3 anos de efetivo exercício no magistério público 

municipal 

Classe B Os que possuírem mais de 3 anos e até 6 anos de efetivo exercício no 

magistério público municipal 

Classe C Os que possuírem mais de 6 anos e até 9 anos de efetivo exercício no 

magistério público municipal 

Classe D Os que possuírem mais de 9 anos e até 12 anos de efetivo exercício no 

magistério público municipal 

Classe E Os que possuírem mais de 12 anos e até 15 anos de efetivo exercício no 

magistério público municipal 

Classe F Os que possuírem mais de 15 anos e até 18 anos de efetivo exercício no 

magistério público municipal 
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Classe G Os que possuírem mais de 18 anos e até 21 anos de efetivo exercício no 

magistério público municipal 

Classe H Os que possuírem mais de 21 anos e até 24 anos de efetivo exercício no 

magistério público municipal 

Classe I Os que possuírem mais de 24 anos e até 27 anos de efetivo exercício no 

magistério público municipal 

Classe J Os que possuírem acima de 27 anos de efetivo exercício no magistério 

público municipal 

Classe K Os que possuírem acima de 30 anos de efetivo exercício no magistério 

público municipal 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Belo Campo, 2019 

Esta progressão pode ocorrer enquanto promoção automática, que é a passagem 

do titular do cargo de professor de uma classe para outra imediatamente superior e a 

progressão por avaliação de desempenho estão inseridas neste critério, conforme pode-se 

observar na figura 4. 

 

Figura 4: Critérios para progressão na carreira a partir da avaliação de desempenho docente no 

município de Belo Campo
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Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Belo Campo, 2019 

A promoção dependerá da média das pontuações obtidas com base nos seguintes 

conceitos: de 80 a 100 pontos, o desempenho do servidor será considerado excelente; de 

50 a 79, suficiente; e de 0 a 49, insuficiente. Desta forma, as promoções serão realizadas 

a cada três anos, através de ato do Chefe do Executivo Municipal que será publicado no 

Dia do Professor. 

 

e) BOM JESUS DA SERRA 

 

 O Plano de Carreira e Vencimento dos servidores do magistério público do 

município de Bom Jesus da Serra é regulamentado pela Lei nº. 065/2005 e tem uma 

composição bastante resumida, 

 Em se tratando da progressão da carreira do magistério pelo critério da titulação 

acadêmica, apresenta quatro níveis, conforme tabela 7. 

 

Tabela 7: Níveis de formação que compõe a carreira docente no município de Bom Jesus da Serra 

Nível I Nível II Nível III Nível IV 

Professor com 

formação em nível 

médio na 

modalidade normal 

formação em nível 

superior, em curso 

de licenciatura 

plena ou outra 

graduação 

correspondente a 

área de 

conhecimento 

específico do 

currículo, com 

formação 

pedagógica nos 

termos da 

legislação vigente 

formação em nível 

superior, em curso 

de licenciatura 

plena e pós-

graduação ou 

especialização, na 

área de educação, 

com duração 

mínima de 360 

horas 

 

formação em nível 

superior, em curso 

de licenciatura 

plena e mestrado 

ou doutorado, na 

área de atuação 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Bom Jesus da Serra, 2019 

 

No Art. 5º, da referida Lei, a progressão pode ocorrer por avanço horizontal 

mediante passagem do docente ou especialista em educação de um para outro nível, em 

virtude da obtenção de titulação específica ou por tempo de serviço, respeitando o 

interstício de 5 anos para cada classe, contando o tempo de serviço a partir do ingresso 



102 
 

no serviço público municipal, atingindo na última classe 35 anos de efetivo exercício na 

carreira. 

Segundo o art. 6º, pode ocorrer, ainda, por avanço vertical que com a mudança de 

nível poderá ser garantida ao servidor no exercício seguinte aquele em que o interessado 

apresentar comprovante da nova habilitação, obedecidos os seguintes critérios: 

 

I – experiência de vagas no nível desejado; 

II – maior tempo de serviços na rede municipal do município; 

III – maior tempo de magistério público ou particular; 

IV – dedicação exclusiva; 

V – arrimo de família. (BOM JESUS DA SERRA, 2005, p. 3-4) 

 

Já a progressão por avaliação de desempenho não é apresentada neste dispositivo 

legal, ficando neste município a progressão na carreira regulamentada por titulação 

acadêmica e tempo de serviço. 

 

f) CAETANOS 

 

Em Caetanos é a Lei nº 109/2009 que dispõe sobre o Plano de Carreira do 

Magistério Público Municipal em que a progressão por titulação acadêmica está 

regulamentada. Este tipo de progressão está organizado em quatro níveis. 

 

Quadro 7: Níveis de formação que compõe a carreira docente no município de Bom Jesus da 

Serra 

Nível I Nível II Nível III Nível IV 

Para os servidores 

com formação em 

nível superior em 

Curso de 

licenciatura plena 

em Pedagogia; 

Curso normal 

superior; Curso de 

licenciatura plena 

nas áreas do 

conhecimento 

específicas do 

currículo e Outra 

graduação 

correspondente a 

áreas do 

conhecimento 

para os servidores 

com uma das 

formações exigidas 

no nível 1, 

juntamente com a 

formação em nível 

de pós-graduação, 

na modalidade lato 

sensu na área de 

educação, com 

duração mínima de 

360 horas. 

 

para os servidores 

com uma das 

formações exigidas 

no nível 1, 

juntamente com a 

formação em nível 

de mestrado, na 

modalidade stricto 

sensu na área de 

educação. 

para os servidores 

com uma das 

formações exigidas 

no nível 1, 

juntamente com a 

formação em nível 

de doutorado, na 

modalidade stricto 

sensu na área de 

educação. 
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específicas do 

currículo, com 

formação 

pedagógica, nos 

termos da 

legislação vigente. 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Caetanos, 2019 

 

Segundo o Art. 17, da referida Lei, a mudança de nível é automática e vigorará no 

exercício seguinte àquele em que o servidor da carreira apresentar o comprovante da nova 

habilitação e que tenha cumprido o interstício para o estágio probatório.  

A promoção é a passagem do titular de cargo da carreira do magistério público 

municipal de uma classe para outra imediatamente superior, por estas constituírem a linha 

de Promoção na Carreira, inferimos que se trata da progressão horizontal, por tempo de 

serviço, porém no PCCR não apresenta essas classes uma a uma, apenas informa que são 

designadas pelas letras de “A” a ”J”. 

Quanto à progressão por avaliação de desempenho será realizada anualmente, 

enquanto as avaliações de dos fatores de qualificação profissional e de conhecimentos 

ocorrerão a cada três anos, a partir do início da vigência da Lei nº 109/2009. A promoção 

dependerá da média das pontuações obtidas com base nos seguintes conceitos: de 80 a 

100 pontos, o desempenho do servidor será considerado excelente; de 50 a 79, suficiente; 

e de 0 a 49, insuficiente. Assim, as promoções serão efetivadas a cada três anos, através 

de ato do Chefe do Executivo Municipal que será publicado no Dia do Professor. 

 

g) CÂNDIDO SALES 

 

O município de Cândido Sales apresenta em seu PCCR a progressão na carreira a 

partir da titulação acadêmica em níveis, conforme tabela a seguir. A mudança de nível é 

automática e vigorará no exercício seguinte àquele em que o interessado apresentar o 

comprovante da nova habilitação e que tenha cumprido o interstício para o estágio 

probatório 

 

Tabela 8: Níveis de formação que compõe a carreira docente no município de Cândido Sales 

Nível I Nível II Nível Especial 
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Formação em nível 

superior, em curso de 

licenciatura plena ou outra 

graduação correspondente 

a áreas específicas do 

currículo com formação 

pedagógica nos termos da 

legislação vigente 

Formação em nível de pós-

graduação, em cursos na 

área de educação, com 

duração mínima de 360 

horas 

Professor com formação 

em nível médio na 

modalidade normal 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Cândido Sales, 2019 

 

Quanto à progressão por tempo de serviço dar-se-á por promoção, que é a 

passagem do titular de cargo de carreira de uma classe para outra imediatamente superior. 

As classes estão organizadas de A a F, por tempo de serviço, sendo a Classe A de um a 

cinco anos; a Classe B de cinco anos e um dia até dez anos; a Classe C de dez anos e um 

dia até quinze anos; a Classe D de quinze anos e um dia até vinte anos; a Classe E de 

vinte anos e um dia até vinte e cinco anos; e, a Classe F de vinte e cinco anos e um dia 

até trinta anos. 

A promoção será concedida ao titular de cargo de magistério que tenha cumprido 

interstício de 4 anos de efetivo exercício e alcançado o número de pontos estabelecidos 

no Regulamento de Promoções, atendido, para o titular de cargo de professor I e II, o 

mínimo de 1 ano de docência. 

A promoção decorrerá também por avaliação que considerará o desempenho, a 

qualificação em instituições credenciadas e os conhecimentos do profissional da 

educação. A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a pontuação 

de qualificação e a avaliação de conhecimentos ocorrerão a cada 4 anos. 

A avaliação de desempenho e aferição da qualificação e a avaliação de 

conhecimentos serão realizadas de acordo com os critérios definidos no Regulamento de 

Promoções elaborado pela Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério 

Público Municipal e aprovado pelo Chefe do Executivo Municipal. 

 

h) CONDEÚBA 

 

A Lei nº 874/2013 dispõe sobre a reestruturação do estatuto e plano de carreira do 

magistério público de Condeúba, fixando enquanto critério de progressão na carreira 
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docente por titulação acadêmica, os níveis de I a IV e o nível especial para professores 

com formação em nível médio. 

 

Quadro 8: Níveis de formação que compõe a carreira docente no município de Condeúba 

Nível I Nível II Nível III Nível IV Nível 

Especial 

Professor com 

habilitação 

específica em 

nível de 

licenciatura 

plena, graduação 

em pedagogia; 

ou formação 

superior em área 

correspondente 

com 

complementação 

pedagógica nos 

termos da 

legislação 

vigente 

Para professor 

com uma das 

formações 

exigidas no 

nível 1, 

acompanhado 

de curso de 

pós-graduação 

lato sensu na 

área de 

educação 

Para professor 

com uma das 

formações 

exigidas no 

nível 1, 

acompanhado 

de curso de 

mestrado com 

dissertação 

defendida no 

campo da 

educação 

Para professor 

com uma das 

formações 

exigidas no 

nível 1, 

acompanhado 

de curso de 

doutorado com 

tese defendida 

no campo da 

educação 

Professor com 

formação em 

nível médio 

na 

modalidade 

normal 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Condeúba, 2019 

 

A promoção funcional por nível, em virtude da obtenção de titulação, comprovada 

através de diploma ou certificado acompanhado de histórico escolar, devidamente 

registrados por órgão competente e o curso reconhecido por instituição oficial. Esta 

progressão em razão da titulação acadêmica, dar-se-á sempre a requerimento do 

interessado, por ato do Secretário de Educação do Município que determinará o 

apostilamento competente. 

O avanço por tempo de serviço está organizado em Classes, sendo a Classe I 

demarcada pelo período de 1 dia a 5 anos; a Classe II de 5 anos e um dia a 10 anos; a 

Classe III de 10 anos e um dia a 15 anos; a Classe IV de 15 anos e um dia a 20 anos; a 

Classe V de 20 anos e um dia a 25 anos; e, a Classe VI de 25 anos e um dia a 30 anos. 

Já a progressão por avaliação de desempenho não é apresentada neste dispositivo 

legal, ficando neste município a progressão na carreira regulamentada por titulação 

acadêmica e tempo de serviço. 

 

 



106 
 

i) CORDEIROS 

 

Os docentes da rede municipal de Cordeiros têm seu plano de carreira e 

remuneração do magistério público municipal, regulamentado pela Lei nº. 554/2012. A 

progressão da carreira docente quanto à titulação acadêmica está organizada nos quatro 

níveis expressos na tabela 9.  

 

Tabela 9: Níveis de formação que compõe a carreira docente no município de Cordeiros 

Nível I Nível II Nível III Nível IV 

Professor com 

habilitação em 

licenciatura plena 

ou pedagogia 

Para professor com 

a formação exigida 

no nível 1, 

acompanhado de 

curso de pós-

graduação lato 

sensu, 

Especialização, 

com carga horária 

de 360 horas,na 

área de educação 

Para professor com 

a formação exigida 

no nível 1, 

acompanhado de 

curso de pós-

graduação stricto 

sensu, Mestrado na 

área de educação 

Para professor com 

a formação exigida 

no nível 1, 

acompanhado de 

curso de pós-

graduação stricto 

sensu, Doutorado 

na área de 

educação 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Cordeiros, 2019 

 

A progressão vertical na carreira docente é a passagem de um nível para outro, 

mediante titulação acadêmica na área da educação e obedecerá aos trâmites normais do 

serviço administrativo, sendo que após a solicitação o departamento de recursos humanos 

terá 90 dias para avaliar a documentação, aprovar a solicitação e iniciar o pagamento do 

mesmo. Para solicitação de mudança de nível na carreira, além dos títulos, o professor 

deverá comprovar um interstício de 2 anos de atuação no nível em que se encontra. 

As classes estão designadas pelas letras “A” a “E”, e constituem a linha de 

promoção que é a passagem do docente de uma classe para outra imediatamente superior, 

a partir dos critérios de tempo de serviço, qualificação profissional e merecimento. Este 

critério se apresenta aqui de forma totalmente diferente de tudo que foi exposto quanto 

aos outros municípios até agora apresentados. 

A partir dos critérios citados o tempo de serviço mínimo se caracteriza para a 

promoção a partir de quatro anos corridos entre uma classe e outra, configurando-se 

enquanto Classe A, de 1 a 4 anos; Classe B, 4 anos e um dia a 8 anos; Classe C, 8 anos e 

um dia a 12 anos; Classe D, 12 anos e um dia a 16 anos; e, Classe E 16 anos e um dia a 
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20 anos. Vale ressaltar que estas inferências foram feitas pela autora a partir da 

interpretação dos incisos do art. 16 da Lei nº 554/2012, já que o texto da Lei não 

apresentou esta divisão de forma detalhada e organizada por classe. 

A qualificação profissional, seguindo esta linha de progressão, para a promoção 

de uma classe a outra, deverá ser comprovada uma carga horária mínima de duzentas 

horas de cursos, congressos, encontros, fóruns, seminários e similares na área de 

educação, que apresentem conteúdo programático, carga horária e identificação do órgão 

expedidor. 

Quanto ao critério de merecimento para a promoção à classe seguinte será 

avaliado pelo desempenho de forma eficiente, pela assiduidade, responsabilidade, 

realização de cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional, comprometimento 

com a função, projetos e trabalhos realizados a partir de registros sistemáticos em ficha 

de avaliação realizada por uma comissão própria de avaliação que regulamentará a 

promoção através de decreto. 

Assim a avaliação por desempenho está contida na avaliação por merecimento, 

concluindo a análise dos critérios definidos, neste estudo, para a progressão na carreira 

docente. 

 

j) ENCRUZILHADA 

 

O Plano de Carreira do magistério público municipal de Encruzilhada, regulamentado 

pela Lei nº. 858/2005, em se tratando da progressão da carreira do magistério pelo critério 

da titulação acadêmica, apresenta dois níveis e um nível especial que contempla o 

professor com formação em nível médio na modalidade norma, conforme quadro X. 

 

Quadro 9: Níveis de formação que compõe a carreira docente no município de Encruzilhada 

Nível I Nível II Nível Especial 

Formação em nível 

superior, em curso de 

licenciatura plena ou outra 

graduação correspondente 

a áreas específicas do 

currículo com formação 

pedagógica nos termos da 

legislação vigente 

Formação em nível de 

pós-graduação, em cursos 

na área de educação, com 

duração mínima de 360 

horas 

Professor com formação 

em nível médio na 

modalidade normal 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Encruzilhada, 2019 
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De acordo com o PCCR, a mudança de nível é automática e vigorará no exercício 

seguinte àquele em que o interessado apresentar o comprovante da nova habilitação e 

trata do avanço vertical na carreira docente, contemplada pelo critério de titulação 

acadêmica. 

As classes constituem o avanço horizontal na carreira docente e são designadas 

pelas letras de “A” a “F”, para tratar da progressão por tempo de serviço. Porém o PCCR 

não apresenta o tempo de serviço que compõe cada classe. Trata da promoção, que é a 

passagem do titular de cargo de carreira de uma classe para outra imediatamente superior 

A promoção decorrerá de avaliação que considerará o desempenho, a qualificação 

em instituições credenciadas e os conhecimentos do profissional da educação, que será 

concedida ao titular de cargo de magistério que tenha cumprido interstício de 4 anos de 

efetivo exercício e alcançado o número de pontos estabelecidos no Regulamento de 

Promoções, atendido, para o titular do cargo de professor, mínimo de 1 ano de docência. 

