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RESUMO 

 

 
MACHADO, Jarbas de Paula. Carreira do magistério em municípios de Goiás e o potencial de financiamento 
educacional local. 371f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade 
de Educação/UFG, Goiânia, 2015. 
 
Esta tese inscreve-se na Linha de Pesquisa Estado, Políticas e História da Educação do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. O objetivo do estudo foi analisar e 
compreender a política de carreira para o magistério público no Brasil, sobretudo nas etapas de produção dos textos 
normativos de âmbito federal e local, a partir dos elementos constitutivos dessa carreira e de sua relação com o 
potencial de financiamento educacional no âmbito de 15 municípios do Estado de Goiás. Tendo como referencial 
teórico metodológico o ciclo de políticas de Stephen J. Ball e suas aproximações com o modus operandi da 
pesquisa em Pierre Bourdieu, foram analisados os contextos de influência e de produção dos textos normativos da 
política. Além do levantamento e da análise de documentos adotamos como procedimentos complementares a 
coleta de dados por meio de formulários específicos enviados às secretarias municipais de educação e de 
levantamentos e observações, in loco, realizados em três municípios da amostra. A política para a carreira do 
magistério no Brasil vem sendo construída, mais pontualmente a partir da segunda metade dos anos 1990, sob 
influência do ideário neoliberal para a educação. No cenário federal foi possível observar nas orientações sobre a 
elaboração dos planos de carreira do magistério, previstas em documentos produzidos pelo MEC, a presença das 
ideias difundidas pelo Banco Mundial para os países em desenvolvimento. No contraponto, a definição da 
normatização federal é o produto de disputas institucionais onde os interesses dos principais agentes, tais como o 
MEC, a Undime, o Consed e a CNTE, nem sempre são consensuais. No cenário municipal a normatização federal 
não é acolhida em sua integralidade. As normas federais, marcadas por orientações gerais, sem objetividade, quase 
sempre, passam por uma interpretação individual de cada município. Nos anos 2000, a aprovação de novos marcos 
normativos no cenário federal, caracterizados por elementos constitutivos da carreira do magistério mais objetivos 
trazem novas perspectivas para os profissionais do magistério. O marco mais importante dessa nova etapa de 
construção da política para a carreira do magistério no Brasil foi a aprovação da Lei do PSPN. Contudo, os planos 
de carreira elaborados a partir da aprovação da Lei do Fundeb, da Lei do PSPN e da Resolução CNE/CEB nº 
02/2009 apresentaram “efeitos colaterais” como a redução da dispersão das carreiras, a extinção dos adicionais de 
titularidade e a emergência de gratificações/bônus por desempenho e produtividade. A hipótese inicial do estudo 
era a de que, considerando os diferentes contextos de construção da política para a carreira do magistério público 
da educação básica no Brasil, municípios com maiores potenciais de financiamento educacional teriam melhores 
propostas de carreira docente representadas, em especial, na estrutura das tabelas de vencimento e nos demais 
mecanismos de remuneração. Contrariando esta hipótese, o estudo mostra, a partir da análise da estrutura das 
carreiras do magistério e da forma como seus elementos constitutivos estão organizados, que o potencial de 
financiamento educacional local não influencia na definição de propostas mais ou menos vantajosas para os 
profissionais do magistério.  
 
 
Palavras-Chave: Financiamento da educação. Potencial de financiamento educacional local. Estatutos e planos 
de carreira do magistério. 
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ABSTRACT 

 
 
MACHADO, Jarbas de Paula. Teaching career in municipalities of Goiás and the potential for local educational 
funding. 371f. Thesis (Doctorate in Education) - Graduate Program in Education, Faculty of Education / UFG, 
Goiânia, 2015. 
 
 
This thesis is part of the Research Line State, Politics and History of the Graduate Program in Education at the 
Education Faculty of Education of the Federal University of Goiás. The aim of the study was to analyze and 
understand the career policy for public school teachers in Brazil, especially in the production stages of the 
normative texts of federal and local levels, from the constituent elements of that career and his relationship with 
the potential for educational financing from 15 municipalities in the state of Goiás. With the methodological 
theoretical framework Stephen J. Ball policy cycle and its relationship to the modus operandi of research in Pierre 
Bourdieu, we analyzed the contexts of influence and production of normative texts of politics. In addition to the 
survey and the analysis of documents adopted as complementary procedures to collect data through specific forms 
sent to the municipal education departments and surveys and observations, in locus, carried out in three 
municipalities of the sample. The policy for the teaching career in Brazil is being built, more punctually from the 
second half of the 1990s, under the influence of neoliberal ideas for education. At the federal scenario was observed 
in the guidance on the preparation of teaching career plans, set out in documents produced by the MEC, the 
presence of the ideas disseminated by the World Bank for developing countries. In contrast, the definition of 
federal regulation is the product of institutional disputes where the interests of key actors such as the MEC, the 
Undime, the CONSED and the CNTE, are not always consensual. In the municipal setting federal regulation is not 
accepted in its entirety. Federal, marked by general guidelines, without objectivity almost always go through an 
individual interpretation of each municipality. In the 2000s, the adoption of new regulatory frameworks at the 
federal scenario, characterized by constituent elements more objective teaching career bring new perspectives to 
the teaching professionals. The most important landmark of this new stage of building policy for the teaching 
career in Brazil was the approval of PSPN Act. However, plans for career developed from the approval of Fundeb 
Act, the PSPN Act and the Resolution CNE / CEB Nº 02/2009 had "side effects" such as reducing the spread of 
careers, the extinction of additional ownership and the emergence of bonuses / performance bonuses and 
productivity. The initial hypothesis of the study was that, considering the different policy contexts for building the 
career of basic education public school teachers in Brazil, municipalities with the highest potential of educational 
funding would have better represented teaching career proposals, in particular in the structure the salary scales and 
other compensation mechanisms. Contrary is hypothesis, the study shows, based on the analysis of the career 
structure and the way the constituent elements of teaching career are organized, the potential for local educational 
funding does not influence the definition of proposals more or less advantageous for professionals the magisterium. 
 
Keywords: Financing of education. Potential for local educational funding. Statute and teaching career plans. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo é o resultado de uma investigação inscrita na linha de pesquisa Estado, 

Políticas e História da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (PPGE/FE/UFG). Analisa a carreira 

do magistério da educação básica pública no Brasil, em particular no âmbito de municípios 

goianos, tomando como referência o potencial de financiamento educacional local (Pfel).  

Considerando ser recorrente o argumento de que melhores perspectivas de 

remuneração docente estariam direta ou indiretamente vinculadas a maiores aportes de recursos 

para a educação (DAVIES, 1999; MONLEVADE, 2007; CARREIRA; PINTO, 2007; PINTO, 

2009; ALVES; PINTO, 2011; dentre outros), este estudo partiu da hipótese de que municípios 

com melhores potenciais de financiamento teriam melhores propostas de carreira para os 

profissionais do magistério, o que poderia ser observado, em parte, pelo que dispõe os estatutos 

e planos de carreira e pela efetividade com que esses instrumentos estariam sendo executados.  