Em se tratando da avaliação de desempenho, que é a aferição de qualificação, será 

realizada anualmente, enquanto que, a pontuação de qualificação e a avaliação de 

conhecimento ocorrerão a cada quatro anos e serão realizadas de acordo com os critérios 

definidos no Regulamento de Carreira do Magistério Público Municipal e aprovado pelo 

Chefe do Executivo Municipal. 

Já a avaliação de conhecimento do titular de cargo de professor abrangerá além 

de conhecimentos pedagógicos, a área curricular em que exerça a docência. A pontuação 

será determinada pelo Regulamento e as promoções serão realizadas anualmente, na 

forma do Regulamento, e publicadas no Dia do Professor. 

 

k) GUAJERU 

 

A Lei nº 150/2005, estrutura o plano de carreira do magistério público municipal de 

Guajeru, apresentando enquanto critério de progressão na carreira docente, a titulação 

acadêmica organizada em seis níveis, conforme tabela 10. 

 

Tabela 10: Níveis de formação que compõe a carreira docente no município de Guajeru 

Nível I Nível II Nível III Nível IV Nível V Nível VI 

Docentes 

com 

titulação 

específica 

Docentes 

com 

titulação 

específica 

Docentes e 

especialista

s 

habilitados 

Docentes e 

especialistas 

habilitados 

com 

Docentes e 

especialista

s com 

licenciatura 

Docentes e 

especialista

s com 

licenciatura 
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de ensino 

médio na 

modalidad

e normal 

de ensino 

médio, na 

modalidad

e normal 

com 

estudos 

adicionais 

ou 

licenciatur

a de curta 

duração 

em 

licenciatura 

plena 

licenciatura 

plena e curso 

de Pós-

graduação em 

nível de 

especializaçã

o com um 

mínimo de 

360 horas 

plena e 

curso de 

Pós-

graduação 

em nível de 

Mestrado 

plena e 

curso de 

Pós-

graduação 

em nível de 

Doutorado 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Guajeru, 2019 

 

A progressão funcional far-se-á por avanço vertical, mediante passagem do 

docente e do especialista, de um para o outro nível em virtude de obtenção de habilitação 

específica que ocorrerá sempre a requerimento escrito do interessado, por ato do chefe do 

poder Executivo municipal, que determinará competente. 

O avanço horizontal do docente e especialista por tempo de serviço respeitará o 

interstício de cinco anos para cada classe contando o tempo de serviço a partir do ingresso 

no serviço público municipal. As classes estão organizadas em algarismos romanos, a 

saber: Classe I, de um a cinco anos; Classe II, de cinco anos e um dia a dez anos; Classe 

III, de dez anos e um dia a quinze anos; Classe IV, de quinze anos e um dia a vinte anos; 

Classe V, de vinte anos e um dia a vinte e cinco anos; e, Classe VI, de vinte e cinco anos 

e um dia a trinta anos. 

Já a progressão por avaliação de desempenho não é apresentada neste dispositivo 

legal, ficando neste município a progressão na carreira regulamentada por titulação 

acadêmica e tempo de serviço. 

 

l) LICÍNIO DE ALMEIDA 

 

A Lei nº 02/2014, que dispõe sobre a reestruturação do plano de carreira e 

remuneração do magistério público municipal de Licínio de Almeida, em se tratando da 

progressão da carreira do magistério pelo critério da titulação acadêmica, apresenta cinco 

níveis, conforme o quadro 10. 

 

Quadro 10: Níveis de formação que compõe a carreira docente no município de Licínio de 

Almeida 
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Nível I Nível II Nível III Nível IV Nível V 

Não faz 

referência a 

este nível, 

iniciando no 

nível II 

Licenciado Pós-Graduação 

lato sensu 

Mestrado Doutorado 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Licínio de Almeida, 2019 

 

A mudança de nível do professor será automática e vigorará a contar do mês 

subsequente ao que o profissional da educação requerer e apresentar o comprovante da 

nova titulação, ficando assegurado de receber gratificação por titulação por até 2 pós-

graduações, sendo que uma destas especializações deverá estar de acordo a área 

educacional e a outra com a disciplina de atuação do professor valendo como 

comprovante de titulação de licenciatura e especialização: cópia do histórico escolar e 

diploma autenticado e certificado autenticado de conclusão do curso. 

Quanto ao avanço horizontal, caracterizado pelo tempo de serviço, fica organizado 

em classes condicionadas ao exercício mínimo de cinco anos em cada. As classes estão 

expostas de “A” a “F”, a saber: Classe A, de 1 a 5 anos; Classe B, de 5 anos e 1 dia a 10 

anos; Classe C, de 10 anos e 1 dia a 15 anos; Classe D, de 15 anos e um dia a 20 anos; 

Classe E, de 20 anos e 1 dia a 25 anos; e, Classe F, de 25 anos e 1 dia a 30 anos. 

Em se tratando da progressão por avaliação de desempenho não é apresentada 

neste dispositivo legal, ficando neste município a progressão na carreira regulamentada 

por titulação acadêmica e tempo de serviço. 

 

m) MAETINGA  

 

O estatuto do magistério público municipal de Maetinga, regulamentado pela Lei nº. 

063/2009, em se tratando da progressão da carreira do magistério pelo critério da titulação 

acadêmica, apresenta seis níveis, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 11: Níveis de formação que compõe a carreira docente no município de Maetinga 

Nível I Nível II Nível III Nível IV Nível V Nível VI 

Formação 

em ensino 

médio 

completo, 

Formação 

em 

licenciatura 

curta 

Formação 

em 

licenciatura 

plena 

Formação em 

licenciatura 

plena com 

especialização 

Mestrado Doutorado 
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na 

modalidade 

normal 

em nível de 

pós graduação 

com carga 

horária 

mínima de 

360 horas 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Maetinga, 2019 

 

O avanço vertical na progressão do servidor para o nível superior na carreira, em 

virtude de titulação acadêmica, obedecerá aos seguintes requisitos: 

 

I – estar o servidor no efetivo exercício da atividade do magistério, 

correspondentes às atribuições do cargo que ocupe; 

II – cumprir o interstício mínimo de dois anos de permanência no nível 

atribuído ao cargo ocupado; 

III – comprovar o servidor possuir titulação específica, correspondente 

à formação profissional exigida para o nível pretendido; 

IV – habilitar-se em curso correspondente à área ou disciplina em que 

atua. (MAETINGA, 2009, p. 13) 

 

No que tange ao avanço horizontal na carreira, referente à progressão por tempo 

de serviço, ocorre na majoração do vencimento básico por triênio de efetivo exercício no 

Magistério Público do Ensino Infantil e Fundamental do Município de Maetinga. Este 

avanço será a partir do dia imediato àquele em que o servidor do magistério completar o 

triênio de efetivo exercício, contínuo ou alternado. 

Quanto à progressão por avaliação de desempenho, não é apresentada neste 

dispositivo legal, ficando neste município a progressão na carreira regulamentada por 

titulação acadêmica e tempo de serviço. 

 

n) PIRIPÁ 

 

A Lei nº 137/2012, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos, funções públicas e 

remuneração dos servidores do magistério do município de Piripá, em se tratando da 

progressão da carreira do magistério pelo critério da titulação acadêmica, apresenta quatro 

níveis e um nível especial para os professores com habilitação específica em nível médio 

na modalidade normal, conforme o quadro 11. 

 

Quadro 11: Níveis de formação que compõe a carreira docente no município de Piripá 
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Nível I Nível II Nível III Nível IV Nível 

Especial 

Professor com 

habilitação 

específica em 

nível de 

Licenciatura 

Plena, 

graduação em 

Pedagogia, ou 

formação 

superior em 

área 

correspondente 

com 

complementaçã

o nos termos da 

legislação 

vigente 

Professor com 

habilitação 

específica em 

nível de 

licenciatura 

plena, 

graduação em 

Pedagogia, ou 

formação 

superior em 

área 

correspondente 

com 

complementaçã

o nos termos da 

legislação 

vigente, 

acompanhado 

de 

curso de pós-

graduação (lato 

sensu), na área 

de educação 

Professor com 

habilitação 

específica em 

nível de 

licenciatura 

plena, 

graduação em 

Pedagogia, ou 

formação 

superior em 

área 

correspondente 

com 

complementaçã

o nos termos da 

legislação 

vigente, 

acompanhado 

de 

curso de 

Mestrado 

Professor com 

habilitação 

específica em 

nível de 

licenciatura 

plena, 

graduação em 

Pedagogia, ou 

formação 

superior em 

área 

correspondente 

com 

complementaçã

o nos termos da 

legislação 

vigente, 

acompanhado 

de 

curso de 

Doutorado 

Professor 

com 

habilitação 

específica 

em nível 

médio na 

modalidad

e normal 

(Antigo 

Magistério

) 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Piripá, 2019 

 

Aos Professores integrantes da Carreira do Magistério é assegurada a promoção 

funcional na carreira, por nível, em virtude de obtenção de titulação acadêmica, 

comprovada através de diploma ou certificado acompanhado do histórico escolar, 

devidamente registrados por órgão competente e curso reconhecido por instituição oficial 

e dar-se-á sempre a requerimento do interessado, por ato do Secretário de Educação que 

determina o apostilamento competente. 

Quanto à progressão horizontal na carreira, por tempo de serviço, está configurada 

por classes. As classes estão expostas de “A” a “F”, a saber: Classe A, de 1 a 5 anos; 

Classe B, de 5 anos e 1 dia a 10 anos; Classe C, de 10 anos e 1 dia a 15 anos; Classe D, 

de 15 anos e um dia a 20 anos; Classe E, de 20 anos e 1 dia a 25 anos; e, Classe F, de 25 

anos e 1 dia a 30 anos. 

A promoção funcional mediante avaliação de desempenho ocorre por referência 

levando-se em conta as seguintes condições e fatores: 
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I - Interstício mínimo de três anos na referência em que se encontra; 

II - Frequência 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 realizada, em instituições 

credenciadas pelo Ministério de Educação - MEC; 

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. (PIRIPÁ, 2012, p. 82). 

 

A avaliação de desempenho é compreendida como um processo global e 

permanente de análise das atividades de ensino, administração escolar, supervisão, 

coordenação, orientação educacional, apoio administrativo e apoio técnico educacional 

pedagógico e será efetuada em conformidade com os critérios e normas constantes desta 

Lei, a serem complementadas mediante regulamentação específica. 

No que tange a apreciação do aperfeiçoamento funcional, serão avaliados os 

cursos, trabalhos e estudos relacionados com a área de educação e/ou a área de atuação 

do Servidor, a pesquisa e a produção intelectual realizadas no exercício do Magistério 

também serão avaliadas pela qualidade, relevância dos seus resultados e pela contribuição 

ao processo de ensino - aprendizagem. 

Desta forma, o processo de avaliação será conduzido e supervisionado por 

Comissão designada pelo Secretário (a) de Educação do Município e composta de 06 

(seis) membros, dois dos quais indicados pela entidade de classe, SINSERV (Sindicato 

dos Servidores Públicos Municipais das Regiões Sul e oeste da Bahia), dois do poder 

Executivo e dois indicados pela categoria docente. 

 

o) PLANALTO 

 

O município de Planalto através da Lei nº 277/2008 que dispõe sobre a aprovação do 

plano de cargos e salários do magistério municipal, apresenta a progressão na carreira a 

partir da titulação acadêmica em três níveis, conforme tabela a seguir.  

 

Tabela 12: Níveis de formação que compõe a carreira docente no município de Planalto 
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Nível I Nível II Nível III 

Habilitação específica de 

nível médio, na 

modalidade normal 

Habilitação específica em 

nível superior, em curso de 

licenciatura, de graduação 

plena 

Habilitação em curso de 

pós-graduação nas 

modalidade de 

especialização, mestrado, 

doutorado, com duração 

mínima de 360h e desde 

que haja correlação com a 

formação dos professores 

e/ou profissionais 

especialistas de educação 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Planalto, 2019 

 

A mudança de nível é automática e vigora a contar do mês seguinte àquele em que o 

interessado requerer e apresentar o comprovante de nova titulação, tendo as datas de 31 

de março a 30 de dezembro de cada ano como referência e limite para entrega dos 

documentos comprobatórios. 

Quanto à progressão horizontal na carreira, por tempo de serviço, está configurada 

por classes. As classes estão expostas de “A” a “F”, a saber: Classe A, até2anos; Classe 

B, de 2 anos e 1 dia a 6 anos; Classe C, de 6 anos e 1 dia a 11 anos; Classe D, de 11 anos 

e um dia a 17 anos; Classe E, de 17 anos e 1 dia a 24 anos; e, Classe F, de 24 anos e 1 dia 

a 30 anos. 

No que se refere à progressão na carreira a partir da avaliação de desempenho, o 

PCCR apresenta a Comissão de Avaliação da Promoção que é constituída por um 

representante da Secretaria Municipal da Educação, dois Representantes do Conselho 

Municipal de Educação e três professores, eleitos por seus pares, dentre os professores 

integrantes do Plano de Carreira Municipal, ocupantes da classe mais elevada. Compete 

à Comissão de Avaliação de Promoção: 

 
I - Informar aos profissionais da educação sobre o processo de 

promoções em todos os seus aspectos; 

II - Considerar o período anual de 2 de janeiro a 31 de dezembro, para 

fins de avaliação do profissional da educação; 

III - Avaliar o desempenho do profissional de educação, com base nas 

fichas individuais de avaliação, dando-lhe conhecimento do resultado 

até dez (10) dias após a data do término da avaliação correspondente, 

para seu pronunciamento; 

IV - O membro do Magistério tem cinco (5) dias úteis a partir da data 

do conhecimento de avaliação para recorrer, se assim o desejar. 

(PLANALTO, 2008, p. 6) 
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Vale ressaltar que, conforme o dispositivo legal, a avaliação anual do desempenho 

dos professores e dos profissionais especialistas de educação terá regulamento próprio. 

 

p) POÇÕES 

 

A Lei nº 975/2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira, funções públicas e 

remuneração dos servidores do magistério público do município de Poções, em se 

tratando da progressão da carreira do magistério pelo critério da titulação acadêmica, 

apresenta quatro níveis e um nível especial para os professores com habilitação específica 

em nível médio na modalidade normal, conforme o quadro abaixo. 

 

Quadro 12: Níveis de formação que compõe a carreira docente no município de Poções 

Nível I Nível II Nível III Nível IV Nível 

Especial 

Professor com 

habilitação 

específica em 

nível de 

licenciatura 

plena, 

graduação em 

pedagogia, ou 

formação 

superior em 

área 

correspondente 

com 

complementaçã

o nos termos da 

legislação 

vigente 

Professor com 

habilitação 

específica em 

nível de 

licenciatura 

plena, 

graduação em 

pedagogia, ou 

formação 

superior em 

área 

correspondente 

com 

complementaçã

o nos termos da 

legislação 

vigente, 

acompanhado 

de curso de pós-

graduação lato 

sensu na área de 

educação 

Professor com 

habilitação 

específica em 

nível de 

licenciatura 

plena, 

graduação em 

pedagogia, ou 

formação 

superior em 

área 

correspondente 

com 

complementaçã

o nos termos da 

legislação 

vigente, 

acompanhado 

de curso de 

Mestrado stricto 

sensu 

Professor com 

habilitação 

específica em 

nível de 

licenciatura 

plena, 

graduação em 

pedagogia, ou 

formação 

superior em 

área 

correspondente 

com 

complementaçã

o nos termos da 

legislação 

vigente, 

acompanhado 

de curso de 

Doutorado 

stricto sensu 

Professor 

com 

habilitação 

específica 

em nível 

médio na 

modalidad

e normal 

(Antigo 

Magistério

) 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Poções, 2019 

 

Aos professores integrantes da Carreira do Magistério Público Municipal é 

assegurada a promoção funcional na carreira, por nível, em virtude de obtenção de 

titulação, comprovada através de diploma ou certificado acompanhado do histórico 
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escolar, devidamente registrados por órgão competente e o curso reconhecido por 

instituição oficial. Dar-se-á sempre a requerimento do interessado, por ato do Secretário 

de Educação do Município que determina o apostilamento competente. 

A progressão funcional horizontal na carreira, por classe, mediante tempo de serviço. 

As classes estão expostas de “A” a “F”, infere-se que: Classe A, de 1 a 5 anos; Classe B, 

de 5 anos e 1 dia a 10 anos; Classe C, de 10 anos e 1 dia a 15 anos; Classe D, de 15 anos 

e um dia a 20 anos; Classe E, de 20 anos e 1 dia a 25 anos; e, Classe F, de 25 anos e 1 dia 

a 30 anos. 

A promoção funcional, por referência, dar-se-á mediante avaliação de desempenho, 

enquanto como um processo global e permanente de análise das atividades de ensino e 

será efetuada em conformidade com os critérios e normas constantes desta Lei, a serem 

complementadas mediante regulamentação específica. O processo de avaliação será 

conduzido e supervisionado por Comissão designada pelo Secretário de Educação do 

Município e composta de 6 membros, dois dos quais indicados pela entidade de classe, 

representativa do Magistério Público Municipal, levando-se em conta as seguintes 

condições e fatores: 

 
a) Interstício mínimo de cinco anos na referência em que se 

encontra; 

b) Frequência regular assim considerada a inexistência de falta ao 

serviço; 

c) 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; 

d) Desempenho no trabalho, mediante avaliação, segundo 

parâmetro de qualidade do exercício profissional, a serem definidos em 

regulamentação própria; 

e) Dedicação exclusiva no cargo da rede pública municipal de 

ensino; 

f) Tempo de serviço na função docente ou atividades técnicas 

pedagógicas; 

g) Avaliações periódicas de aferição de conhecimento na área 

curricular em que o servidor exerça a docência, de conhecimentos 

pedagógicos e nas áreas de atuação ou da formação. (POÇÕES, 2012, 

p. 52-53) 

 

Na apreciação do aperfeiçoamento profissional, serão avaliados os cursos, os 

trabalhos e estudos relacionados com a área de educação ou a área de atuação do servidor. 

Também serão avaliadas pela qualidade, relevância dos seus resultados e pela 

contribuição ao processo de ensino-aprendizagem, a pesquisa e a produção intelectual 

realizadas no exercício do magistério. 
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q) RIBEIRÃO DO LARGO 

 

No município de Ribeirão do Largo a progressão na carreira docente está configurada 

de forma única, visto que em nenhum outro município do TISOBA, verificou-se esta 

organização. As classes estão numeradas de I a V e constituem a linha de promoção, em 

progressão horizontal da carreira do titular de cargo do magistério municipal público e 

caracterizam o tempo de serviço. 

 

Tabela 13: Classes e Níveis de formação que compõe a carreira docente no município de Ribeirão 

do Largo 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Nível A Nível B Nível C Nível D Nível E 

Formação em 

nível médio, 

na modalidade 

normal 

Formação em 

nível superior, 

em curso de 

licenciatura 

plena, em 

graduação 

correspondente 

a áreas 

específicas do 

currículo 

Formação em 

nível de pós-

graduação, na 

área de 

educação, com 

graduação em 

áreas 

específicas do 

currículo 

Formação em 

nível superior 

com curso de 

nível de pós-

graduação 

stricto sensu, 

em nível de 

mestrado 

Formação em 

nível superior 

com curso de 

nível de pós-

graduação 

stricto sensu, 

em nível de 

doutorado 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Ribeirão do Largo, 2019 

 

A promoção ou progressão vertical, está organizada em níveis de “A” a “E” e 

refere-se à titulação acadêmica, considerando a formação e habilitação específica. Esta é 

automática e vigorará a partir do mês seguinte àquele em que o interessado completar 

cinco anos de efetiva regência de classe mediante requerimento escrito acompanhado do 

comprovante da nova habilitação e do tempo necessário. 

A progressão por avaliação de desempenho é a passagem do titular de cargo de 

um estágio da carreira para outro imediatamente superior, ocorrerá a cada três anos e será 

efetivada no mês seguinte ao preenchimento do requisito temporal e de aprovação na 

avaliação de desempenho. Será concedida ao titular do cargo de magistério que tenha 

cumprido o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe e condicionada à 

aprovação na avaliação de desempenho. Caso a avaliação de desempenho não seja 

realizada a progressão funcional ocorrerá automaticamente, levando-se em conta apenas 

o interstício de três anos de regência de classe previsto na legislação. 
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A avaliação de desempenho será feita sempre através de prova escrita somada a 

elaboração, participação e execução de projetos pedagógicos, sendo que a comissão de 

avaliação será formada de forma paritária com dois membros do governo e dois membros 

da APLB – Sindicato que compõe o quadro do magistério. Também será composta de 

avaliação e prova escrita feita pela comissão e garantirá direito de revisão à comissão, 

recurso ao secretário de educação e reconsideração ao prefeito municipal. 

 

r) TREMEDAL 

 

A Lei nº 15/2009, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público 

Municipal de Tremedal, organiza a progressão da carreira, pelo critério de titulação 

acadêmica, em quatro níveis e um nível especial para os servidores com formação em 

nível médio na modalidade normal, conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 13: Níveis de formação que compõe a carreira docente no município de Tremedal 

Nível I Nível II Nível III Nível IV Nível Especial 

Para os 

servidores com 

formação em 

nível superior 

em curso de 

licenciatura 

plena em 

pedagogia; 

curso normal 

superior; curso 

de licenciatura 

plena nas áreas 

do 

conhecimento 

específicas do 

currículo e/ou 

outra 

graduação 

correspondente 

a áreas do 

conhecimento 

específicas do 

currículo, com 

formação 

pedagógica, 

nos termos da 

Para os 

servidores com 

formação 

especificados 

no Nível I, 

juntamente 

com a 

formação em 

nível de pós-

graduação, na 

modalidade 

lato sensu na 

área de 

educação, com 

duração 

mínima de 360 

horas 

Para os 

servidores com 

formação 

especificados 

no Nível I, 

juntamente 

com a 

formação em 

nível de 

mestrado, na 

modalidade 

stricto sensu 

na área de 

educação 

Para os 

servidores com 

formação 

especificados 

no Nível I, 

juntamente 

com a 

formação em 

nível de 

doutorado, na 

modalidade 

stricto sensu 

na área de 

educação 

Para os 

servidores 

comformação 

em nível 

médio, na 

modalidade 

normal 
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legislação 

vigente 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Tremedal, 2019 

 

No que tange a progressão horizontal na carreira, por tempo de serviço, o PCCR 

de Tremedal está organizado em dez classes, a saber:  

 

Tabela 14: Classes para progressão na carreira docente do município de Tremedal 

Classe A Os que possuírem até 3 anos de efetivo exercício no magistério público 

municipal 

Classe B Os que possuírem mais de 3 anos e até 6 anos de efetivo exercício no 

magistério público municipal 

Classe C Os que possuírem mais de 6 anos e até 9 anos de efetivo exercício no 

magistério público municipal 

Classe D Os que possuírem mais de 9 anos e até 12 anos de efetivo exercício no 

magistério público municipal 

Classe E Os que possuírem mais de 12 anos e até 15 anos de efetivo exercício no 

magistério público municipal 

Classe F Os que possuírem mais de 15 anos e até 18 anos de efetivo exercício no 

magistério público municipal 

Classe G Os que possuírem mais de 18 anos e até 21 anos de efetivo exercício no 

magistério público municipal 

Classe H Os que possuírem mais de 21 anos e até 24 anos de efetivo exercício no 

magistério público municipal 

Classe I Os que possuírem mais de 24 anos e até 27 anos de efetivo exercício no 

magistério público municipal 

Classe J Os que possuírem acima de 27 anos de efetivo exercício no magistério 

público municipal 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Tremedal, 2019 

 

Quanto à progressão por avaliação de desempenho será realizada anualmente, 

enquanto as avaliações de dos fatores de qualificação profissional e de conhecimentos 

ocorrerão a cada três anos, a partir do início da vigência da Lei nº 109/2009. A promoção 

dependerá da média das pontuações obtidas com base nos seguintes conceitos: de 80 a 

100 pontos, o desempenho do servidor será considerado excelente; de 50 a 79, suficiente; 

e de 0 a 49, insuficiente. Assim, as promoções serão efetivadas a cada três anos, através 

de ato do Chefe do Executivo Municipal que será publicado no Dia do Professor. 

s) VITÓRIA DA CONQUISTA 
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A Lei nº 1.762/2011, que dispõe sobre o estatuto do magistério público municipal e o 

plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação no município de Vitória 

da Conquista, em se tratando da progressão da carreira do magistério pelo critério da 

titulação acadêmica, está estruturada em níveis e referências, sendo que a progressão 

horizontal será concedida automaticamente, observando o cumprimento do tempo de 

serviço na carreira, da seguinte forma: 

 

Quadro 14: Níveis e Referências para progressão na carreira docente do município de Vitória da 

Conquista 

Nível I Nível II 

Formação pedagógica em nível médio, na 

modalidade normal médio ou magistério, 

destinados a atuar na educação infantil e 

cinco anos iniciais do ensino fundamental. 

 

 

Formação pedagógica em nível 

superior, na modalidade normal 

superior ou pedagogia, destinados a 

atuar na educação infantil e cinco anos 

iniciais do ensino fundamental ou em 

curso de licenciatura plena, com 

habilitação específica, com atuação nas 

disciplinas específicas dos quatro anos 

finais do ensino fundamental. 

Referências 

1 2 3 4 5 6 

Aos que 

possuírem 

menos de 5 

anos de 

efetivo 

exercício no 

magistério 

público 

municipal 

Aos que 

possuírem a 

partir de 5 

anos até 

menos de 

10 anos de 

efetivo 

exercício no 

magistério 

público 

municipal 

Aos que 

possuírem a 

partir de 10 

anos até 

menos de 

15 anos de 

efetivo 

exercício no 

magistério 

público 

municipal 

Aos que 

possuírem a 

partir de 15 

anos até 

menos de 

20 anos de 

efetivo 

exercício no 

magistério 

público 

municipal 

Aos que 

possuírem a 

partir de 20 

anos até 

menos de 

25 anos de 

efetivo 

exercício no 

magistério 

público 

municipal 

Aos que 

possuírem a 

partir de 25 

anos de 

efetivo 

exercício no 

magistério 

público 

municipal 

Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do PCCR que regulamenta a carreira docente de 

Vitória da Conquista, 2019 

 

O desenvolvimento na carreira somente ocorrerá mediante o procedimento de 

Progressão Horizontal enquanto a passagem do professor de uma referência para a 

imediatamente seguinte, dentro do mesmo nível, com período mínimo de 5 anos, incluído 

o cumprimento e aprovação em estágio probatório. E Progressão Vertical, que é a 

passagem do professor de um nível para outro, dentro do mesmo cargo, mediante 
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exigência de nova habilitação, após conclusão de curso na área da educação ou em sua 

área de atuação, como segue: 

 
a) O professor do magistério que adquirir nova habilitação passará 

para a grade de vencimento correspondente, observando o tempo de 

serviço e os critérios estabelecidos na Lei; 

b) A migração (mudança de nível) dar-se-á sempre a requerimento 

do interessado, por ato da Secretaria Municipal da Educação, que 

determina o apostilamento competente, mediante apresentação de 

documento comprobatório, no período de 1 a 30 do mês de outubro de 

cada ano, para vigorar a partir do mês de fevereiro do ano subsequente 

c) O professor com acumulação lícita de cargos de professor neste 

município poderá usar a nova habilitação em ambos os cargos, desde 

que obedecidos os critérios estabelecidos na Lei. (VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2011, p. 24) 

 

A progressão vertical se dará após o mínimo de três anos de efetivo exercício no 

nível em que se encontra o professor. Sendo a progressão vertical proveniente de 

requerimento do professor, caberá efeito remuneratório ao mês de outubro do ano 

anterior. 

Em se tratando da progressão a partir da avaliação de desempenho não é tratada 

neste dispositivo legal, exceto no que tange ao processo de estágio probatório e não está 

presente em toda a carreira. 
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7 REMUNERAÇÃO: TITULAÇÃO, INCENTIVOS FUNCIONAIS E 

EQUIPARAÇÃO SALARIAL NOS PLANOS DE CARGOS, CARREIRA E 

REMUNERAÇÃO DO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO SUDOESTE 

BAIANO 

 

Nesta seção apresentaremos o conceito, a composição e as sub-categorias da 

remuneração docente, que serão analisadas a partir do que está instituído nos Planos de 

Cargos, Carreira e Remuneração- PCCR’s dos municípios que compõem as Redes 

Municipais de Educação do Território de Identidade do Sudoeste Baiano - TISOBA. 

O conceito de remuneração adotado por este estudo é o discutido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, em seu Art. 457, em que a remuneração 

engloba todas as parcelas de caráter econômico auferidas pelo trabalhador, inclusive as 

obtidas de terceiros, a exemplo das gorjetas. São todas as verbas recebidas pelo servidor 

(serviço público), incluindo o vencimento básico, as vantagens, os adicionais, as 

gratificações, dentre outros. 

No Brasil, a questão da remuneração dos professores, ficou por muito tempo sem 

ser discutida e apresentada de forma científica, um dos motivos pode estar associado à 

falta de informações sobre este assunto, uma vez que os órgãos de gestão da educação 

pública não possuíam uma forma de coletar estes dados e compartilhá-los com a 

sociedade. 

Desta forma, foi em 1997, que se realizou a primeira pesquisa capaz de gerar 

dados sobre a remuneração docente. Segundo Alves e Pinto (2011), foi um censo pioneiro 

que utilizava um instrumento de coleta que era enviado às escolas e que solicitava o 

endereço do professor, mas não abrangia a jornada de trabalho do docente ou a quantidade 

de disciplinas que ele ministrava. Assim, esta pesquisa não conseguiu dados fidedignos 

sobre a remuneração docente, já que neste quesito a jornada de trabalho tem grande 

relevância para a composição da remuneração. 

Em 2003, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP, utilizando os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – 

PNAD, que foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

buscou fazer um comparativo entre a remuneração docente e os profissionais de outras 

áreas, com mesma titulação. Esta pesquisa realizada em 2003 concluiu que as 

remunerações docentes estão aquém daquela obtida por profissionais que possuem 

formação equivalente. 
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Da mesma forma, Gatti E Barreto (2009), na pesquisa publicada pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, utilizaram os 

dados da PNAD de 2006 e concluíram que os docentes com formação em nível superior 

possuem uma remuneração menor que outros profissionais que possuem o mesmo nível 

de formação. 

Destacamos que em qualquer profissão, principalmente sob a administração pela 

ótica capitalista, o quesito remuneração é fundamental para a valorização, atratividade e 

reconhecimento da carreira. Assim, com a carreira docente não pode ser diferente e para 

garantir uma escola pública de qualidade é preciso implementar estratégias relevantes 

para valorização da educação brasileira. 

Vale ressaltar que nesta pesquisa a remuneração é composta por vencimento 

básico acrescido de incentivos funcionais que podem ser garantidos por vantagens em 

formato de gratificações e/ou adicionais pelo critério de titulação, função exercida, 

aperfeiçoamento docente, regência em classes de educação infantil e séries iniciais do 

ensino fundamental, regência em classes multisseriadas, regência em classes especiais, 

deslocamento para exercício da docência, dentre outros critérios que serão apresentados 

por município, visto que cada um adota os critérios pertinentes à sua realidade e que foi 

discutido com o coletivo quando da elaboração dos seus Planos de Carreira. 

Desta forma, a análise do que está instituído nos PCCR’s das redes municipais de 

ensino do TISOBA, buscar verificar os fatores relevantes considerados pelos municípios 

para a garantia da valorização docente através da remuneração docente em cumprimento 

com as legislações já explicitadas em seções anteriores desta dissertação. Para tanto, 

apresentaremos os critérios de cada município de forma individual já que a diversidade 

de característica presente, nos PCCR’s, não permitiu um agrupamento total e comum. 

 

a) ANAGÉ 

 

No município de Anagé, os integrantes dos cargos de magistério submeter-se-ão 

a uma das jornadas de trabalho seguintes: 20h semanais destinadas à regência, acrescida 

de 5h destinadas às atividades complementares ou 40h semanais, sendo que destas, 32h 

deverão ser destinadas à regência e 8h destinadas às atividades complementares, que são 

definidas no Art. 15, da Lei nº 186/1998, como àquelas horas destinadas à programação 

e preparação do trabalho didático, ao aperfeiçoamento profissional e à articulação com a 

comunidade e que adiciona o incentivo de 25% ao salário do professor. 
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Esta Lei trata ainda, dos incentivos funcionais, que para além do vencimento 

básico, serão concedidos por titulação a cada 2 (dois) anos ao servidor do magistério em 

virtude de aperfeiçoamento e atualização na área educacional ou disciplina específica da 

área de atuação do professor e calculada sobre o vencimento básico, na forma 2% a 8% a 

partir de carga horária entre 180 a 1.440h, sendo que estes totais de carga horária poderão 

ser alcançados em um ou vários cursos. 