Para chegar à configuração da produção e prática das políticas de valorização salarial 

por meio dos estatutos e planos de carreira e sua relação com o Pfel, o estudo percorre um 

itinerário que metodologicamente envolve: i) a constituição histórica do objeto; ii) as 

influências e tensionamentos na produção dos marcos legais e demais atos normativos de 

âmbito federal; e iii) a forma com que cada um dos municípios estudados apreendeu as 

orientações da normatização federal para elaborar suas propostas de carreira para os 

profissionais do magistério. 

O interesse pelo tema emerge da minha trajetória profissional marcada por pelo menos 

dois momentos distintos que se aproximam na problematização que norteia a pesquisa. Se 

relaciona com minha vivência enquanto professor da educação básica e com o exercício de 

atividades de gestão da Secretaria Municipal de Educação (SME) do Município de São Luís de 

Montes Belos, Goiás (GO).  

Como professor da educação básica experimentei na prática as diversas faces do 

trabalho docente: multijornada de trabalho, salas superlotadas, falta de material pedagógico, 

fragmentação da formação continuada, descumprimento dos planos de carreira e baixa 

remuneração, ou seja, faces que colaboram para caracterizar a precarização, a intensificação e 

a desqualificação do trabalho docente (OLIVEIRA, 2004; OLIVEIRA, 2010; OLIVEIRA; 

VIEIRA, 2012). Como gestor da SME de São Luís de Montes Belos - GO nos anos de 2005 a 

2008, tive que lidar com as limitações e adversidades de diferentes origens: a insuficiência dos 
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recursos, a falta de pessoal qualificado, a disputa interna por mais recursos ou pelo menos para 

resguardar o investimento do mínimo constitucional em educação, a precariedade da estrutura 

física, a emergente necessidade de expansão da educação infantil, o alto custo do transporte 

escolar, a cobrança dos profissionais do magistério por melhores condições de trabalho, dentre 

outros.   

O conflito pessoal que marcou minha trajetória quando fui gestor da SME vinculava 

esta atividade com minhas atividades de docência na própria rede (anterior à gestão) e às 

atividades de regência na disciplina de matemática que cumulativamente continuava 

desenvolvendo na rede estadual de ensino de Goiás.  De um lado, as demandas dos profissionais 

do magistério representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás 

(Sintego) cujas argumentações eu conhecia da prática docente e reconhecia a pertinência e, do 

outro lado, a situação desconfortável de lidar com as limitações orçamentárias que, em geral, 

marcavam, naquele período, o financiamento da educação local.  

A aprovação de um novo estatuto e de um novo plano de carreira em 2004, no 

município citado, ocorreu exatamente num período em que boa parte dos professores da rede 

concluiu a graduação e também especializações lato sensu. Isso culminou com centenas de 

requerimentos objetivando os benefícios previstos para a carreira e, quando assumi a gestão da 

SME em 2005, já existia um acúmulo significativo de pedidos sem atendimento. Por mais que 

houvesse um esforço da gestão para mostrar as limitações orçamentárias existentes ao Conselho 

Municipal de Educação (CME), ao Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização dos Profissionais do Magistério  

(Fundef) e posteriormente do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb), ao Sintego e aos próprios professores, a sensação que permanecia era a de que tudo 

dependia de vontade política, o que para a categoria não existiria naquele momento.  

O enquadramento dos professores no plano de carreira de 2004 fez com que a folha 

de pagamento tivesse um aumento superior a 40%. Como a arrecadação não aumentou na 

mesma proporção, a concessão dos benefícios de progressão vertical, horizontal e de 

titularidade ficou inviabilizada. Como a especialização lato sensu era realizada por muitos de 

forma concomitante com o último ano de graduação, e no plano de carreira não havia previsão 

de um intervalo de tempo em que o professor deveria permanecer em cada um dos níveis, em 

muitos casos o professor apresentava o diploma da graduação e o certificado da pós-graduação1, 

                                                 
1 À época, muitas especializações foram feitas sem que fosse levado em conta as demandas da escola ou de 
qualquer projeto que indicasse uma formação programada e consistente dos professores. Os cursos eram escolhidos 
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ou seja, solicitava duas promoções simultaneamente. A diferença entre o Nível I (nível médio/ 

modalidade normal) e o Nível III (especialização lato sensu) era de 58,6%. A proposta da gestão 

foi de limitar um intervalo de três anos entre uma progressão vertical e outra, assim como já 

acontecia na rede estadual de Goiás. Ao final das discussões, foi definido um intervalo de dois 

anos e mesmo assim as receitas não aumentavam na mesma proporção das demandas, fazendo 

com que, na prática, os professores permanecessem mais de dois anos no mesmo nível. Tudo 

isso colaborava para um ambiente de elevada tensão. Mesmo a situação salarial sendo 

comprovadamente muito melhor do que a que havia antes da aprovação do plano de carreira, o 

fato de haver previsão de vantagens não concedidas imediatamente, prejudicava, claramente, a 

pauta pedagógica.  

Em 2008, último ano daquele mandato, a situação havia melhorado. Os reajustes 

previstos para as datas-bases haviam sido cumpridos2 e os benefícios, em sua maioria haviam 

sido concedidos. Mas surgiram outras demandas: a reinvindicação de enquadramento dos 

assistentes de creche no plano de carreira do magistério e a necessidade de implementação do 

Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), o que na gestão seguinte, para garantir o 

atendimento, culminou no achatamento da carreira. Na tabela de vencimentos, a diferença 

entre os Níveis I (nível médio/modalidade normal) e II (graduação, licenciatura plena) que era 

de 30% foi reduzida para 15%, e a diferença entre os níveis II e III (especialização lato sensu) 

que era de 21% foi reduzida para 17%.  

No âmbito nacional, em julho de 2008 foi aprovada a Lei nº 11.738/2008 instituindo 

o PSPN trazendo melhores perspectivas de remuneração para os professores e maiores desafios 

para os gestores. As discussões realizadas na seção estadual da União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (Undime), da qual fiz parte, traziam à tona a preocupação dos gestores 

com as fontes de recursos que viabilizariam o PSPN uma vez que a implantação do Fundeb em 

Goiás não significou a injeção de recursos do âmbito federal, apenas a ampliação da 

redistribuição dos impostos locais em moldes semelhantes ao do Fundef. Nenhum dirigente 

municipal de educação se mostrava contrário ao PSPN ou a qualquer benefício para o 

magistério. Assim como eu, vários colegas gestores pertenciam, na origem, aos quadros da rede 

e lutavam internamente por maiores aportes de recursos para a educação e pela destinação 

desses à valorização salarial docente. 

                                                 
muito mais pela facilidade de obtenção do certificado do que pela necessidade de qualificação para melhor 
atendimento aos alunos. O estatuto e o plano de carreira eram omissos quanto a essa questão. 
2 A correção inflacionária girava em torno de 5% ao ano o que não representava um impacto significativo na folha 
de pagamento.  
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Embora essa síntese sobre minha experiência profissional pareça desnecessária, 

julguei pertinente registrá-la para mostrar que em grande parte estava aí a minha motivação 

para pesquisar no mestrado o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério: conflitos e 

limites de sua implantação na rede pública estadual de Goiás (MACHADO, 2010) e no 

doutorado estender o estudo para a carreira em municípios goianos. Um dos apontamentos da 

dissertação foi que a viabilidade do PSPN na rede estadual de ensino de Goiás poderia se 

efetivar sem grandes esforços da gestão uma vez que o valor do piso não era significativo e a 

arrecadação do estado, em particular da cesta de recursos que compunha o Fundeb, teve 

aumentos superiores à inflação e até aos reajustes do piso que de acordo com a legislação estão 

vinculados ao crescimento do Valor Mínimo Aluno Ano (VMAA)/Fundeb referente à matrícula 

das séries iniciais urbanas de Ensino Fundamental. Na rede estadual de Goiás, 2009 e 2010, por 

exemplo, o desafio não estava no pagamento do piso isoladamente, mas em sua vinculação com 

a carreira na condição de menor vencimento na tabela cuja dispersão chegava a 168%. Se 

considerados os adicionais de quinquênio e de titularidade, a dispersão poderia ser superior a 

400%. A situação não parecia diferente nos demais municípios goianos, mas, em que 

proporções, considerando a diversidade socioeconômica de cada região e de cada município, 

bem como as respectivas estruturas de carreira dos profissionais do magistério?  

Assim, o interesse pelo tema tendo como locus os municípios, além de se relacionar 

com a trajetória do pesquisador, tem a ver com a carência de informações sobre como a carreira 

do magistério tem sido tratada pelos governos locais, uma vez que nem sempre nesses espaços 

há algum tipo de organização representativa dos profissionais do magistério capaz de promover 

mobilizações que colaborem para a prática das políticas de valorização docente traçadas em 

linhas gerais pela legislação federal e orientadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).  

Se há o reconhecimento de que a qualidade da Educação passa pela valorização 

docente tendo como instrumento os estatutos e planos de carreira, é preciso compreender como 

as políticas criadas pelo Estado brasileiro para essa área estão sendo influenciadas, produzidas, 

praticadas e que resultados/efeitos têm apresentado.  

 

 

a) O objeto, o problema e os objetivos 

 

A necessidade de efetivação de estatutos e planos de carreira do magistério tem sido 

elencada como um dos principais elementos para a construção de uma educação pública de 

qualidade no Brasil. Os documentos governamentais, as propostas partidárias, os pesquisadores 
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de políticas educacionais e os sindicatos apontam a valorização salarial do magistério como um 

dos caminhos para melhoria de nosso desempenho educacional.  

Historicamente, a demanda por melhores condições de remuneração docente foi a mola 

propulsora na elaboração de políticas de financiamento público para a educação no Brasil.  Do 

subsídio literário (PORTUGAL, 1972b) à aprovação da vinculação de investimentos 

educacionais equivalentes a 10% do Produto Interno Bruto (PIB) (BRASIL, 2014), o postulado 

de que é necessário dar condições salariais dignas ao magistério foi uma das principais 

justificativas. Nesta direção, a Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabeleceu a 

vinculação de parte dos impostos arrecadados pelos entes federados para a manutenção e 

desenvolvimento do ensino (MDE) (Art. 212) e elencou como princípio para ministração da 

educação escolar a “valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano 

de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente 

por concurso público de provas e títulos” (Art. 206, inciso V, texto original) (BRASIL, 1988). 

Desde então, essa determinação tem intensificado o pleito por regulamentações nacionais que 

consolidem políticas de carreira para o magistério. 

No contexto histórico em que foram aprovadas a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDB), a Emenda Constitucional (EC) nº 14 (Constitui o 

Fundef) e a Lei nº 9.424/1996 (Regulamenta o Fundef), também fora aprovada pelo CNE, 

Câmara de Educação Básica (CEB), a Resolução CNE/CEB nº 03/1997 fixando diretrizes para 

elaboração dos novos planos de carreira e de remuneração para o magistério dos estados, 

Distrito Federal e municípios. O mesmo aconteceu quando da aprovação da EC nº 53/2006 

(Constitui o Fundeb), da Lei nº 11.494/2007 (regulamenta o Fundeb) e da Lei nº 11.738/2008 

(institui o PSPN), em que novas diretrizes nacionais para os planos de carreira e remuneração 

dos profissionais do magistério foram fixadas pelo CNE por meio da Resolução CNE/CEB nº 

02/20093. 

As citadas resoluções, que definem as diretrizes para a carreira do magistério, cada 

uma no seu contexto histórico, 1997 e 2009, representam uma etapa importante no processo de 

regulamentação dos elementos que comporiam a carreira do magistério nos estatutos e planos 

                                                 
3 O novo Plano Nacional de Educação (PNE), 2014-2024, estabelece como meta “valorizar os (as) profissionais 
do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais 
profissionais com escolaridade equivalente” (Meta 17); o prazo para que esta meta seja cumprida ficou 
estabelecido para “até o final do sexto ano de vigência deste PNE” (BRASIL, 2014). O novo PNE aponta como 
estratégia para atingir a meta 17, implementar planos de carreira que contemplem a Lei nº 11.738/2008 com 
progressivo cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar. Com essas novas 
orientações, as diretrizes do CNE para elaboração dos planos de carreira tornam-se instrumentos ainda mais 
relevantes uma vez que deverão nortear a elaboração ou reelaboração dos estatutos e planos no âmbito local.  



26 

que aqui denominamos elementos constitutivos da carreira do magistério, ou seja, aqueles 

instituídos ou regulamentados na legislação federal, em especial na LDB, na Lei do Fundef, na 

Lei do Fundeb e na Lei do PSPN. Foram esses elementos que serviram de sustentação para a 

elaboração das diretrizes nacionais para a carreira do magistério. Em 1997, os principais 

elementos regulamentados como diretrizes para elaboração dos planos de carreira do magistério 

foram: i) quem integra a carreira do magistério; ii) a forma e a qualificação mínima para 

ingresso; iii) estágio probatório; iv) formação; v) férias; vi) jornada de trabalho; vii) horas-

atividades; viii) remuneração; ix) gratificações; x) custo médio aluno ano como referência para 

remuneração dos professores do ensino fundamental; e, xi) salário médio (BRASIL, 1997b). 

Em 2009, as diretrizes abordaram elementos como: i) prazo para adequação ou elaboração dos 

planos de carreira; ii) identificação dos profissionais do magistério; iii) piso salarial profissional 

nacional; iv) forma de acesso à carreira; v) formação; vi) progressão e incentivos na carreira; 

vii) carga horária; viii) horas-atividades; ix) avaliação; e, x) gestão escolar (BRASIL, 2009a). 

As diretrizes nacionais da carreira do magistério foram elaboradas em dois momentos 

políticos distintos: as primeiras no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) do PSDB, 1995 

– 2002, e as segundas no governo Luís Inácio Lula da Silva (PT), 2003 – 2010. Em ambos os 

momentos, registra-se a presença do movimento sindical representado pela Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) no CNE, palco de discussão das diretrizes.  