Outra gratificação é a paga por função exercida como Diretor e Vice-Diretor de 

Unidade Escolar em que os critérios e porcentagens estão estabelecidos na figura 5. 

 

Figura 5: Print do Art. 19 da Lei que dispõe sobre o Plano de Carreira do município de Anagé

 

Fonte: Lei nº 186/1998 que regulamenta a carreira docente de Anagé - BA, 2019 

 

A regência de classe na educação infantil e 1ª série do ensino fundamental 

garantem ao docente uma gratificação de 5% e a gratificação por residir na sede do 

município e lecionar na zona rural perfazem o total de 10%, ambos incidem sobre o 

vencimento base. 

 

b) ARACATU 

 

Já o município de Aracatu a remuneração está organizada de outra forma e leva 

em consideração alguns critérios distintos do município de Anagé. As Atividades 

Complementares, garantem 10% sobre os vencimentos básicos do docente que leciona 

nas séries finais do ensino fundamental. Já os docentes da educação infantil, séries iniciais 
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do ensino fundamental e educação especial, receberão o valor referente a um dia de 

trabalho para cada Atividade Complementar que desempenhar na Unidade Escolar. 

Em Aracatu leva-se em consideração a progressão por antiguidade conferindo 5% 

de gratificação a cada cinco anos de efetivo exercício docente, até alcançar o percentual 

máximo de 20%.   

A regência em classe especial é gratificada em 5% sobre o valor do vencimento 

base, durante o período em que o professor estiver lecionando na classe especial. 

Para os servidores do magistério público municipal comprovadamente residente 

em região diferente da sua localidade de trabalho, receberão gratificação correspondente 

ao deslocamento realizado, calculado sobre o Piso Salarial em 5% a 25% para 

deslocamentos realizados entre 5 km e 25 km ou mais. 

Quanto às gratificações por titulação, este município garante 10% para 

licenciatura plena, 20% para pós-graduação lato sensu, 30% para mestrado e 40% para 

doutorado, ambos na área que leciona. 

Outra gratificação concedida é a por função exercida de direção, com carga 

horária de 40h mais adicional de 10%, vice-direção e coordenação pedagógica também 

com carga horária de 40h mais 5% incididos nos valores dos vencimentos bases dos 

docentes que exercem as funções nas Unidades Escolares. 

 

c) BARRA DO CHOÇA 

 

Neste município a jornada de trabalho é organizada em regime parcial, quando 

exercida por 20h semanais e regime integral com 40h, em que estas jornadas recebem 

25% como garantia para exercício das Atividades Complementares. 

As vantagens são garantidas em formato de gratificações e adicionais. A 

gratificação para exercício da função de Diretor estão apresentadas em reais, garantindo 

de duzentos a quatrocentos e oitenta reais a depender do porte da Unidade Escolar, que 

pode variar entre pequeno, médio, grande porte e, ainda o porte especial. O exercício da 

função de Vice-Diretor também é remunerada de acordo ao porte da escola e o valor varia 

de cento e cinquenta a duzentos e quarenta reais. 

Vale ressaltar que estes valores estão expressos na Lei nº 016/2004 e não podemos 

afirmar que permaneçam o mesmo já que as atualizações da Lei não foram 

compartilhadas. 
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Neste município os docentes que lecionam em escolas de difícil acesso são 

gratificados com 20%. Já os que lecionam em classes especiais, classes multiseriadas e 

em classe de educação infantil à primeira série, recebem ambos, 5% sobre o vencimento 

básico. 

Além das gratificações, são garantidas as vantagens pecuniárias no formato de 

adicional. Assim sendo, o adicional por tempo de serviço é de 5% a cada 5 anos, 

perfazendo o limite máximo de 35%. Vale destacar que as gratificações costumam incidir 

sobre o vencimento básico e, além de não serem cumulativas, não incorporam à 

remuneração do servidor. Já os adicionais são pagos gradativamente, podem ser 

incorporados à remuneração e permanecerem a título de aposentadoria. 

 

d) BELO CAMPO 

 

Em Belo Campo a jornada de trabalho docente está organizada em regime parcial, 

referente aos Docentes de Nível 1, que dedicam 20h da sua carga horária para o exercício 

da profissão, acrescidas 5h para desenvolvimento das Atividades Complementares, sendo 

que destas, o mínimo de 1h será dedicado ao trabalho coletivo. Já os Docentes de Nível 

2, pertencentes ao regime parcial de jornada de trabalho, dedicarão 16h para regência de 

classe e 4h para as Atividades Complementares, sendo destas, 1h dedicada ao trabalho 

coletivo. Segundo a Lei nº 510/2014, o regime de 40h, só será alcançado por 

suplementação. 

A progressão salarial por Nível ocorre por titulação acadêmica, por Classe sofre a 

influência do período em anos de efetivo exercício da docência e ambos também avançam 

através da incidência de um coeficiente sobre o valor do vencimento básico, conforme 

figura 6.  

 

Figura 6: Print do Anexo II da Lei que dispõe sobre o Plano de Carreira do município de Belo 

Campo
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Fonte: Lei nº 13/2010 que regulamenta a carreira docente de Belo Campo - BA, 2019 

 

 As gratificações preteridas pelos docentes podem ser por diversos fatores, dentre 

eles está o exercício de função gratificada, como Direção, Vice-Direção e Coordenação 

Pedagógica. A carga horária assumida pelo Diretor é de 40h, que recebe uma gratificação 

de 80% quando a Unidade Escolar é de grande porte, 60% e 40% para médio e pequeno 

porte respectivamente. A função de Vice-Diretor possui carga horária de 20h, perfazendo 

gratificação de 50% de acordo à direção correspondente, enquanto que a Coordenação 

Pedagógica recebe gratificação de 35%, para o exercício da função. 

 O exercício da docência na educação infantil, nas séries iniciais e finais do ensino 

fundamental serão gratificadas com 20%, a docência em classes especiais, 50%. O 

professor de Dedicação Exclusiva será gratificado em 100%. Já os docentes que lecionam 

em Unidades de Ensino localizada na zona rural do município, recebem 30% e 20% para 

deslocamento, obedecendo aos critérios definidos pelo Art. 48 da Lei nª 13/2010. 

 

e) BOM JESUS DA SERRA 

 

Em Bom Jesus da Serra a progressão vertical por titulação acadêmica, em Níveis 

também reflete na remuneração com adicionais de até 15% e o avanço horizontal por 

tempo de serviço, ocorre em 5% a cada 5 anos. 
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As gratificações ocorrem para o exercício das funções de Direção, Vice-Direção, 

Coordenação Pedagógica e Supervisão, perfazendo as respectivas porcentagens: até 65%, 

10%, 50% 3 25%. E para os professores que lecionam em escolas rurais e de difícil acesso 

a gratificação é de 8% 

 

f) CAETANOS 

 

Em Caetanos a jornada de trabalho docente está organizada em regime parcial, 

referente aos Docentes de Nível 1, que dedicam 20h da sua carga horária para o exercício 

da profissão, acrescidas 4h para desenvolvimento das Atividades Complementares, sendo 

que destas, o mínimo de 2h será dedicado ao trabalho coletivo. Já os Docentes de Nível 

2, pertencentes ao regime parcial de jornada de trabalho, dedicarão 16h para regência de 

classe e 4h para as Atividades Complementares, sendo destas, o mínimo de 2h dedicadas 

ao trabalho coletivo. Segundo a Lei nº 109/2009, o regime de 40h, será referente à 

Dedicação Exclusiva. 

As gratificações recebidas pelos docentes podem ser por diversos fatores, dentre 

eles está o exercício de função gratificada, como Direção e Vice-Direção, sendo que a 

carga horária assumida pelo Diretor é de 40h, que recebe uma gratificação de 60% quando 

a Unidade Escolar é de grande porte, 40% para médio porte e 25% quando de pequeno 

porte. A função de Vice-Diretor possui carga horária de 20h, perfazendo gratificação de 

40% de acordo à direção correspondente.  

 O exercício da docência em regime de Dedicação Exclusiva será gratificado com 

35%, enquanto que as Atividades Complementares serão por 20% apenas para os 

docentes de nível 1. Já os docentes que lecionam em Unidades de Ensino localizada na 

zona rural do município, serão gratificados por deslocamento até 20%, obedecendo aos 

critérios de distância da sede, sendo 5% para deslocamento de 5 a 15 km, 10% quando o 

deslocamento é de 15 a 30 km e 20% para deslocamentos superiores a 30 km. 

 As vantagens pagas por adicionais podem ser por carga horária obtidas em cursos 

de aperfeiçoamento, sendo 2% para carga horária total a partir de 180h até 360h; 4% total 

superior a 360 até 720h; 6% total superior a 720 até 1.080h; 8% total superior a 1.080 até 

1.440h e 10% para um total de carga horária superior a 1.440h. Esta carga horária poderá 

ser alcançada em um ou mais certificados e o adicional maior exclui o menor, não sendo 

cumulativo, porém é incorporado à remuneração. Os adicionais também podem ser por 

tempo de serviço, pagos 5% a cada 5 anos obedecendo ao limite de 35%. 



129 
 

g) CÂNDIDO SALES 

 

Neste município a jornada de trabalho docente está organizada em regime parcial 

e integral. O primeiro tem carga horária de 25h para os professores da educação infantil 

que dedicam 20h da sua carga horária para o exercício da profissão, acrescidas 5h para 

desenvolvimento das Atividades Complementares, sendo que o mínimo de 2h deverá ser 

dedicado ao trabalho coletivo. Ainda referindo-se ao regime parcial, apresenta de 20h 

para os professores que lecionam nas séries iniciais do ensino fundamental, sendo que 

destas, 16h é de regência em classe e 4h de Atividades Complementares, destas o mínimo 

de 2h será dedicado ao trabalho coletivo.  

O regime integral é de 40h para os professores que lecionam nas séries finais do 

ensino fundamental, estes dedicarão 32h para regência de classe e 8h para as Atividades 

Complementares, sendo destas, o mínimo de 4h para o trabalho coletivo.  

A Lei nº 10/2001 trata ainda, dos incentivos funcionais, que para além do 

vencimento básico, serão concedidos por meio de gratificações pagas por função exercida 

como Diretor e Vice-Diretor de Unidade Escolar. No que tange a direção de Unidades 

Escolares de grande porte a gratificação será de 100%, 80% para as de médio porte e as 

de pequeno porte serão gratificadas em 60% incidentes nos vencimentos bases do 

professor e esta função será exercida em jornada de 40h semanais. A vice-direção 

cumprirá jornada de 20h e será gratificada em 50% devida à direção correspondente. 

Outros tipos de gratificações apresentadas são pagas para professores que 

lecionam em escolas de difícil acesso, com mínimo de 20% e máximo de 40%. Pelo 

exercício de docência com alunos especiais, os professores receberão até 20% de 

gratificação. 

As vantagens no formato de adicionais serão pagas aos docentes de Dedicação 

Exclusiva, em 25% e por tempo de serviço, em 5% a cada 5 anos perfazendo um total 

máximo de 30%. 

 

h) CONDEÚBA 

 

No município de Condeúba, os integrantes dos cargos de magistério submeter-se-

ão a uma das seguintes jornadas de trabalho: regime parcial com 20h semanais, sendo que 

14h serão destinadas à regência em sala de aula, 4h destinadas às atividades 
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complementares na Unidade Escolar e 2h de Atividades Complementares fora da Unidade 

Escolar. 

O regime integral é composto por40h semanais, sendo que destas,28h deverão ser 

destinadas à regência em classe, 4h destinadas às atividades complementares 

desenvolvidas na escola e 4h atividades complementares fora da escola.  

Estas cargas horárias reservadas perfazem para os professores da educação 

infantil, séries iniciais do ensino fundamental e educação especial um percentual total de 

25% reservados para fins de desenvolvimento de Atividades complementares. 

A Lei nº 874/2013 trata ainda, dos incentivos funcionais, que serão concedidos 

por meio de gratificações pagas por função exercida como Diretor e Vice-Diretor de 

Unidade Escolar. No que tange a direção de Unidades Escolares de grande porte a 

gratificação será de 60%, 50% para as de médio porte e as de pequeno porte serão 

gratificadas em 40% incidentes nos vencimentos bases do professor e esta função será 

exercida em jornada de 40h semanais. A vice-direção cumprirá jornada de 20h e será 

gratificada em 50% para as unidades escolares de grande porte, 40% para as de médio 

porte e 30% as de pequeno porte. 

Para os servidores do magistério público municipal comprovadamente residente 

em região diferente da sua localidade de trabalho, receberão gratificação correspondente 

ao deslocamento realizado, correspondente a um percentual de 10% a 20% para distâncias 

entre 3 km e mais de 20 km. 

No PCCR deste município consta um tipo de gratificação denominada avanço. As 

vantagens no formato de avanços serão pagas aos docentes no formato avanço horizontal 

que se dá por tempo de serviço e reflete na mudança de classe incidindo em 5% a cada 5 

anos perfazendo um total máximo de 30%. A cada 5 anos este percentual de 5% é 

incorporado ao salário base e constituirá uma nova classe até o final da carreira. Outra 

forma explicitada é o avanço vertical que ocorre mediante comprovação de carga horária 

em cursos de aperfeiçoamento profissional e reflete na mudança de nível. Os percentuais 

estão apresentados em 5% para comprovações de 80 a 200h; 10% 201 a 300h e 15% a 

partir de 301h. 

 

i) CORDEIROS 

 

Neste município a Lei nº 554/2012 trata dos incentivos funcionais em forma de 

vantagens, que serão concedidos por meio de gratificações não cumulativas e que têm 
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seus cálculos feitos em cima de uma carga horária de 20h. A primeira forma de 

gratificação apresentada é paga por função exercida como Diretor, 30%, e Vice-Diretor, 

50% da gratificação do diretor de Unidade Escolar. 

As gratificações concedidas para professores que lecionam em escolas de difícil 

acesso, ocorrem até 25% e as que incluem docência em classes com alunos especiais até 

15%. Pelo exercício de docência em classe multisseriada ou de educação infantil, os 

professores receberão de 10% até 20% de gratificação.  

As vantagens no formato de adicionais serão pagas aos docentes por tempo de 

serviço e ajuda de custo, definidas no Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

Municipais e definida em ato do Chefe do Poder Executivo sempre no início do ano letivo 

escolar, respectivamente. 

 

j) ENCRUZILHADA 

 

Neste município a jornada de trabalho docente está organizada em regime parcial 

e integral. O primeiro tem carga horária de 20h sendo 16h de regência em sala de aula e 

4h de Atividades Complementares, destas o mínimo de 2h será dedicado ao trabalho 

coletivo.  

O regime integral é de 40h sendo 32h para regência de classe e 8h para as Atividades 

Complementares, destas, o mínimo de 4h para o trabalho coletivo.  

A reserva de carga horária para atividades complementares é de 20% para os 

professores da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. 

A Lei nº 858/2005 trata ainda, dos incentivos funcionais, que para além do 

vencimento básico, serão concedidos por meio de gratificações pagas por função exercida 

como Diretor e Vice-Diretor de Unidade Escolar. No que tange a direção de Unidades 

Escolares de grande porte a gratificação será de 90%, 70% para as de médio porte e as de 

pequeno porte serão gratificadas em 50% incidentes nos vencimentos bases do professor 

e esta função será exercida em jornada de 40h semanais. A vice-direção cumprirá jornada 

de 20h e será gratificada em 30% devida à direção correspondente. 

Outros tipos de gratificações apresentadas são pagas para professores que lecionam 

em escolas de difícil acesso, sendo que o deslocamento até 10 km perfaz uma 

porcentagem de 10%; de 10 a 20 km, 20%; de 20 1 30 km, 30% e acima de 30 km, 40%.  
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As gratificações pelo exercício de docência com alunos especiais e para as atividades 

de estímulo de classe para os docentes com efetivo exercício de regência de classe são de 

20%. Já a docência em classe multisseriada tem 5% de gratificação.  

As vantagens no formato de adicionais serão pagas aos docentes de Dedicação 

Exclusiva, em 25% e por tempo de serviço, em 5% a cada 5 anos perfazendo um total 

máximo de 30%. Outro adicional é de 15% por formação em nível superior na área de 

educação. 

 

k) GUAJERU 

 

A Lei nº 150/2005 é bastante resumida e a secretária municipal de educação 

informou que está sendo rediscutida podendo as alterações ser aprovada até maio de 2019.  

A Lei atual prevê apenas gratificação de 5% para quem residir na sede e lecionar 

na zona rural e/ou residir na zona rural e lecionar na sede. E avanço horizontal de 5% a 

cada 5 anos perfazendo percentual máximo de 50%. 

E, ainda, avanço vertical de 5% calculado sobre os vencimentos do nível anterior, 

totalizando percentual máximo de 50%. 

 

l) LICÍNIO DE ALMEIDA  

 

A Lei nº 02/2014, define remuneração docente como o valor definido pelo Piso 

Salarial Profissional Nacional, acrescido de 1% referente ao estímulo de regência de 

classe e das vantagens pecuniárias específicas do cargo, nível e/ou classe. 

A jornada de trabalho docente está organizada em carga horária de 20h sendo 13h 

de docência e 7h de Atividades Complementares, destas 5h serão sob orientação realizada 

pela coordenação pedagógica e 2h de atividade livre. A jornada de 40h é reservada para 

exercício da função de direção. vice-direção e coordenação pedagógica. 

No que tange as gratificações para exercício de função, a direção de Unidades 

Escolares de grande porte a gratificação será de 35%, 30% para as de médio porte e as de 

pequeno porte serão gratificadas em 25% incidentes nos vencimentos bases do professor. 

As funções de vice-direção e coordenação pedagógica serão gratificadas em 30% para 

unidades escolares de grande porte e 25% para as de médio porte. 
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Por titulação acadêmica os professores receberão um incentivo, a saber: 40% para 

licenciados; 10% para pós-graduação lato sensu em nível de especialização; e 20% para 

pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado e doutorado. 

 

m) MAETINGA 

 

A jornada de trabalho docente está organizada em regime parcial com carga 

horária de 20h, sendo 13h de docência e 7h de Atividades Complementares, destas 4h 

serão na Unidade Escolar e 3h para atividade de livre escolha.  

O regime integral é de 40h para os professores que dedicarão 26h para regência 

de classe e 8h para as Atividades Complementares realizadas na Unidade Escolar e 6h de 

atividade de livre escolha.  

A Lei nº 063/2009 trata ainda, dos incentivos funcionais, que serão concedidos 

por meio de vantagens pagas em formato de gratificação especial de 15% enquanto o 

professor estiver na regência de classe de alunos com necessidades educacionais 

especiais. 

Outros tipos de gratificações apresentadas são pagas para professores que 

lecionam em escolas de difícil acesso, sendo 10% aos que utilizam transporte escolar 

fornecido pela Prefeitura; 15% aos que utilizam transporte próprio e residem a uma 

distância de até 10 km da sede; 20% para os que fazem uso do transporte próprio e residem 

a uma distância de 11 a 20 km da sede; e 30% aos que usam transporte próprio e residem 

a uma distância acima de 21 km da sede. 

As vantagens no formato de avanço horizontal serão pagas por tempo de serviço, 

em 3% a cada 3 anos perfazendo um total máximo de 30%. 

 

n) PIRIPÁ 

 

No município de Piripá, os integrantes dos cargos de magistério submeter-se-ão a 

uma das seguintes jornadas de trabalho: regime parcial com 20h semanais, sendo que 14h 

serão destinadas à regência em sala de aula, 6h destinadas às atividades complementares, 

destas, 4h se realizarão na Unidade Escolar e 2h em local de livre escolha. 

O regime integral é composto por 40h semanais, sendo que destas, 28h deverão 

ser destinadas à regência em classe, 12h destinadas às atividades complementares, destas, 

8h serão desenvolvidas na escola e 4h em local de livre escolha.  
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Estas cargas horárias reservadas perfazem para os professores da educação infantil 

e séries iniciais do ensino fundamental um percentual total de 5% reservados para fins de 

desenvolvimento de Atividades complementares. 

A Lei nº 137/2012 trata ainda, dos incentivos funcionais, que serão concedidos por 

meio de gratificações pagas por função exercida como Diretor e Vice-Diretor de Unidade 

Escolar. No que tange a direção de Unidades Escolares de porte especial o professor em 

exercício da função receberá um percentual de 35%; em escolas de grande porte a 

gratificação será de 30%; 25% para as de médio porte e as de pequeno porte serão 

gratificadas em 20% incidentes nos vencimentos bases do professor. A vice-direção será 

gratificada em 30% para as unidades escolares de porte especial, 25% para as escolas de 

grande porte,20% para as de médio porte e 15% as de pequeno porte. 

Para os servidores do magistério público municipal comprovadamente residente em 

região diferente da sua localidade de trabalho, receberão gratificação correspondente ao 

deslocamento realizado, correspondente a um percentual de 3% a 30% para distâncias 

entre 5 km e acima de 25 km. 

Outros tipos de gratificações apresentadas são pagas para professores que lecionam 

em escola do campo no meio rural sob o percentual de 10%. O exercício de docência com 

alunos especiais e em classe multisseriada tem 10% de gratificação. Já as atividades de 

estímulo à docência perfazem 30% e 5% para o exercício docente em turmas de educação 

infantil.  

As vantagens no formato de adicionais serão pagas aos docentes por tempo de serviço, 

em 5% a cada 5 anos perfazendo um total máximo de 30%. Por titulação acadêmica os 

professores receberão um incentivo, a saber: 25% para graduação em educação; 40% para 

pós-graduação lato sensu em nível de especialização em educação ou área de formação; 

e 55% para pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado e 70% para pós-graduação 

stricto sensu em nível de doutorado, ambos na área de educação. 

A partir da titulação acadêmica o professor passa à mudança de Nível o que acarreta 

também uma adicional por nível, a mudança do nível 1 para o nível 2 garanto 15%, 30% 

do nível 2 para o nível 3 e do nível 3 para o nível 4, 45%, 

Outra forma explicitada é o incentivo que ocorre mediante comprovação de carga 

horária em cursos de aperfeiçoamento profissional. Os percentuais variam de 5% a 15% 

para comprovações de 80 até mais de 300h. 
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o) PLANALTO 

 

Neste município a Lei nº 277/2008 trata dos incentivos funcionais em forma de 

vantagens, que serão concedidos por meio de gratificações. A primeira forma de 

gratificação apresentada é paga por função exercida e podem ser de 50%, 60% e 70% 

pelo exercício de direção e vice-direção das unidades escolares. 

As gratificações concedidas para professores que lecionam em escolas de difícil 

acesso, ocorrem de 15% a 20% e as que incluem docência em classes com alunos 

especiais são até 50%. Pelo exercício de docência em classe multisseriada 30%e de 

educação infantil, os professores receberão 5% de gratificação.  

As vantagens no formato de adicionais serão pagas aos docentes por tempo de 

serviço e titulação acadêmica, que incidem nos níveis e nas classes, conforme 

porcentagens e valores definidos no quadro 15. 

 
Quadro 15: Vencimentos/Gratificações para Professor de Planalto com carga horária de 20 horas 

 

Denominação 

 

Níveis 

e 

Classes 

 

A 

 

 

B 

02 anos 

100 

h/curso 

2% 

 

C 

04 anos 

120 

h/curso 

2% 

 

D 

05 anos 

140 

h/curso 

2% 

 

E 

06 anos 

160 

h/curso 

2% 

 

F 

07 anos 

180 

h/curso 

2% 

Professor Nível 

Médio 

1 415,00 423,30 431,73 440,36 449,16 458,04 

Licenciatura Plena 

25% 

2 518,75 529,13 539,66 550,45 561,45 572,55 

Pós-Graduação: 

Especialização, 

Mestrado e 

Doutorado 

25% 

3 622,50 634,30 647,60 660,54 673,74 687,06 

Fonte: Lei nº 277/2008 que regulamenta a carreira docente de Planalto - BA, 2019 

 

Conforme o quadro 15, as porcentagens para progressão vertical por titulação 

acadêmica serão gratificadas em 25% tanto para os professores que possuírem apenas a 

licenciatura plena como para os que possuem pós graduação em nível lato ou stricto 

sensu, incidindo assim na mudança de nível. Já a progressão horizontal por tempo de 

serviço ocorrem a partir do momento que entram na carreira até os 7 anos e são 
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classificadas nas classes de A à F. Já o aperfeiçoamento profissional é gratificado em 2% 

para cargas horárias de curso de 100 a 180h. 

 

p) POÇÕES 

 

No município de Poções, os integrantes dos cargos de magistério submeter-se-ão 

a uma das seguintes jornadas de trabalho: regime parcial com 20h semanais e regime 

integral composto por 40h semanais. Sendo que a reserva de carga horária para atividades 

complementares perfazem um percentual de 10% para os professores da educação infantil 

e séries iniciais do ensino fundamental. 

A Lei nº 975/2012 trata ainda, dos incentivos funcionais, que serão concedidos 

por meio de gratificações pagas por função exercida como Diretor e Vice-Diretor de 

Unidade Escolar. Para as duas funções a gratificação depende do porte da Unidade 

Escolar, sendo que as de grande porte a gratificação será de 70%; 60% para as de médio 

porte e as de pequeno porte serão gratificadas em 50% incidentes nos vencimentos bases 

do professor.  

Outros tipos de gratificações apresentadas, sendo 10% para professores que lecionam 

em classe multiseriada em escola situada na zona rural e em exercício de docência em 

classe com alunos com necessidades educacionais especiais. Já as atividades de estímulo 

à docência perfazem 15% e 5% por condições especiais de trabalho (CET).  

Gratificação que ocorre pelo estímulo ao aperfeiçoamento profissional mediante 

comprovação de carga horária em cursos e os percentuais variam de 5% a 15% para 

comprovações de 80 até mais de 301h de cursos na área de educação. 

As vantagens no formato de adicionais serão pagas aos docentes por tempo de serviço, 

em 1% por ano perfazendo um total máximo de 30%.  

Para os servidores do magistério público municipal comprovadamente residente em 

região diferente da sua localidade de trabalho, receberão auxílio correspondente ao 

deslocamento realizado, correspondente a um percentual de 15% a 25% para distâncias 

entre 3 km e acima de 20 km. 

 

q) RIBEIRÃO DO LARGO 
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Em Ribeirão do Largo a jornada de trabalho docente está organizada em regime 

parcial com carga horária de 20h para o exercício da profissão e em regime integral 

composto por carga horária de 40h semanais. 

As gratificações recebidas pelos docentes são cumulativas e podem ocorrer por 

exercício de função gratificada, como Direção e Vice-Direção, sendo que a gratificação 

de 30% é quando a Unidade Escolar é de grande porte, 25% para médio porte e 20% 

quando de pequeno porte. No caso da função de Vice-Diretor a gratificação perfaz o 

percentual de 25% para escolas de grande porte, 20% quando a escola é de médio porte e 

15% para as de pequeno porte.  

 O exercício da docência em escola situada na zona rural e de difícil acesso será 

gratificado com 10%, enquanto que o exercício de docência em classe com alunos com 

necessidades educacionais especiais é de 5%. A gratificação pelo estímulo às atividades 

de efetiva regência de classe é de 17% e as Atividades Complementares 7%. 

As vantagens pagas por adicionais podem ser por carga horária obtidas em cursos 

de aperfeiçoamento, sendo 5% para carga horária total de 500h; 10% total de 1000h; 15% 

total de 2000h; 20% total de 3000h; 25% para um total de 4000h e 30% para um total de 

carga horária de 5000h. Os adicionais também podem ser por tempo de serviço, pagos 

7% a cada 5 anos alcançando um limite de 35%. 

 

r) TREMEDAL 

 

Em Tremedal, os servidores municipais que integram a carreira de magistério 

submeter-se-ão a uma jornada de trabalho com 20h semanais. Dessas, os docentes da 

educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental terão um acréscimo de 5h para 

atividades complementares em que 2h serão destinadas ao trabalho coletivo. Já os 

professores das séries finais do ensino fundamental cumprirão 15h em regência de classe 

mais 5h destinadas às atividades complementares em que 2h serão dedicadas ao trabalho 

coletivo. 

A Lei nº 15/2009apresenta vantagens funcionais, que serão concedidas por meio 

de gratificações por função exercida como Diretor e Vice-Diretor de Unidade Escolar. 

No que tange a direção de Unidades Escolares de grande porte a gratificação será de 75%; 

50% para as de médio porte e as de pequeno porte serão gratificadas em 25% incidentes 

nos vencimentos bases do professor. A vice-direção corresponderá a 50% da gratificação 

devida à direção correspondente. 
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Para os servidores do magistério público municipal comprovadamente residente 

em região diferente da sua localidade de trabalho, receberão gratificação correspondente 

pelo deslocamento para distritos, povoados e zona rural a partir da sede, sendo 10% para 

distâncias de 2 a 10 km, 20% em distâncias de 10 a 20 km e 30% para as superiores a 20 

km. 

Outros tipos de gratificações apresentadas são pagas para professores que 

lecionam em escolas da zona rural e de difícil acesso através do percentual de 10%, para 

os estão em exercício docente em turmas de educação infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental 25% e 35% para a dedicação exclusiva. 

As vantagens no formato de adicionais serão pagas aos docentes por tempo de 

serviço, em 1% ao ano somando um total máximo de 35%. E, ainda, os adicionais que 

ocorrem mediante comprovação de carga horária em cursos de aperfeiçoamento 

profissional. Os percentuais variam de 2% a 10% para comprovações de carga horária de 

360h até mais de 1800h. 

 

s) VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

Por fim, temos o município de Vitória da Conquista em que os servidores 

municipais que integram a carreira de magistério submeter-se-ão a uma jornada de 

trabalho com 20h ou 40h em que as Atividades Complementares serão remuneradas em 

16,67% apenas para os professores da educação infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental. 

A Lei nº 1.762/2011apresenta vantagens funcionais, que serão concedidas por 

meio de gratificações por função exercida como Diretor e Vice-Diretor de Unidade 

Escolar e os valores remuneratórios serão definidos em Decreto expedido pelo chefe do 

poder executivo municipal 

Outros tipos de gratificações apresentadas são para professores que lecionam em 

escolas da zona rural e de difícil acesso através do percentual de 20%, para os estão em 

exercício docente em turmas de educação infantil 10% e pela regência em classe com 

aluno especial 20%. O incentivo pela regência é de 10%. 

As vantagens no formato de adicionais serão pagas aos docentes por tempo de 

serviço, serão calculadas e cedidas nos termos do Regime Jurídico dos Servidores deste 

Município. O incentivo pago por titulação acadêmica é de 20% para pós-graduação lato 

sensu e 10% para pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado. 
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E, ainda, os adicionais que ocorrem mediante comprovação de carga horária em 

cursos de aperfeiçoamento profissional não são cumulativos e os percentuais variam de 

5% a 20% para comprovações de carga horária mínima de 180 até o total igual ou superior 

a 1080h. 
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8 VALORIZAÇÃO DOCENTE: O PRATICADO NO TISOBA A PARTIR DA 

ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS 

 

Os dados apresentados na Seção anterior foram retirados das análises dos PCCR’s 

do TISOBA para mostrar o que está instituído nesta legislação municipal que rege a 

carreira docente foco do interesse deste estudo. Esta Seção irá confrontar o instituído com 

o que vem sendo praticado, a partir das análises dos dados fornecidos por professores 

desta rede de ensino a partir das respostas ao questionário online que foi desenvolvido 

para coletar informações do que vem ocorrendo nestes municípios e que foram adquiridas 

através da adesão de professores interessados em contribuir para a pesquisa, como 

explicado na Seção da metodologia. 

Assim, serão apresentadas as informações produzidas por meio da utilização do 

questionário, que constituem a categoria condições de trabalho e saúde docente, 

retomando as categorias formação, carreira e remuneração a partir das perspectivas dos 

colaboradores. 

 

8.1 PERFIL DOCENTE 

 

Nesta subseção apresentaremos o perfil dos sujeitos que compõem o grupo de 

docentes das redes municipais de ensino do Território de Identidade do Sudoeste Baiano 

- TISOBA, a partir das respostas obtidas através do questionário online. Vale ressaltar 

que dentre os 24 municípios que compõem o TISOBA, nem todos conseguimos 

colaboradores para responderem aos questionários. 