Embora as resoluções tratem de diretrizes para elaboração dos planos de carreira, a 

carreira do magistério não é objeto apenas dos planos, pois diversos aspectos da carreira são 

regulamentados nos estatutos do magistério ou em leis que tratam das duas coisas, estatuto e 

plano de carreira.  

Dutra Junior et al (2000, p. 204) conceituam carreira como: 
 

Agrupamento de classes da mesma profissão ou atividade, escalonadas segundo a 
hierarquia do serviço, para acesso privativo dos titulares que a integram. O conjunto 
de carreiras e de cargos isolados constitui o quadro permanente do serviço dos 
diversos poderes e órgãos da administração. As carreiras se iniciam e terminam nos 
respectivos quadros. 

 

O plano de carreira é conceituado pelos autores supracitados a partir de duas vertentes. 

No nível conceitual, é a ideia que fundamenta a carreira, que seria a razão de sua existência. 

 
No nível objetivo, é a própria definição da carreira, em sua estrutura, organização e 
funcionamento. [...] O plano de carreira é instrumento de administração de recursos 
humanos voltado essencialmente para a profissionalização. Nessa condição, considera 
de forma especial algumas variáveis essenciais à sua finalidade, quais sejam, o 
desempenho do servidor no exercício de suas atribuições, os programas de 
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desenvolvimento de recursos humanos, a estrutura de classes e o sistema de 
remuneração. (DUTRA JUNIOR et al, 2000, p. 204). 

 
 

Nesse sentido, o plano de carreira consiste no “conjunto de normas que definem e 

regulam as condições e o processo de movimentação dos integrantes em uma determinada 

carreira, e estabelece a progressão funcional e a correspondente evolução da remuneração” 

(DUTRA JUNIOR et al, 2000, p. 36). A carreira, dessa forma, é compreendida como a 

organização dos cargos determinando as posições escalonadas em linha ascendente permeada 

por regras que regulam a evolução. Já o estatuto, de acordo com Dutra Junior et al (op. cit., p. 

36) “corresponde ao conjunto de normas que regulam a relação funcional dos servidores com a 

administração pública, e dispõe, por exemplo, sobre investidura, exercício, direitos, vantagens, 

deveres e responsabilidades”.  

De acordo com os conceitos supramencionados, ao nos referirmos à carreira estamos 

considerando prioritariamente o nível objetivo do plano de carreira e dos estatutos. Tratamos 

da estrutura básica de organização dessa carreira no aspecto operacional constante na tabela de 

vencimentos aos elementos que a constituem, bem como aos mecanismos que representam 

outras vantagens inerentes ao magistério em sua vinculação de emprego com o poder público.  

Considerando o processo de constituição histórica do magistério público no Brasil, as 

possíveis influências e limitações existentes, a luta desta categoria por melhores condições de 

trabalho dentre as quais a garantia de uma política nacional para a carreira, este estudo parte da 

seguinte problematização: como foram historicamente instituídos nos documentos de 

abrangência nacional os principais aspectos que atualmente devem/deveriam compor a carreira 

do magistério e de que forma têm sido contemplados na regulamentação local, particularmente 

nos estatutos e planos de carreira de 15 (quinze) municípios do Estado de Goiás no período de 

1997 a 2013 levando-se em consideração o Pfel?  

O estudo contempla, prioritariamente, o período de 1997 a 2013 dividido em duas 

etapas. A primeira etapa contempla o período de 1997 (aprovação da LDB, do Fundef e como 

consequência a aprovação da Resolução CNE/CEB nº 03/1997) a 2008 (aprovação da Lei do 

PSPN). A segunda etapa contempla o período de 2008 (aprovação da Lei do PSPN e 

consequente aprovação da Resolução CNE/CEB nº 02/2009) a 2013. Pontualmente, as questões 

a seguir norteiam a problematização proposta: i) como foram historicamente instituídos os 

elementos constitutivos da carreira do magistério no Brasil?; ii) que concepções/influências 

nortearam a elaboração dos instrumentos que tratam da regulamentação dos aspectos 

constitutivos da carreira do magistério no Brasil e quais os principais impasses para a 
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regulamentação e efetivação local dessas diretrizes?4; iii) como a carreira do magistério foi 

regulamentada em municípios do Estado de Goiás no período de 1997 a 2013 e de que forma 

foi efetivada?; iv) municípios com maiores potenciais de financiamento da educação possuem 

melhores propostas de carreira para o magistério, necessariamente? 

O objetivo geral é analisar e compreender a política de carreira para o magistério no 

Brasil, sobretudo nas etapas de produção dos textos legais de âmbito federal e local, a partir dos 

elementos constitutivos dessa carreira e de sua relação com o Pfel no âmbito de quinze 

municípios do Estado de Goiás. Especificamente objetiva-se: i) compreender a constituição 

histórica das relações estatutárias e de carreira do magistério com o Estado no Brasil; ii) 

identificar e compreender as ideias que podem ter influenciado na construção das políticas de 

carreira para o magistério público da educação básica no período de 1997 a 2013; iii) analisar 

e compreender o processo de produção dos textos de normatização dos elementos constitutivos 

da carreira do magistério no âmbito do governo federal, bem como o teor desta normatização e 

os tensionamentos existentes; iv) compreender como municípios de Goiás acolheram a 

normatização federal na elaboração local dos estatutos e planos de carreira do magistério; e v) 

verificar se municípios com maiores Pfel  possuem melhores propostas de carreira para os 

profissionais do magistério e se têm conseguido efetivá-las. 

Conforme apontamos nesses objetivos, a intensão do estudo é discutir a carreira do 

magistério pelo viés do financiamento educacional, considerando o Pfel, tomando quinze 

municípios do Estado de Goiás como locus de investigação. 

 

 

b) Abordagem metodológica 

 

O Estado brasileiro está fundado em um sistema federativo que em matéria 

educacional estabelece competências entre os entes que o compõem: a União, os estados, o 

Distrito Federal e os municípios. Os entes são autônomos e gozam de prerrogativa para 

normatizar, por leis e outros instrumentos, aspectos específicos da educação local, inclusive 

sobre a carreira dos profissionais da área educacional. Por isso, o que é regulamentado por 

                                                 
4 O projeto de pesquisa inicial proposto ao PPGE/FE/UFG tinha como eixo problematizador discutir as concepções 
e formas de regulamentação e efetivação local das diretrizes nacionais para a carreira do magistério. Porém, já nos 
primeiros levantamentos documentais ficou evidente a fragilidade das diretrizes nacionais enquanto instrumento 
de normatização nacional da carreira do magistério. Diante do fato, optamos por realizar um estudo que 
considerasse toda a normatização nacional sobre a carreira do magistério fugindo à focalização nas diretrizes como 
inicialmente se propunha. Isso, porém, não reduz a atenção dada às diretrizes aprovadas pelo CNE. 
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instrumento federal não é autoaplicável no âmbito administrativo dos entes subnacionais, pois 

compete à União privativamente “legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional” (Art. 