Foram enviados, por e-mail, 263 questionários e, apenas 108, foram devolvidos 

respondidos. Para as análises presentes nesta seção, ressaltamos que serão baseadas no 

quantitativo por município, demonstrado na tabela a seguir:  

 

Tabela 15: Quantidade de questionários online que foram enviados e devolvidos – por município 

do TISOBA 

Município Questionários 

enviados 

Questionários 

devolvidos 

Anagé 06 01 

Aracatu 12 10 
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Barra do Choça 07 06 

Belo Campo 18 03 

Bom Jesus da 

Serra 

09 05 

Caetanos 09 05 

Cândido Sales 17 04 

Caraíbas 01 00 

Condeúba 00 00 

Cordeiros 12 00 

Encruzilhada 01 00 

Guajeru 07 02 

Jacaraci 18 11 

Licínio de Almeida 08 04 

Maetinga 07 05 

Mirante 26 15 

Mortugaba 05 01 

Piripá 14 05 

Planalto 03 02 

Poções 34 06 

Presidente Jânio 

Quadros 

06 05 

Ribeirão do Largo 10 06 

Tremedal 15 06 

Vitória da 

Conquista 

18 06 

TOTAL 263 108 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos dados obtidos no Google Forms, 2019 

 

 De acordo com o demonstrativo da tabela 15, 155 professores que aderiram à 

pesquisa não devolveram os questionários respondidos, dentre os motivos justificados 

estão a falta de tempo, problemas com a internet, esquecimento, rotina corrida, 

dificuldades com o questionário online, falta de computador em casa, dentre outros. 

Alguns professores aderiram à pesquisa e depois não justificaram a não devolução dos 
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questionários respondidos e passaram a ignorar e não responder às mensagens de 

whatsapp e aos e-mails com lembretes que sinalizavam a falta de resposta ao questionário. 

 Algumas das justificativas como a falta de tempo, problemas na internet, 

dificuldades com o questionário e a falta de computador em casa já são bastante citadas 

nas pesquisas que envolvem professores. 

 Desta forma apresentaremos a seguir o conjunto de variáveis que compõe o perfil 

dos docentes do TISOBA, composto por informações sobre sexo, faixa etária, função 

exercida e natureza da instituição em que trabalha.  

 A profissão docente, historicamente sempre esteve ligada à figura feminina, que 

reflete a influência patriarcal na sociedade que é capaz de definir atribuições femininas e 

masculinas na educação. A tendência é destinar aos homens os cargos de comando ou a 

docência em níveis de ensino mais elevados, e às mulheres, os níveis considerados mais 

elementares, como a educação infantil e o ensino fundamental. 

Este aspecto da presença feminina na profissão docente se dá de forma mais 

efetiva nos primeiros anos da educação básica, justamente é nesta fase que as crianças 

requerem uma dedicação profissional maior e é aí que a docência é confundida com a 

extensão da maternidade, a escola como uma extensão do lar e a professora tem sua 

identidade profissional confundida com o papel da tia, passa a ser encarada como um 

membro da família. Desta forma,  

 

A professora pode ter sobrinhos e por isso é tia da mesma forma que 

qualquer tia pode ensinar, pode ser professora, por isso, trabalhar com 

alunos. Isto não significa, porém, que a tarefa de ensinar transforme a 

professora em tia de seus alunos só por ser tia deles. Ensinar é profissão 

que envolve certa tarefa, certa militância, certa especificidade no seu 

cumprimento enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Ser 

professora implica assumir uma profissão enquanto não se é tia por 

profissão. Se pode ser tio ou tia geograficamente ou afetivamente 

distante dos sobrinhos, mas não se pode ser autenticamente professora, 

mesmo num trabalho a longa distância, “longe” dos alunos. (FREIRE, 

1997, p. 9). 
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Gráfico 1: Distribuição dos professores do TISOBA por sexo, em 2018 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

  

 O gráfico 1 apresenta uma proporção elevada de docentes do sexo feminino 

Território de Identidade do Sudoeste Baiano, com percentual de 76,2%, ou seja, 81 

mulheres para um total de 108 respondentes professores que atuam na educação básica. 

É possível inferir que a realidade do TISOBA segue a tendência nacional, 

predominantemente feminina. Tal constatação é referendada por Gatti e Barreto (2009) 

onde sinalizam que grande maioria de docentes do sexo feminino está no ensino 

fundamental, especialmente nos anos iniciais. 

 Na história da educação brasileira, este fenômeno é explicado a partir do processo 

de expansão de oferta do ensino que ocorreu a partir do século XX, em que as mulheres 

passaram a ocupar o espaço da docência a partir da prerrogativa de esta atividade era 

própria do sexo feminino porque a concepção desta função era a de que o ato de educar 

deveria ser desenvolvido a partir do cuidado, próprio da mulher, por esta ter naturalmente 

o “dom” da maternidade e do carinho.  

 Desta forma, este movimento tem tamanha força no imaginário social, que em pleno 

século XXI, ainda discute-se o quantitativo de mulheres na docência, principalmente na 

educação infantil e séries iniciais da educação brasileira e reforçam a banalização da 

qualificação destas profissionais e, a desvalorização do seu próprio trabalho, conceitos 

que são, muitas vezes, internalizados por estas mulheres. 

26

81

Sexo

Masculino

Feminino
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Na análise dos dados referente à idade dos docentes é possível identificar que 

48,1% dos professores, equivalente a 52 respondentes tem entre 30 e 39 anos de idade; 

para a faixa etária entre 40 e 49 anos, foram identificados 38 professores, representando 

35,2% do universo total pesquisado. Para as demais categorias de faixas etárias 

pesquisadas foi detectado o quantitativo de professores a seguir descritos: até 24 anos 

(2,8%), entre 25 e 29 anos (7,4%), entre 50 e 59 (6,5%) e com mais de 60 anos nenhum 

docente se encontra em exercício docente. 

 

Gráfico 2: Faixa etária dos docentes no TISOBA, em 2018 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

 

O perfil identificado pode ser validado com os estudos de Fernandes e Silva (2012, 

p. 49) que já apresentavam dados sinalizando uma tendência ao envelhecimento dos 

professores no Brasil, com a média de idade atingindo cerca de 40 anos no período entre 

2005 e 2009. Souza e Gouveia (2011, p. 4) também evidenciam uma tendência de 

envelhecimento dos profissionais do magistério na educação básica do país nos últimos 

anos, sendo que “Há um envelhecimento significativo dos profissionais da educação 

básica brasileira, pois enquanto em 1997 a população com mais de 56 anos de idade era 

de apenas 1,4%, em 2007 este grupo representa 5,2%”. 

 Ainda como critério para definir o perfil dos professores do Território de 

Identidade do Sudoeste Baiano foi preciso investigar a função exercida pelos docentes no 

ano de 2018 e, ainda, qual a natureza da instituição em que trabalhava. 
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Gráfico 3: Função exercida no município, em 2018

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

  

 O gráfico 3 demonstra que 71,3% dos colaboradores da pesquisa estão em efetivo 

exercício da docência, ou seja, exercem a regência em sala de aula. Destes, 43,5% são 

professores das séries finais do ensino fundamental, enquanto que 17,6% estão na 

docências das séries iniciais do ensino fundamental. Já os professores da educação infantil 

estão representados pelo percentual de 10,2%. Os 28,7% que responderam ao 

questionário são professores das redes municipais de ensino do TISOBA e estão em 

exercício de outras funções, a saber: Direção e Vice-Direção de Unidade Escolar, 

coordenação pedagógica, gestão escolar, incluindo a gestão de escolas do campo e 

professor orientador. 
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Gráfico 4: Apresenta a natureza da(s) instituição (ões) em que você os colaboradores da 

pesquisa trabalharam em 2018 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

 

O gráfico 4 apresenta informações referentes ao tipo de instituição em que os 

professores do TISOBA trabalharam em 2018. Desta forma, é notório que a maioria 

representada por 95,4% dor professores, trabalham somente em escolas públicas, 

perfazendo um quantitativo de 103 professores. Apenas 1 professor trabalha somente em 

escola privada e 3 trabalham em escola pública e privada. Outra opção sinalizada é creche 

filantrópica conveniada, em que os funcionários são municipais e neste caso apenas 1 

professor se identificou neste tipo de instituição. 

 

8.2 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

 

Conforme estabelecido na meta 15 do PNE atual, no prazo de um ano a partir da 

sua vigência, deveria existir uma política nacional de formação dos profissionais da 

educação, entretanto, somente no ano de 2016 que tal política foi instituída através da 

publicação do Decreto 8.752/2016, que dispõe sobre a Política Nacional de Formação dos 

Profissionais da Educação Básica, que apresenta as diretrizes específicas para formação 

inicial e continuada de professores, em seu artigo 8º: 
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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) 

 

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.  

A partir de informações disponibilizadas na Plataforma Online Observatório do 

PNE, foi possível perceber que houve um aumento no número de docentes da Educação 

Básica com formação superior no país, comparado aos índices de formação no período 

entre 2007 e 2015. No ano de 2007 apenas 68,4%, totalizando 1.284.565 tinham curso 

superior, já no ano de 2015 esse número subiu para 1.670.823 docentes, equivalente a 

76,4% dos professores da Educação Básica no Brasil possuíam formação superior. 

Na Bahia houve um aumento significativo na formação em nível superior no 

período estudado. No ano de 2007 apenas 33,3% faziam parte desse grupo, representando 

em números absolutos 48.371 profissionais.  Já no ano de 2015 esse número subiu para 

60,6, um total de 94.453 professores, representando um aumento 27% de docentes 

formados. 
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Gráfico 5 – Comparativo de aumento de docentes com nível superior completo no Brasil e na 

Bahia 2007 e 2015 

 

Fonte: Adaptado MEC/Inep/DEED/Censo Escolar/Observatório do PNE  

 

Conforme gráfico 5, em que é apresentado o levantamento realizado com 

professores do TISOBA, foi detectado que esse pecentual apresenta índices um pouco 

mais próximos da meta de 100% para o ano de 2024.  

 

Gráfico 6: Status, em 2018, da primeira graduação dos professores do TISOBA

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 
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 Do total de professores que contribuíram com a pesquisa, 97,2% afirmaram já ter 

concluído a primeira graduação e apenas 3% ainda estão cursando ensino superior. Desse 

modo pode-se inferir que, se o atual cenário permanecer, e se esta representatividade se 

estende aos professores que não puderam responder ao questionário, existe grande 

probabilidade de os municípios do TISOBA cumprirem o previsto na meta 15 do PNE.  

 Dentre os cursos de graduação que habilitam o profissional a exercerem a profissão 

docente estão as licenciaturas plenas em áreas específicas do currículo, as licenciaturas 

plenas em pedagogia, os cursos denominados normal superior e os cursos de 

complementação pedagógica. Existe ainda uma outra formação que habilita à docência, 

porém não é curso superior e sim curso de ensino médio, o antigo magistério e o curso de 

tecnólogo em administração, que estão sendo citados porque apareceram nos resultados 

da pesquisa, conforme quadro abaixo. 

  

Quadro 16– Cursos referentes à formação inicial dos docentes do TISOBA 

Curso Respondentes 

Licenciatura em Ciências Biológicas 09 

Licenciatura em Matemática 12 

Licenciatura em Letras 21 

Licenciatura Plena em Pedagogia 34 

Licenciatura em História 09 

Licenciatura em Geografia 12 

Normal Superior 02 

Magistério 03 

Licenciatura em Educação Física 03 

Artes Visuais 01 

Tecnólogo em Administração 01 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

  

O quadro 16 demonstra que 34 dos professores respondentes possuem licenciatura 

plena em pedagogia, 21 em licenciatura plena em letras e 12 são licenciados em 

matemáticas. Todos esses cursos são ofertados pela Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia, que possui campus em Vitória da Conquista, Município referência no TISOBA 

por ser pólo Universitário. Esta informação pode justificar a intensidade com que estes 

cursos são citados e escolhidos. Outros cursos apareceram nos resultados da pesquisa e 

podem ser verificados no quadro 16. 
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Gráfico 7: Tempo em que a primeira graduação foi concluída 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

 

 O gráfico 7 apresenta que 54,6% dos professores do TISOBA concluíram a 

graduação tem entre 8 e 14 anos; 32,4% de 2 a 7 anos; 7,4% de 15 a 20 anos; 3,7% há 

menos de 2 anos e 1,9% há mais de 20 anos. Os dados demonstram que grande parte dos 

professores do TISOBA têm entre 2 e 14 anos que concluíram a graduação, porém estas 

dados não garantem que estes profissionais ingressaram automaticamente após a 

conclusão do curso na profissão docente. O tempo de profissão será analisado mais à 

frente.  

Outra inferência que é possível fazer em relação aos resultados encontrados no 

que se refere ao tempo de formação em nível superior dos professsores do TISOBA, 

decorre do fato de que o aumento no número de professores graduados está relacionado 

às políticas públicas educacionais implementadas no âmbito da formação de professores 

para educação básica no país a partir da década de 1990, e que segundo Freitas (2012, 

p.91), estão em consonância com o modelo de ajustes neoliberais, através de “um 

conjunto de mudanças no sentido de adequar o sistema educacional ao processo de 

reestruturação produtiva decorrente das mudanças no mundo do trabalho em curso e à 

nova configuração do papel do Estado.” 
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Gráfico 8: Tipo de instituição que cursou a graduação

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

  

O gráfico 8 revelou que 49,1% dos professores do TISOBA concluíram sua 

graduação em instituição de ensino superior privadas; 45,4% em instituições públicas 

estaduais. Os dados coadunam com os estudos que afirmam ser o quadro de formação 

docente desprovido de políticas consistentes tanto em âmbito federal, quanto estadual e 

municipal. Hypolito (2012) revela que boa parte da formação docente vem sendo 

realizada em instituições privadas e que a busca pela formação tem ocorrido por 

iniciativas individuais. 

Vale ressaltar que 4,6% afirmaram ter concluído suas graduações em instituições 

de ensino superior públicas federais. O que nos faz inferir que esses cursos não foram 

realizados nas instituições existentes no TISOBA, visto que a única Universidade Federal 

presente está situada na cidade de Vitória da Conquista e está ainda não possui curso de 

licenciatura plena. Uma única pessoa, representando 0,9% dos respondentes afirmou ter 

concluído a graduação em outro tipo de instituição, porém não especificou. 

As formas de cursar a graduação nas instituições de ensino superior, sejam elas 

públicas ou privadas, costumam ocorrer de forma presencial, semi-presencial e/ou à 

distância.  
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Gráfico 9: Modalidades de cursar a graduação 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

 

O gráfico 9 revela que no TISOBA prevalece o formato presencial de cursar o 

ensino superior. O que também pode ser justificado pelo fato de existir um pólo 

universitário no Território. Este formato foi representado pelos respondentes num 

percentual de 47,7%. Já as formas semi-presencial e à distância, perfazem 25,2% 27,1% 

respectivamente. Ao somarmos os professores que fizeram cursos na modalidade semi-

presencial e à distância, tem-se um total de 52,3% de professores, ultrapassando assim os 

que concluíram suas graduações na modalidade presencial.  

Nesta perspectiva, os dados demonstram que mais da metade dos docentes do 

TISOBA, não frequentaram as instituições de ensino superior, diariamente, na sua fase 

de formação inicial, ou seja, não foram formados em cursos presenciais. O que pode 

evidenciar a discussão sobre a qualidade dessa formação e revelar suas fragilidades na 

capacitação desses professores. 

Neste sentido, Maués, Segenreich e Otranto (2015) afirmam imprescindível que a 

formação inicial seja realizada no formato presencial, revelando que para a formação 

continuada faz-se interessante considerar a possibilidade de ser ofertada na educação à 

distância, porém nos convida a refletir quanto à qualidade dessas formações, já que dela 

depende, dentre outras variáveis, que a o Brasil tenha uma educação transformadora. 
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Em se tratando dos cursos de pós-graduação que já foram apresentados nesta 

pesquisa como critério para progressão na carreira incidindo diretamente na remuneração 

docente e que se constitui em uma das categorias de valorização docente. Podemos 

destacar que, apesar dos dados do Censo Escolar 2014 apontarem que a porcentagem de 

professores da Educação Básica com pós-graduação no Brasil aumentou 6,9 pontos 

percentuais entre 2009 e 2014, alcançado um percentual de 31,4% em 2014, e que no 

Censo Escolar 2016 o percentual subiu para 34,6%, este crescimento ainda é pequeno, 

considerando que para o cumprimento da Meta 16 do atual PNE, é necessário que em 

2024, 50% dos professores da Educação Básica tenham concluído curso de pós-

graduação.  

 

Gráfico 10: Titulação em nível de pós-graduação 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

 

Dos professores pesquisados, 59,3% responderam possuir alguma pós-graduação 

lato sensu em nível de especialização com carga horária mínima de 360 horas. Já a pós-

graduação stricto sensu em nível de mestrado e doutorado estão representadas no 

TISOBA em 12,1% e 0,9% respectivamente. Vale destacar que o mestrado acadêmico 

está representado em 9,3% e todos os respondentes cursaram no Programa de Pós-

Graduação em Educação – PPGED da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Já 
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2,8% representam mestrados profissionais. Em se tratando do doutorado, apenas 1 dos 

respondentes possui está titulação, representada em 0,9% nesta análise. 

Outra forma apresentada como pós-graduação, levando-se em consideração que 

todos os cursos realizados após a graduação se encaixam neste critério, é o curso de 

atualização profissional, em que 3,7% dos professores do TISOBA se enquadraram nesta 

modalidade. Já os professores que não possuem pós-graduação estão representados pelo 

percentual de 18,5%. 

O quadro 17 especifica alguns dos cursos de pós-graduação realizados pelos 

professores do TISOBA. Vale ressaltar que esta questão no questionário era marcada 

como obrigatória, porém alguns respondentes digitaram apenas um ponto final, não 

permitindo apresentar o resultado na íntegra. 

 

Quadro 17– Cursos referentes à formação continuada em nível de Pós-Graduação dos docentes 

do TISOBA 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

Curso Respondentes 

Gestão Pública 01 

Educação Ambiental 01 

MBA em Perícia e Auditoria Ambiental 01 

Metodologia do Ensino de Matemática 05 

Metodologia do Ensino da Matemática e da Física 01 

Metodologia do Ensino da Biologia 01 

Matemática Financeira e Estatística 01 

Coordenação Pedagógica 04 

Educação de Jovens e Adultos 01 

Educação Especial e Inclusiva 04 

Metodologias do Ensino de Língua Portuguesa 05 

Metodologia da Alfabetização nas séries iniciais 01 

Metodologia do Ensino de História 01 

História do Brasil 01 

História e Cultura Afro-brasileira 02 

Neuropsicopedagogia 01 

Neuropsicologia 02 

Atendimento Educacional Especializado 01 

Mídias na Educação 03 

Psicopedagogia Clínica e Institucional 13 

Alfabetização e Letramento 05 

Gestão Educacional 11 

Magistério Superior/Docência Universitária 02 

Educação Infantil 03 

Educação Física com ênfase na Inclusão 01 
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Linguística e Literatura 01 

História Social do Trabalho 02 

Docência no Ensino Fundamental e Médio 02 

Musculação e Treinamento de força 01 

Educação Física Escolar 01 

Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça 02 

Ciências da Educação 01 

Políticas Públicas, Gestão e Práticas Educacionais 01 

Psicologia da Educação 02 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

Curso Respondentes 

Mestrado em Educação – PPGED/UESB 09 

Mestrado em Letras: Cultura, Educação e 

Linguagens - UESB 

01 

Mestrado em Ciências da Educação 01 

Mestrado em História Social - UFBA 01 

Mestrado Profissional em Matemática 01 

Doutorado em Ciências Sociais/História Econômica 

- USP 

01 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

 

Diante do exposto vale destacar a discussão de Oliveira e Maués (2012), quando 

afirmam o quão é preocupante a qualidade dos cursos de especialização, que na maioria 

das vezes os professores realizam para obeterem progressão de carreira. “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). 

 

8.3 CARREIRA DOCENTE 

  

A carreira docente neste sub-item será apresentada na perspectiva dos sujeitos 

participantes da pesquisa a partir dos critérios de tempo de exercício da docência, vínculo 

trabalhista, carga horária total e carga horária semanal de trabalho. 

Em se tratando do tempo de exercício na docência, buscamos nos estudos sobre 

os ciclos de vida profissional de Huberman (1992), inspiração para elaborar a questão 

apresentada no gráfico 6 e que perpassam pelo período de entrada na carreira até o de 

término, com a possível aposentadoria. Os intervalos apresentados no gráfico abaixo 

correspondem ao quadro analítico das fases da carreira do professor elaboradas por 

Huberman (1992). 
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Gráfico 11: Tempo de exercício da docência 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

 

A primeira fase apresentada é a de entrada na carreira e corresponde o período dos 

três primeiros anos, representados no TISOBA pelo percentual de 4,6% dos professores. 

Para Huberman (1992), esta fase possui dois momentos, o de estágio de sobrevivência, 

marcado por um momento de instabilidades pessoal e profissional, com dificuldades com 

a indisciplina e com o ensinar, e o de estágio de descoberta é caracterizado pelo 

entusiasmo e a exploração. 

O período de 4 a 6 anos é classificado por Huberman (1992) como fase de 

estabilização, constituída com comprometimento, confiança e sentimento de 

competência. Os professores do TISOBA que se encaixam neste momento estão 

representados por 6,5% dos respondentes. 

Com 79,6% de representatividade, os professores do TISOBA estão em sua 

maioria na fase denominada por Huberman (1992) como sendo a fase de diversificação, 

em que os professores mais seguros profissionalmente costumam buscar novos desafios 

para sair da rotina e ressignificar sua carreira profissional e compreendem o período de 7 

a 25 anos de exercício profissional. 

A quarta fase apresentada pelo autor é a de serenidade, marcada pela aceitação de 

si enquanto profissional e está situada na fase dos 25 a 35 anos de carreira em que apenas 

9,3% dos professores do TISOBA se encaixam. E por último vem a fase de 

desinvestimento na carreira, compreendida pelo período de 35 a 40 anos no exercício 

docente e quem nesta pesquisa não foi representada por nenhum respondente. 
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Os dados apresentados nos levam a inferir que os docentes do TISOBA estão 

numa fase ativa e de investimento na carreira, já que esta fase é a que os professores se 

mostram mais motivados para realizarem as mais diversas atividades na escola e 

conseguem melhor diversificar sua prática. 

  

Gráfico 12: Tipos de vínculos trabalhistas nos municípios do TISOBA 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

 

O gráfico 12 remete aos tipos de vínculos trabalhistas que são praticados nos 

municípios do TISOBA. OS dados revelam que 83,3% dos respondentes são funcionários 

públicos concursados; 15,7% prestador de serviço por contrato temporário e 0,9% 

prestador de serviço sem contrato. 

Aqui se insere a discussão da Lei de Terceirização que legitima a precarização dos 

vínculos trabalhistas autorizando as repetidas contratações e que vem se tornando prática 

legitimada, todos os anos, nos municípios brasileiros. 

Com relação à carga horária que define a jornada de trabalho do professor está 

representada nesta pesquisa por uma jornada total, que é o tempo de sala de aula mais o 

tempo dedicado às atividades fora da classe, para planejamento, elaboração e correção de 

atividades discentes e a jornada que considera a distribuição de carga horária semanal na 

escola ou escolas que o professor trabalha. Esta última jornada é praticada por aqueles 

professores que não possuem dedicação exclusiva e precisam trabalhar em mais de uma 

escola ou até mesmo em empregos diferentes para conseguir compor uma remuneração 

suficiente para se manter. 
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Gráfico 13: Carga horária total de trabalho dos professores do TISOBA, no ano de 2018 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

 

O gráfico 13 demonstra que 51,9% dos professores do TISOBA possuem uma 

carga horária total de 40h semanais; 39,8% 20h; 7,4% e apenas 0,9% 30h. 

 

Gráfico 14: Carga horária semanal de trabalho dos professores do TISOBA, no ano de 2018

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 
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O gráfico 14 considera a geografia dos locais de trabalho dos professores do 

TISOBA e demonstram que 82,7% dos professores exercem toda a carga horária de 

trabalho numa única escola; 9,9% cumprem parte da carga horária numa escola e parte 

em outra escola no mesmo município; 6,2% cumprem parte da carga horária numa escola 

em um município e parte em outra escola de outro município; e, apenas 1,2% exercem 

parte da carga horária em uma escola e outra parte na coordenação. 

 

 

8.4 REMUNERAÇÃO DOCENTE 

 

A remuneração docente praticada no Território de Identidade do Sudoeste Baiano 

será apresentada na perspectiva dos sujeitos participantes da pesquisa a partir da faixa 

salarial com adicionais, se houver; do exercício de outra atividade remunerada além da 

atividade docente exercida e que contribua na composição da renda; da prática do horário 

destinado às Atividades Complementares; tempo e local para realização do planejamento 

das atividades docentes; e, a frequência de atendimento com o coordenador pedagógico. 

 

Gráfico 15: Faixa salarial paga em 2018 para os docentes do TISOBA 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

 

No TISOBA, o gráfico 15 demonstra que 50,9% dos respondentes recebem de 1 
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remunerados 12% do total de respondentes; 5,6% recebem até um salário mínimo; a 

porcentagem dos que recebem de 7 a 10 salários somadas perfazem 3,7% e nenhum 

docente recebe remuneração acima de 10 salários mínimos. 

Com base nos estudos de Sampaio e Marin (2004), podemos constatar que a média 

salarial dos professores da educação básica brasileira esteve, em 1997, abaixo da média 

de outros países. Com o passar dos anos de atividade docente, a situação salarial brasileira 

melhora um pouco, por meio dos incentivos dados como adicionais por tempo de serviço 

e qualificação profissional, mesmo assim continua abaixo da média salarial de outros 

países.  

 

Gráfico 16: Outra atividade remunerada além da docência para contribuir na composição da 

renda

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

 

No âmbito do exercício de outra atividade remunerada para além da docência e 

que seja desenvolvida para aumentar a renda 68,2% dos colaboradores responderam que 

não exercem outra atividade remunerada. Os que responderam que exercem outra 

atividade remunerada na área de educação compuseram um percentual de 23,4% e citaram 

que exercem também a docência na rede estadual, regência de classe em uma escola 

estadual de ensino médio, é professor de ensino superior, professor em escola da rede 

privada, professor de cursinho e exerce função de direção. 
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Outros 9,3% responderam que exercem outra atividade remunerada fora da área 

de educação, a saber: artesanato, locação de imóveis, agropecuária, pinturas 

personalizadas em veículos e promotora de eventos de festas infantis. 

Desta forma, é possível inferir que a maior parte dos participantes da pesquisa 

trabalham em apenas um escola e não exercem outra atividade remunerada, conseguindo 

manter suas despesas com a média de 1 até 2 salários mínimos.  

 

Gráfico 17: Ocorrência do horário para desenvolvimento das atividades complementares

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

  

Em relação à garantia do horário reservado para desenvolvimento das Atividades 

Complementares 72,5% afirmaram que elas ocorrem sim, sempre. Já 12,5% garantem que 

elas ocorrem frequentemente. Quase nunca e nunca, se somados perfazem o percentual 

de 1,7%. Outros complementaram informando que ocorrem quinzenalmente ou que 

sempre é adiado e, por isso, faz por conta própria. Um outro respondente complementou 

que em 2018 os horários destinados às Atividades Complementares ocorriam aos sábados, 

fora da carga horária semanal. 
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Gráfico 18: Tempo individual para planejamento das atividades docentes

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

 

Com relação ao tempo individual dedicado ao planejamento das atividades 

docentes 70,4% afirmam que realizam parte em casa e outra da escola, sendo que 18,5% 

realizam seu planejamento apenas na escola, em momentos específicos para 

desenvolvimento desta atividade. Já 8,3% realizam o planejamento apenas em casa e 

outros acrescentaram que realizam na secretaria de educação. 
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Gráfico 19: Frequência para atendimento com coordenação pedagógica

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

 

O gráfico 19 apresenta a frequência de atendimento com a coordenação 

pedagógica no TISOBA. %8% garantem que este atendimento ocorre semanalmente. Já 

os atendimentos que acontecem a cada 15 dias e uma vez por mês, perfazem percentuais 

de 16,7% e 12% respectivamente. 

Dos respondentes, 5,6% afirmaram não ter coordenador pedagógico na escola em 

que trabalha. Outros especificaram que a escola tem coordenador pedagógico porém este 

não realiza atendimento individual e outros que este momento de coordenação só ocorre 

se o professor procura pelo serviço. 
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8.5 CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE  

 

A discussão das condições de trabalho se integra à da valorização, que é um debate 

atual para o movimento docente no Brasil, principalmente ao considerarmos que são 

muitos os aspectos de análise das condições de trabalho nas instituições públicas de 

ensino que influenciam essas condições. Para Hypolito (2012), estes aspectos envolvem 

elementos indissociáveis, a saber: formação, carreira, remuneração, formas de 

contratação, carga horária, tempo para estudos e planejamentos, características das 

turmas, condições físicas e materiais do trabalho.  

Os aspectos que buscaremos discutir e apresentar neste item perpassa pela 

quantidade de escolas em que o professor trabalha, quantidade de turmas em que leciona, 

quantidade média de alunos por turma e a quantidade de disciplinas que leciona. 

Trataremos ainda das condições de saúde do docente a partir da perspectiva dos 

sujeitos respondentes sob a ótica dos problemas de saúde apresentados e os problemas 

com diagnóstico médico recebidos pelos professores do TISOBA. 

  

Gráfico 20: Quantidade de escolas em que trabalha 

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

 

Em se tratando das condições de trabalho iniciaremos com a análise da quantidade 

de escolas em que o profissional docente trabalha no TISOBA. Assim destacamos que 

66,7% trabalham em apenas e escola, 25,9% em 2 escolas, 6,5% em quatro ou mais 

escolas e 0.9% em 3 escolas. 
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Gráfico 21: Quantidade de turmas em que leciona

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

 

A quantidade de turmas em que leciona podem ser analisadas no gráfico 21 em 

que percebemos os percentuais bem próximos com exceção dos que lecionam em 3 ou 7 

turmas, estes apresentaram valores menores de 10%, mesmo se somarmos os dois. 
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Gráfico 22: Quantidade média de alunos por turma

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

 

Já a quantidade média de alunos por turma foi possível verificar no gráfico 22 um 

percentual de destaque nas turmas com 26 a 30 alunos, que é de 29,6%. As turmas de 21 

a 25 e 31 a 35, apresentaram percentuais iguais, de 18,5%. Em seguida as turmas com 16 

a 20 alunos, com 14,8%; as de 1 a 15 alunos, com 9,3%; as de 36 a 40, 6,5%; as com mais 

de 55 alunos, 2,8%; e, as turmas com 41 a 55 alunos tiveram nenhum percentual. 

10

15

20

32

20

7

0 0 0
3

0

5

10

15

20

25

30

35

1-15 alunos/turma

16-20 alunos/turma

21-25 alunos/turma

26-30 alunos/turma

31-35 alunos/turma

36-40 alunos/turma

41-45 alunos/turma

46-50 alunos/turma

51-55 alunos/turma

Mais de 55 alunos/turma



167 
 

Gráfico 23: Quantidade de disciplinas que leciona

 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

 

 Já a quantidade de disciplinas que leciona ganham destaque os docentes que 

lecionam 2 disciplina, apresentando percentual de 36,1% e 26,4% para apenas uma 

disciplina. Em terceiro lugar o destaque é para os que lecionam 5 disciplinas, perfazendo 

uma porcentagem de 12,5%. Seguindo temos 9,7% para 3 disciplinas, 5,6% para 4 

disciplinas, 4,2% para 8 ou mais e 2,8% para 6 e 7 disciplinas. 

 O gráfico 24 trata das condições de saúde docente sob a ótica dos sujeitos, 

analisando o que tem sido praticado no Território de Identidade do Sudoeste Baiano para 

a composição da valorização docente. Para tanto as questões enumeraram recorrentes 

queixas sinalizadas pelos professores e estes puderam escolher mais de uma alternativa. 

A escolha foi feita primeiramente de acordo com os problemas de saúde percebidos pelos 

respondentes no ano de 2018. 
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Gráfico 24: Problemas de saúde apresentados pelos professores do TISOBA em 2018 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

 

A leitura do gráfico demonstra que os problemas mais recorrentes foram cansaço, 

dor na coluna, esquecimento, dor/inchaço nas pernas, nervosismo, dor na garganta, 

insônia, azia/queimação, problemas de visão e dor nos braços/ombros. O que nos leva a 

inferir que cansaço excessivo aliado ao esquecimento, nervosismo, insônia, rouquidão ou 

perda da voz e dores físicas relatados pelos professores participantes deste estudo são 

fatores que podem comprometer a saúde destes trabalhadores ou até mesmo desencadear 

o aparecimento de Síndromes, a exemplo de Burnout, comum entre professores, sendo 

esta caracterizada pela elevada exigência física, emocional e mental no trabalho. 

Tal situação é caraterística peculiar à docência, pois a alta demanda, as múltiplas 

exigências, a dita flexibilidade, que impõe uma busca constante pelo alcance de metas, 

fazendo com que alta sobrecarga esteja presente no âmbito do desemepenho do trabalho 

real do professor. Por um lado tem a visão e cobrança do empregador (reuniões com pais 

e coordenação, preparação de avaliações e aulas) e do outro a do próprio professor (busca 
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pelo saber, capacitações, titualações, falta de tempo para o lazer, dentre outros) 

(FREITAS, 2013). 