22, inciso XXIV da CF/1988) e no âmbito da legislação concorrente estabelecer “normas 

gerais” (Art. 24, §1º da CF/1988) (BRASIL, 1988). Por mais que a regulamentação aprovada 

pela União pareça clara e objetiva, dependerá de tratamento específico na localidade: estados, 

Distrito Federal e municípios.  

Nas diferentes competências atribuídas aos entes federados, que em tese deveriam se 

fundar em um regime de colaboração, está garantido o direito a educação para todos 

demandando dos governos a definição de políticas específicas, ou seja, a definição de políticas 

educacionais. Estas políticas têm sido elaboradas a partir de diferentes demandas: expansão do 

acesso à escolarização, currículo, avaliação, formação de professores, financiamento etc. Em 

sua maioria as políticas são perceptíveis possibilitando, por exemplo, análises quanto à 

concepção, regulamentação, implementação, avaliação e ajustamento, etapas tradicionalmente 

utilizadas no estudo das ações governamentais. Não parece ser o caso da política para a carreira 

do magistério que não possui um único instrumento de regulamentação. A política para a 

carreira do magistério no Brasil está imbricada em um conjunto de dispositivos distribuídos em 

diferentes atos regulamentais que induzem (ou deveriam induzir) o desdobramento de sua 

regulamentação no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nesse sentido, 

analisar a carreira do magistério como política educacional exige do pesquisador transitar por 

diferentes contextos, pois trata-se de uma política em construção, sobretudo a partir da CF/1988. 

Um exemplo disso foi a instituição do PSPN do magistério por meio da Lei nº 11.738/2008. O 

PSPN como vencimento inicial vinculado a jornada de trabalho com parte reservada às 

atividades extraclasse não representa a regulamentação de uma carreira nacional para o 

magistério, mas determina nacionalmente o principal elemento dessa política que é o valor 

mínimo a ser pago aos profissionais que tenham a formação mínima exigida por lei, no início 

da carreira. Esse exemplo mostra como um princípio constitucional constante do texto original 

de 1988, o piso salarial profissional do magistério, só viria ganhar uma forma possível de ter 

consequências no âmbito dos entes subnacionais vinte anos depois, 2008, numa construção 

permeada de tensões, e não menos conflituosa no corrente processo de implementação. 

Para analisar a regulamentação federal dos principais aspectos constitutivos da 

carreira do magistério no Brasil partindo da produção documental de abrangência nacional e 

chegando às formas de sua regulamentação nos estatutos e planos de carreira do magistério de 

municípios de Goiás, bem como sua efetividade na remuneração docente, buscamos pautar esta 

pesquisa em uma abordagem predominantemente qualitativa de caráter descritivo-
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interpretativa. De acordo com Triviños (2010), a pesquisa qualitativa, assim como a pesquisa 

quantitativa, envolve a escolha de um assunto ou problema, coleta e análise de informações. O 

autor explica que a pesquisa qualitativa não segue sequência tão rígida das etapas assinaladas 

para o desenvolvimento da pesquisa exclusivamente quantitativa.  

 
Pelo contrário. Por exemplo: a coleta e a análise dos dados não são divisões estanques. 
As informações que se recolhem, geralmente, são interpretadas e isto pode originar a 
exigência de novas buscas de dados. Esta circunstância apresenta-se porque o 
pesquisador não inicia seu trabalho orientado por hipóteses levantadas a priori 
cuidando de todas as alternativas possíveis, que precisam ser verificadas 
empiricamente, depois de seguir passo a passo o trabalho que, como metas, têm sido 
previamente estabelecidas. As hipóteses colocadas podem ser deixadas de lado e 
surgir outras, no achado de novas informações, que solicitam encontrar outros 
caminhos. Desta maneira, o pesquisador tem a obrigação, se não quer sofrer 
frustrações, de estar preparado para mudar suas expectativas frente ao seu estudo. 
(TRIVIÑOS, 2010, p. 131). 

 

De acordo com Triviños (2010), a análise qualitativa pode ter o apoio de dados 

quantitativos, desde que estes não representem sofisticação nem se direcionem por meio de 

análises estatísticas. Assumido como descritivo-analítico, o estudo exige do pesquisador uma 

série de informações sobre o que se deseja pesquisar.  

Para Triviños (op. cit., p. 112) “os estudos descritivos exigem do investigador [...] 

uma precisa delimitação de técnicas, métodos, modelos e teorias que orientarão a coleta e 

interpretação dos dados”. O autor ressalta também a importância de ter bem definida a amostra 

a ser investigada.  

Os dados analisados neste estudo foram alcançados principalmente por meio de um 

levantamento documental. De acordo com André e Ludke (1986), a análise documental pode 

se constituir numa técnica interessante de abordagem de dados qualitativos, seja 

complementando as informações coletadas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos 

da problematização proposta. 

 
São considerados documentos “quaisquer materiais escritos que possam ser usados 
como fonte de informação sobre o comportamento humano” (Philllips, 1974, p. 187). 
Estes incluem desde leis e regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, 
diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros de programas de 
rádio e televisão até livros, estatísticas e arquivos escolares. (ANDRÉ; LUDKE, 1986, 
p. 38). 

 

Para a compreensão do objeto proposto neste estudo foram lidos e analisados vários 

documentos oficiais. Também foram utilizados documentos de instituições não 

governamentais, mas que são agentes interessados e influentes na definição de políticas para a 
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carreira do magistério, como são os casos dos organismos internacionais, da CNTE, da 

Confederação Nacional dos Municípios (CNM), da Undime, do Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (Consed), etc. Dados quantitativos e outras informações também 

foram levantados a partir de bases documentais como o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), o 

Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM/GO), os arquivos municipais e os 

formulários preenchidos pelas secretarias municipais de educação dos municípios que 

compõem a amostra da pesquisa.  

O levantamento dos documentos analisados foi realizado em três momentos 

específicos. No primeiro momento, por meio da rede mundial de computadores (internet) foi 

realizada uma busca nos sites oficiais tendo como alvo a legislação e normatização federal sobre 

a carreira do magistério. Também foram consultados os documentos produzidos pelo Banco 

Mundial (BM) ou por ele influenciados. 

No segundo momento o alvo foi a legislação municipal que versa sobre a carreira do 

magistério. Para esta tarefa em novembro de 2013 foi enviado expediente5 ao TCM/GO 

solicitando cópia dos atos legais que regulamentaram a carreira do magistério nos quinze 

municípios pesquisados no período compreendido entre 1997 e 2013. A solicitação foi entregue 

em mãos à Exma. Srª. Presidente6, que de imediato deferiu o pedido e determinou providências 

por parte da Secretaria de Atos de Pessoal, que é responsável pela juntada da legislação 

municipal que trata sobre a matéria. A Secretaria de Atos de Pessoal me encaminhou à 

biblioteca onde, com o acompanhamento da servidora responsável, tive acesso à legislação dos 

quinze municípios solicitados. Como os computadores do TCM são bloqueados para qualquer 

tipo de cópia, foi autorizado que eu fizesse uma pasta contendo os documentos referentes aos 

quinze municípios da pesquisa no computador da biblioteca. Em seguida, fui até o departamento 

de tecnologia de informação do TCM onde a pasta foi salva em um pen drive e me 

disponibilizada.  