Já em relação aos diagnósticos médicos, estes perpassaram em maior incidência 

nas doenças como: estresse, transtorno de ansiedade, doenças da coluna e síndrome do 

pânico. 

 

Gráfico 25: Diagnósticos médicos recebidos pelos professores do TISOBA em 2018 

Fonte: Elaboração da autora a partir dos questionários online respondidos, 2019 

 

Os dados revelam que os professores do TISOBA, estão adoecidos e estes dados 

estão em conformidade com os apresentados nas pesquisas latino americanas na área de 

educação. Percebe-se que dentre os profissionais que estão mais suscetíveis ao 

adoecimento está o professor, por possuir sobrecarga das demandas física e emocional, o 

que interfere diretamente na qualidade de vida destes sujeitos e no desempenho de sua 

atividade profissional. 

Desta forma, os processos de trabalho e as demandas exaustivas requeridas pelo 

professor são questões que podem desencadear desordens à sua saúde, a partir de 
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demandas da profissão, como: utilização intensa da voz, ausência, aspectos emocionais, 

condições de trabalho e saúde, hábitos de vida inadequados, alterações posturais, sendo 

que tudo isso somado a condiçoes ocupacionais desfavoráveis geram impactos na rotina 

desses profisisonais. É preciso considerar os fatores de estresse por frustração 

profissional, falta de reconhecimento social, aspectos socioculturais e baixa remuneração.  

Nota-se, portanto, que para contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos 

professores há de se adotar um olhar mais amplo que considera o biológico, social, 

psicológico, espiritual e ambiental como fatores que constituem a integralidade do ser 

humano.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação buscou realizar uma investigação no intuito analisar como se 

evidencia o contexto da valorização docente nos municípios do Território de Identidade 

do Sudoeste Baiano. Faz-se necessário ressaltar que quando se propõe realizar uma 

investigação que envolve questões relacionadas às políticas educacionais, é importante 

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 pesquisa 

foi iniciada, 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 15 a 18 do PNE 2014 - 2024. Entretanto, no desenvolvimento da 

pesquisa, o cenário político nacional sofreu fortes mudanças e, consequentemente, as 

políticas educacionais, por ser parte integrante deste processo, também foram impactadas 

por transformações, que vêm interferindo diretamente nas questões relacionadas à 

valorização dos docentes no Brasil. 

Assim os resultados da pesquisa retratam as questões locais da política de 

valorização docente nas redes municipais pertencentes ao Território de Identidade do 

Sudoeste Baiano, tomando como referência de estudo a análise do que está instituído nos 

planos de cargo, carreira e remuneração do magistério de cada município, confrontando 

os dados com o que vem sendo praticado nestes municípios em favor da valorização a 

partir da perspectiva do sujeito docente. 

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 critérios relativos à 

valorização docente instituídos pela CONAE/2018 a partir de pressupostos 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, 
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dos 24 municípios investigados, foram analisados os planos de cargo, carreira e 

remuneração de 19 municípios pertencentes ao TISOBA. Já na pesquisa de campo, 

procedeu-se à aplicação de questionário com os professores das redes municipais do 

TISOBA, utilizando para tal finalidade a Plataforma Google Docs. 

A análise dos dados coletados foi apresentada em duas seções desta dissertação. 

Os achados da pesquisa documental estão presentes na seção intitulada “Valorização 

docente: o instituído nas legislações brasileiras e no contexto dos planos de cargo, carreira 

e remuneração (PCCR)”. Já a pesquisa de campo foi retratada na seção que se intitula 

“Valorização docente: o praticado no TISOBA a partir da análise dos questionários 

aplicados”. Ambas as análises foram norteadas nas categorias de análise escolhidas no 

início deste estudo, a saber: formação; carreira; remuneração e condições de trabalho e 

saúde. 

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 a que 

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 TISOBA foi a 

identificação que os municípios de Jacaraci e Mirante ainda não possuem Plano de cargo, 

carreira e remuneração. 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 com o 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 que estão irregulares. 

Outro aspecto que merece destaque quanto à irregularidade e discrepância entre o 

que é instituído legalmente e o praticado em cada rede municipal do TISOBA, 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. Ressalta-se que 

neste aspecto relativo à composição da carga horária de atividades do docente na 
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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. 

Como reflexo destes aspectos irregulares existentes nas redes municipais 

pertencentes ao TISOBA, 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. 

Desta forma reforçamos a necessidade de que o coletivo docente 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 não considera e desvaloriza as conquistas de anos de luta da categoria.  
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11 APÊNDICES 

 

 

Apêndice A 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário é parte integrante do projeto de pesquisa intitulado: “Valorização 

docente no Território de Identidade do Sudoeste Baiano: o instituído e o praticado”, que 

está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação, nível Mestrado Acadêmico, 

da Universidade Estadual da Bahia – Campus Vitória da Conquista/BA, pertencente à 

Mestranda Daniela Oliveira Vidal da Silva, sob Orientação do Prof. Dr. Claudio Pinto 

Nunes. 

 

 

1. Em qual município você trabalha como professor da rede municipal de ensino? (Marcar 

apenas uma alternativa) 

 

(  ) Anagé 

(  )Aracatu 

(  ) Barra do Choça 

(  ) Belo Campo 

(  ) Bom Jesus da Serra 

(  ) Caetanos 

(  ) Cândido Sales 

(  ) Caraíbas 

(  ) Condeúba 

(  ) Cordeiros 

(  ) Encruzilhada 

(  )Guajeru 

(  )Jacaraci 

(  ) Licínio de Almeida 

(  ) Maetinga 

(  ) Mirante 

(  )Mortugaba 

(  )Piripá 

(  ) Planalto 

(  ) Poções 

(  ) Presidente Jânio Quadros 

(  ) Ribeirão do Largo 

(  ) Tremedal 

(  ) Vitória da Conquista 

 

 

2. Qual é o seu sexo? (Marcar apenas uma alternativa) 

 

(    ) Masculino   

(    ) Feminino 
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3. Qual a sua faixa etária? (Marcar apenas uma alternativa) 

 

(    ) Até 24 anos 

(    ) De 25 a 29 anos 

(    ) De 30 a 39 anos 

(    ) De 40 a 49 anos 

(    ) De 50 a 59 anos 

(    ) 60 anos ou mais 

 

4. Qual sua formação inicial? Referente à graduação. (citar o nome do curso) 

______________________________________________________________________ 

 

5. Você já concluiu ou está cursando a sua primeira graduação? (Marcar apenas uma 

alternativa) 

 

(  ) Concluída    

(  ) Cursando 

 

6. Caso tenha concluído, informe há quantos anos você concluiu sua primeira graduação ? 

(Marcar apenas uma alternativa) 

 

(  ) Há menos de 2 anos   

(  ) De 2 a 7 anos 

(  ) De 8 a 14 anos 

(  ) De 15 a 20 anos 

(  ) Há mais de 20 anos 

 

7. Você possui mais de um curso de graduação? Se sim, cite o (s) curso (s) e o (s) respectivo 

(s) ano (s) de conclusão. Se não, avance para a questão 8. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. Em que tipo de instituição você cursou sua graduação? (Marcar apenas uma 

alternativa) 

 

(  ) Pública Federal 

(  ) Pública Estadual 

(  ) Privada 

(  ) Outro.  

 

9. De que forma você realizou sua graduação? (Marcar apenas uma alternativa) 

 

(  ) Presencial 

(  )Semi-presencial 

(  ) À distância 

(  ) Outro: _____________________________ 
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10. Você possui alguma pós-graduação? Indique a mais alta titulação que você possui. 

(Marcar apenas uma alternativa) 

 

(  ) Atualização (mínimo de 180 horas) 

(  ) Especialização (mínimo de 360 horas) 

(  ) Mestrado profissional 

(  ) Mestrado acadêmico 

(  ) Doutorado 

(  ) Não possui pós-graduação 

(  ) Outro: ______________________________ 

 

11. Especifique o(s) nome (s) do (s) curso(s) de pós-graduação sinalizado na questão 

anterior: ___________________________________ 

 

12. Há quanto tempo você trabalha como professor (a)? (Marcar apenas uma alternativa) 

 

(  ) Até 3 anos 

(  ) De 4 a 6 anos 

(  ) De 7 a 25 anos 

(  ) De 25 a 35 anos 

(  ) De 35 a 40 anos 

 

13. Qual seu vínculo trabalhista neste município? (Marcar apenas uma alternativa) 

 

(  ) Prestador de serviço por contrato temporário 

(  ) Prestador de serviço sem contrato 

(  ) Funcionário público concursado 

(  ) CLT 

(  ) Horista (receber por horas/aulas ministradas) 

(  ) outro: _____________________________ 

 

14. Qual sua carga horária totalde trabalho formal? (Marcar apenas uma alternativa) 

 

(  ) 20 horas semanais 

(  ) 30 horas semanais 

(  ) 40 horas semanais 

(  ) 60 horas semanais 

(  ) Outro:_______________________________ 

 

 

15. No ano letivo de 2018, qual função você está exercendo neste município? (Marcar 

apenas uma alternativa) 

 

(  ) Professor da Educação Infantil 

(  ) Professor das séries iniciais do Ensino Fundamental 

(  ) Professor das séries finais do Ensino Fundamental 

(  ) Coordenador Pedagógico 

(  ) Outro:_________________________________ 
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Caso tenha respondido coordenador pedagógico ou outros, na questão 15, por favor, 

avance para questão 20.Já os que responderam - Professor no item 15, responda: 

 

 

16. Quantas disciplinas leciona? (Marcar apenas uma alternativa) 

 

(  ) Apenas 1 disciplina 

(  ) 2 disciplinas 

(  ) 3 disciplinas 

(  ) 4 disciplinas 

(  ) 5 disciplinas 

(  ) 6 disciplinas 

(  ) 7 disciplinas 

(  ) 8 ou mais disciplinas 

 

17. Em quantas turmas você leciona? (Marcar apenas uma alternativa) 

 

(  ) Apenas 1 turma 

(  ) 2 turmas 

(  ) 3 turma 

(  ) 4 turmas 

(  ) 5 turmas 

(  ) 6 turmas 

(  ) 7 turmas 

(  ) 8 ou mais turmas 

 

18. Considerando a geografia do(s) local (is) de trabalho, como está a distribuição de 

sua carga horária semanal? (Marcar apenas uma alternativa) 

 

(   ) Toda a carga horária numa única escola 

(   ) Parte da carga horária numa escola e parte em outra escola no mesmo município 

(  ) Parte da carga horaria numa escola em um município e parte em outra escola de 

outro município 

(  ) Outro:_______________________________________ 

 

 

19. Em relação às Atividades Complementares (AC), o horário de AC é garantido 

semanalmente? (Marcar apenas uma alternativa) 

 

(  ) Sim, sempre 

(  ) Frequentemente 

(  ) Quase nunca 

(  ) Nunca 

(  ) Outro: _____________________________ 

 

20. Neste município qual o seu salário bruto? (com adicionais, se houver). (Marcar 

apenas uma alternativa) 

 

(   ) Até um salário mínimo 

(   ) De 1 até 2 salários mínimos 
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(   ) De 3 até 4 salários mínimos 

(   ) De 5 até 6 salários mínimos 

(   ) De 7 até8 salários mínimos 

(   ) De 9 até 10 salários mínimos 

(   ) Acima de 10 salários mínimos 

 

21. Além da atividade como docente neste município, você exerce outra atividade 

remunerada, que contribui para sua renda pessoal? (Marcar apenas uma alternativa) 

 

(   ) Sim, outra atividade na área de educação. 

(   ) Sim, outra atividade fora da área de educação. 

(   ) Não exerço outra atividade remunerada. 

 

22. Caso você tenha respondido sim na questão anterior, cite qual (is) atividade (s) você 

exerce? ______________________________________________________ 

 

23. Em quantas escolas você trabalha? (Marcar apenas uma alternativa) 

 

(   ) Apenas 1 

(   ) Em 2 escolas 

(   ) Em 3 escolas 

(   ) Em 4 ou mais escolas 

 

24. Qual a natureza da(s) instituição (ões) em que você trabalha? (Marcar apenas uma 

alternativa) 

 

(  ) Somente escola púbica  

(  ) Somente escola privada 

(  ) Escola pública e escola privada 

(  ) Outro:__________________________________ 

 

25. Qual o seu tempo para planejamento das atividades docentes? (Marcar apenas uma 

alternativa) 

 

(  ) Apenas na escola – nos intervalos 

(  ) Apenas na escola – em momentos específicos para planejamento 

(  ) Apenas em casa  

(  ) Parte em casa e outra parte na escola 

(  ) Outro:____________________________________ 

 

26. Com que frequência você tem atendimento com seu coordenador pedagógico? 

(Marcar apenas uma alternativa) 

 

(  ) Semanalmente 

(  ) A cada 15 dias 

(  ) Uma vez por mês 

(  ) Não tem coordenador pedagógico na escola em que trabalho 

(  ) Outro:__________________________________ 
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27. Qual a quantidade média de alunos, nas turmas que você leciona, neste município? 

(Marcar apenas uma alternativa) 

 

(  ) 1-15 alunos/turma 

(  ) 16-20 alunos/turma 

(  ) 21-25 alunos/turma 

(  ) 26-30 alunos/turma 

(  ) 31-35 alunos/turma 

(  ) 36-40 alunos/turma 

(  ) 41-55 alunos/turma 

(  ) Mais de 55 alunos/turma 

 

28. Em relação à sua saúde, assinale todos os problemas que você tiver: (Marque todas 

que se aplicam). 

 

(  ) Cansaço    

(  ) Dor na coluna 

(  ) Esquecimento   

(  ) Dor/inchaço nas pernas 

(  ) Nervosismo   

(  ) Dor na garganta 

(  ) Insônia    

(  ) Rouquidão ou perda/diminuição da voz 

(  ) Azia/queimação   

( ) Problemas de audição 

(  ) Problemas de visão 

(  ) Dor nos braços/ombros  

(  ) Outro:_________________________________________ 

 

 

29. Em relação à sua saúde, você recebeu algum dos diagnósticos médicos abaixo? , 

assinale todos os diagnósticos recebidos: (Marque todas que se aplicam). 

 

(  ) Transtorno de ansiedade 

(  ) Estresse 

(  ) Doença do aparelho respiratório 

(  ) Doença endócrinas 

(  ) Doença nutricionais 

(  ) Doença metabólicas 

(  ) Doença do aparelho digestório 

(  ) Depressão 

(  ) Síndrome do pânico 

(  ) Doenças por esforço repetitivo (Ex. L.E.R.) 

(  ) Doenças de coluna 

(  ) Outro:____________________________________________ 

 

 

AS PERGUNTAS DE 30 A 37 APRESENTAM ALGUNS PROBLEMAS QUE 

PODEM OCORRER NAS ESCOLAS. PARA CADA QUESTÃO ASSINALE UMA 

ALTERNATIVA QUE ESPECIFIQUE O QUANTO ESSE PROBLEMA 



188 
 

DIFICULTOU OU NÃO, O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. (Marcar apenas 

uma alternativa por linha) 

 

OCORREU NA 

ESCOLA 

SIM, 

SEMPRE 

FREQUENTEMENTE QUASE 

NUNCA 

NUNCA 

30. Insuficiência de 

recursos financeiros? 

    

31. Inexistência de 

professores para 

algumas disciplinas ou 

séries? 

    

32. Carência de 

pessoal administrativo? 

    

33. Carência de 

pessoal de apoio 

pedagógico 

(coordenador, 

supervisor, orientador 

educacional)? 

    

34. Falta de recursos 

pedagógicos? 

    

35. Alto índice de 

faltas por parte dos 

professores? 

    

36. Alto índice de 

faltas por parte de 

alunos? 

    

37. Problemas 

disciplinares causados 

por alunos? 

    

 

 

 

38. Considerando a formação, a carreira, a remuneração, e as condições de trabalho e de 

saúde, presentes em sua trajetória de professor(a) neste município, como você percebe 

tais elementos como fatores de valorização do profissional docente? Discorra sobre. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

39. Como você avalia o plano de cargo, carreira e remuneração do seu município? De que 

forma ele tem contribuído para a valorização do profissional docente? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Aqui termina o questionário. 

 

Muito obrigada por sua cooperação! 
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12 ANEXOS 

 

Anexo A 
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Anexo B 
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