                                                 
5 Ver Anexo I.  
6 O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás é composto por sete membros de acordo com a Lei 
Estadual nº 15.958/2007. A lei dispõe o seguinte:  “Art. 74. Os Conselheiros do Tribunal serão escolhidos: I - três 
pelo Governador do Estado, com aprovação da Assembleia Legislativa, sendo o primeiro deles de livre escolha e 
os outros dois alternadamente entre Auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em 
lista tríplice pelo Pleno, segundo os critérios de antiguidade e merecimento; II - quatro pela Assembleia 
Legislativa” (GOIÁS, 2007). A conselheira presidente que deferiu a solicitação de acesso aos documentos tem 
origem no Ministério Público e de imediato compreendeu a importância do trabalho e a legitimidade do acesso.  
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Da legislação dos municípios disponibilizada pelo TCM/GO foram mapeadas 116 

(cento e dezesseis) leis das quais foram descartadas 30 (trinta) por não se tratar de estatuto ou 

plano de carreira e nem possuir relação com estes instrumentos.  

Em 2011, quando da elaboração do projeto de pesquisa para apresentação no processo 

seletivo do doutorado do PPGE/FE/UFG, o TCM havia divulgado no site um relatório contendo 

informações de todos os municípios nas seguintes colunas: receita de impostos, receita de 

convênios, receitas do Fundeb, contribuições para o Fundeb, despesas de MDE e índice de 

aplicação7. Em 2013 solicitamos por e-mail os relatórios, no mesmo formato, referentes aos 

exercícios de 2010, 2011 e 2012 o que foi rapidamente atendido pelo Tribunal. Esses dados 

foram importantes para o processo de definição da amostra. 

O terceiro momento do levantamento documental foi realizado em contato por 

telefone e e-mail junto às SME. Foi solicitado: i) que as secretarias respondessem a cinco 

formulários que tinham como pauta dados da rede como distribuição dos alunos por turma, 

quantidade de professores efetivos e temporários, número de professores de apoio, número de 

professores na gestão, formação e outros; ii) que as secretarias me enviassem estatutos e planos 

de carreira que tivessem sido aprovados após a legislação mais nova que eu havia conseguido 

no TCM; e iii) que as secretarias me enviassem os documentos normativos da avaliação de 

desempenho como regulamentos, fichas, formulários etc., caso tivessem8.  

Após intenso trabalho de sensibilização para que as secretarias de educação 

disponibilizassem as informações solicitadas, nove munícipios responderam. Por se tratarem de 

dados, em sua maioria, informados pelas SME e em circunstâncias bastante particulares, 

reconhecemos a fragilidade das informações, porém sem deixar de considerá-las como 

possibilidade de análise.  

O quarto momento da pesquisa documental não estava previsto a priori. Surgiu no 

decorrer do estudo. Ao analisar os estatutos e planos de carreira não foi possível verificar se de 

fato o que estava prescrito nesses regulamentos estava se efetivando na prática. Por mais que 

houvessem as leis e em alguns casos a respectiva tabela de vencimentos, não seria possível 

                                                 
7 Até a conclusão deste estudo os dados do exercício de 2009 eram os únicos, nesse formato, disponível no site. 
8 Foram realizadas centenas de ligações e de contatos por e-mail. Para controle fizemos um diário de bordo para 
registrar com quem havia falado e o que havia sido combinado em cada município. Em um dos municípios o 
prefeito foi caçado e após mais de três meses de contato todo o trabalho foi reiniciado porque quem estava fazendo 
o levantamento foi substituído e não deixou as informações. Outro município ficou sem secretário de educação 
por quase um ano. Neste município não tem telefone fixo. Os primeiros contatos foram feitos por meio de um 
telefone público que fica do outro lado da rua onde funciona a prefeitura. Em outro município a secretaria não quis 
enviar os dados e solicitou que eu fosse até o município coletá-los pessoalmente. Esses são alguns exemplos que 
mostram a dificuldade encontrada na coleta de dados e que certamente colaboram para algumas limitações de 
nosso estudo. 
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afirmar a materialização dos benefícios. A alternativa foi buscar informações diretamente nas 

folhas de pagamento. Este certamente foi o maior desafio na coleta de dados.  

Como o TCM possui arquivo eletrônico contendo as folhas de pagamento dos 

municípios do Estado de Goiás, em maio de 2014 em audiência com o novo presidente do 

Tribunal9 foi entregue a ele, em mãos, solicitação de acesso às informações. Na solicitação 

foram delimitados o material e a metodologia que poderia ser usada para a coleta de 

informações.  

 
Material: folhas de pagamento da educação pagas por meio do Fundef/Fundeb e do 
tesouro municipal 
Anos: 1997 a 2013 (17 anos) 
Referência: o mês de dezembro de cada ano 
Municípios: Abadia de Goiás, Aloândia, Alto Horizonte, Aragarças, Araguapaz, 
Cachoeira de Goiás, Campos Belos, Diorama, Indiara, Luziânia, Mineiros, Petrolina, 
Planaltina, Sítio D’Abadia e Uruaçu. (15 municípios) 
Metodologias:  
1) Acesso on line às folhas de pagamento dos 15 municípios da pesquisa, por meio 
de senha eletrônica; 
2) Acesso on line às folhas de pagamento dos 15 municípios da pesquisa, por meio 
de um ponto (computador) do TCM (Biblioteca, por exemplo); 
3) Acesso aos arquivos físicos para coleta de dados dentro do TCM, principalmente 
para os anos em que não houver arquivos digitais; 
4) Disponibilidade das folhas de pagamento dos 15 municípios da pesquisa em 
arquivo para salvar em pen drive, por exemplo; 
5) Outras metodologias, conforme possibilidades do TCM. (Anexo II).  

 

O Presidente do TCM encaminhou a solicitação à Escola de Contas do Tribunal que 

após consulta à Secretaria de Atos de Pessoal, me informou, verbalmente, da impossibilidade 

de acesso às informações por se tratarem de informações sigilosas e por ser o TCM apenas o 

depositário das informações. Nas conversas com o pessoal da Escola de Contas havia também 

a preocupação com a quantidade de informações.  

 Em audiência com a ouvidora do TCM, ex-presidente que já havia me atendido 

anteriormente, fui orientado a reformular a solicitação e endereçá-la nominalmente a ela, a 

conselheira ouvidora. Na reformulação reduzi a quantidade de exercícios de dezessete para 

cinco anos de forma que não prejudicasse a possibilidade de análise e deixei claro tratar-se de 

“permissão para acesso a informações sobre a composição salarial dos cargos dos profissionais 

do magistério dos quinze municípios elencados”.  

A solicitação foi feita nos seguintes termos: 

 
Assim, solicitamos acesso às folhas de pagamento da educação (pagas pelo 
tesouro municipal, Fundef e Fundeb) dos 15 municípios supramencionados, 

                                                 
9 Conselheiro indicado pelo governo. 
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referentes ao mês de dezembro10, dos seguintes exercícios: 1998, 2002, 2006, 2010 
e 201311. 
[...] 
6) Como é possível observar, a pesquisa não se interessa pela personalização das 
informações. Não serão anotados nomes, RG, CPF ou matrículas funcionais, mas tão 
somente dados sobre os cargos dos profissionais do magistério, e em particular sobre 
a composição da remuneração. (ANEXO III). 

 

A sequência histórica adotada na reformulação do pedido possibilitaria verificar a 

composição salarial dos profissionais do magistério em 1998, ano de implantação do Fundef e 

que já contava com a aprovação da Resolução CNE/CEB nº 03/1997; em 2002, com o Fundef 

já consolidado, com boa parte das matrículas da primeira fase do ensino fundamental 

municipalizada e o Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado; em 2006, último ano de 

vigência do Fundef; 2010, plena implementação do Fundeb, aprovação do PSPN e de novas 

diretrizes para a carreira; e, 2013, contexto em que já havia sido julgada a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167/2008 que de certa forma fundamentava a inércia de alguns 

municípios quanto à implantação do PSPN.  

A nova solicitação foi autuada no TCM/GO em 13 de junho de 2014 e tramitou como 

Processo nº 12.828/2014. Mesmo nominal à ouvidora e conselheira, o processo foi interditado 

pela presidência sob alegação de adequação aos procedimentos regimentais, mais 

especificamente ao Art. 157 do Regimento Interno. 

 
Art. 157. As certidões ou informações requeridas ao Tribunal por pessoa física ou 
jurídica, para defesa de seus direitos ou esclarecimentos de interesse particular, 
coletivo ou geral, serão expedidas pela Presidência, no prazo máximo de sete dias a 
contar da autuação do requerimento. (GOIÁS, 2009a). 

 

O pedido foi indeferido e a ciência foi dada ao interessado no dia 14 de julho de 2014 

por meio do Ofício nº 1.206/2014 da presidência do TCM expedido em 03 de julho de 2014 

(GOIÁS, 2014a). A decisão do Exmo. Sr. Presidente pautou-se no Despacho nº 3222/2014 da 

Secretaria de Atos de Pessoal que apesar de informar que o “Tribunal possui  sistema 

informatizado que recebe as informações eletrônicas enviadas pelos responsáveis dos 

municípios, incluindo as referentes ao cadastro de pessoal dos diversos órgãos municipais e 

folhas de pagamento” (GOIÁS,  2014b, p. 1) e que a partir dessas informações o Tribunal avalia 

os atos de pessoal,  “sob pena de ferir o direito a intimidade e a vida privada” constante nas 

                                                 
10 Solicitamos apenas as folhas do mês de dezembro por entender que esta folha representaria uma situação que, 
dentro do exercício, não estaria mais sujeita a mudanças. 
11 Para coleta de dados sobre a composição salarial dos profissionais do magistério foi elaborado um formulário 
específico e anexado à solicitação. 
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folhas posicionava-se pelo indeferimento. Com argumento semelhante a Assessoria Jurídica do 

TCM/GO também manifestou pelo indeferimento por meio do Parecer Jurídico nº 703/2014 

(GOIÁS, 2014c).  

Com base no Regimento Interno do TCM, Resolução Administrativa nº 073/2009 e 

posteriores alterações e na Lei nº 12.527/2011 (Lei da Transparência), em 14 de junho de 2014 

protocolamos no TCM uma Reclamação ao Tribunal Pleno, instância máxima de deliberação 

do Tribunal. Após fundamentação quanto à legitimidade para reclamar e considerações 

argumentativas sobre a legalidade do acesso às informações, solicitamos ao Tribunal Pleno o 

seguinte: 

 
1º) Que o Tribunal Pleno decida pelo acatamento desta Reclamação deferindo o 
pedido originalmente formulado e autorizando o acesso às folhas de pagamento dos 
15 municípios mencionados referentes aos meses de dezembro dos exercícios de 
1998, 2002, 2006, 2010 e 2013 para acesso a informações única e exclusivamente 
inerentes a composição salarial dos profissionais do magistério nos respectivos 
exercícios, sem nenhuma personalização, mediante metodologia sugerida pelo 
interessado ou definida pelo TCM/GO; 
2º) Que no caso do Tribunal Pleno, entendendo haver nas folhas de pagamento 
informações sigilosas ou pessoais que inviabilizam o primeiro pedido, decida pelo 
acatamento desta reclamação deferindo a solicitação nos termos do §4º do Art. 11 da 
Lei nº 12.527/2011, a saber, “Quando não for autorizado acesso integral à informação 
por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio 
de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo”. (ANEXO IV). 

 

A Reclamação ao Tribunal Pleno, Processo nº 14.692/2014, de acordo com o 

Regimento Interno do TCM poderia ser acatada pelo presidente culminando na reforma da 

decisão inicialmente proferida ou ser submetida ao Tribunal Pleno a quem compete julgar esse 

tipo de recurso contra as decisões do presidente. O Tribunal Pleno é composto pelos sete 

conselheiros e as decisões por ele proferidas não cabe recurso12. 

Enquanto o processo de reclamação tramitava no TCM tratamos de buscar uma 

segunda alternativa que seria recorrer diretamente aos municípios. Como os municípios 

componentes da pesquisa estão distribuídos geograficamente em distâncias consideráveis, foi 

necessário fazer um recorte onde optamos por coletar e analisar os dados dos três municípios 

de apenas uma das cinco mesorregiões. Como critério para definição de qual mesorregião 

deveria ser selecionada, analisamos o mapeamento da legislação municipal verificando aquela 

onde os municípios haviam aprovado novos planos de carreira ou adequado os existentes em 

                                                 
12 Por se tratarem de documentos produzidos no processo de levantamento de dados, julgamos pertinente anexar 
neste estudo as solicitações endereçadas ao TCM, inclusive a Reclamação ao Tribunal Pleno. 
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sincronia com a regulamentação federal. Os municípios da mesorregião norte foram os que mais 

se aproximaram do critério adotado: Campos Belos, Uruaçu e Alto Horizonte. 

Com a finalidade de solicitar o acesso às informações constantes nas folhas de 

pagamento dos três municípios, o primeiro contato com as prefeituras foi feito por telefone e 

por e-mail. Após intenso exercício de convencimento o acesso foi autorizado e colhemos parte 

das informações diretamente nos arquivos municipais que ficam sob a guarda do Controle 

Interno de cada município.  

No dia 27 de agosto de 2014 o Tribunal Pleno do TCM julgou a reclamação, Processo 

nº 14.692/2014, que objetivava conseguir mudar a decisão inicial da presidência que negava o 

acesso às folhas de pagamento. A decisão foi proferida por meio do Acordão AC nº 06313/2014. 

O presidente do TCM, também relator do processo, arguiu que o layout desenvolvido pelo 

Tribunal para prestação de contas de pessoal, objeto do reclamante, possui informações pessoais 

que não devem ser repassadas a terceiros, como o nome completo e o CPF. Assim como na 

decisão inicial, argumentou que o TCM/GO é um mero detentor das informações referentes às 

prestações de contas dos municípios de Goiás, não sendo possível disponibilizar parcialmente 

as informações ocultando os dados pessoais dos servidores conforme solicitado.  

 
Nesse sentido, este Relator apresenta seu voto no sentido de: 
I - Conhecer da Reclamação, com fulcro no art. 43 da Lei Estadual n. 15.958/07; 
II - No mérito, negar-lhe provimento, no sentido de manter a decisão contida no 
Ofício nº 1206/2014, que indeferiu a solicitação de acesso às folhas de pagamento da 
Educação de 15 municípios goianos, uma vez que este Tribunal é apenas depositário 
das informações, não devendo repassá-las a terceiros sob pena de ferir direitos 
fundamentais dos servidores municipais. (GOIÁS, 2014d). 

 

Além do presidente, outros quatro conselheiros estiveram presentes na reunião e três 

acompanharam o voto do relator. O voto divergente foi o da ex-presidente, conselheira e 

ouvidora do TCM/GO, Maria Tereza F. Garrido Santos, que tinha o entendimento de que as 

informações deveriam ser disponibilizadas conforme a solicitação. 

A decisão do TCM/GO de não disponibilizar as folhas de pagamento implicou na 

limitação da coleta de dados que serviria para análise da efetividade dos planos de carreira em 

todos os municípios da amostra.  

Além da análise documental, utilizamos a pesquisa bibliográfica como procedimento 

para uma exploração inicial do tema. São poucos os estudos sobre a carreira do magistério no 

Brasil, em especial sobre os planos de carreira. Em geral a discussão da carreira está situada na 

discussão do trabalho docente e mais precisamente como uma das condições de trabalho 

indispensável no processo de profissionalização e de valorização salarial. 
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A revisão bibliográfica foi desenvolvida a partir das produções sobre o tema, 

disponíveis em diversos formatos: pesquisas desenvolvidas individual ou coletivamente por 

estudiosos da área, artigos publicados em revistas científicas, livros, teses e dissertações. 

Também utilizamos o portal de periódicos e o banco de teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Capes). No banco de teses da Capes, utilizando 

para a busca a expressão carreira do magistério foram apontados 44 trabalhos que após serem 

filtrados pelos critérios área do conhecimento, educação, nível, doutorado se reduziram a 24 

textos. Após leitura dos resumos constatou-se que dos 44 textos apenas 16 possuíam alguma 

vinculação com a carreira do magistério da educação básica. No Portal de Periódicos Capes, na 

base Scielo Brazil (Scientific Eletronic Library Online) a busca realizada tendo como filtros 

idioma, português e periódicos revisados por pares foram apontados 16 textos. Após leitura 

dos resumos constatou-se que apenas nove abordavam diretamente a carreira do magistério. 

A produção bibliográfica encontrada é composta por estudos de caso que discutem a 

carreira do magistério em determinado estado ou município. Não foram encontrados estudos 

que analisassem a carreira do magistério em diferentes estados ou municípios a partir de uma 

categoria que pudesse possibilitar alguma comparação entre as carreiras. 

Os estudos mais recentes sobre a remuneração docente no Brasil vêm sendo 

desenvolvidos no âmbito da Pesquisa Nacional Remuneração de professores de escolas 

públicas da Educação Básica: configurações, impactos, impasses e perspectivas componente 

do Programa Observatório da Educação da Capes, coordenada pelo Prof. Rubens Camargo 

(USP) até 2014. Segundo Arelaro e Camargo (2012), a pesquisa nacional, desenvolvida em 

doze estados da Federação, conta com nove equipes de pesquisa e de Programas de Pós-

Graduação em Educação.  

 
A pesquisa nacional envolve mais de 80 pesquisadores [...] que analisaram seu Estado 
e a respectiva Capital, em relação ao piso salarial dos professores da educação básica, 
às mudanças efetivas na composição de sua remuneração e nos planos de cargos e 
carreira, bem como aos mecanismos de valorização dos professores da educação 
básica, nas diferentes etapas e modalidades. (ARELARO; CAMARGO, 2012, p. 9)13. 

                                                 
13 Em 2014, por meio do Casadinho/Procad, projeto nº 552134/2011-2 – Expansão da Educação Superior e 
Produção do Conhecimento: Financiamento, Gestão e Avaliação, coordenado pelo Prof. João Ferreira de Oliveira 
(UFG), tive a oportunidade de realizar um doutorado sanduíche no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 
Educação da USP. Estando em São Paulo, participei do segundo encontro nacional do grupo de pesquisa sobre a 
remuneração docente realizado na Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, em setembro de 2014. A 
socialização das metodologias utilizadas e dos resultados das pesquisas, bem como das dificuldades encontras na 
coleta de dados, sobretudo referentes às folhas de pagamento, foram significativas para os delineamentos de nosso 
estudo sobre a carreira do magistério em municípios de Goiás. 
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Em 2012 a revista Educação em Foco da Universidade Estatual de Minas Gerais 

publicou um dossiê com artigos da pesquisa nacional sobre a remuneração docente: Dossiê 

sobre Carreiras de Docentes da Educação Básica do Brasil: aportes de pesquisa 

(EDUCAÇÃO EM FOCO, 2012). Os estudos realizados nos diferentes estados do país mostram 

a complexidade que envolve a remuneração docente. Os estatutos e planos de carreira 

analisados revelam diferentes estruturas tanto das tabelas de vencimento quanto das formas com 

que são utilizados adicionais e gratificações. Uma das características da citada pesquisa 

nacional é a exploração da legislação que baliza a carreira do magistério no Brasil assim como 

dos documentos de circulação internacional que de alguma forma influenciaram a produção dos 

textos federais e, consequentemente, dos textos municipais que regulam a relação estatutária e 

de carreira do magistério com o poder público representado pelos entes governamentais 

(CAMARGO; JACOMINI, 2011). 

Com a revisão bibliográfica buscamos compreender a forma com que a carreira do 

magistério vem sendo abordada por diferentes pesquisadores e em diferentes contextos, mas 

sem perder de vista as categorias assumidas neste estudo e seus respectivos indicadores. O 

quadro a seguir apresenta as categorias e indicadores que norteiam a investigação e a exposição. 

 

 
Quadro 1 - Categorias e indicadores 

 
Categorias de análise Indicadores de Análise 

Políticas de carreira 
docente 

Historicidade 
Normatização Federal 
Pacto Federativo 
Fundos e Carreira do Magistério 
Diretrizes nacionais de carreira 
PSPN 
Remuneração variável 
Pfel  
Normatização local da carreira do magistério (15 municípios) 

Plano de carreira docente 

Profissionais do magistério 
Ingresso 
Vencimento Inicial 
Jornada 
Estrutura de Carreira 
Critérios de progressão (formação inicial e continuada, prova de conhecimento, 
avaliação de desempenho) 
Adicionais (antiguidade, titularidade...) 
Gratificações/Bônus 
Licenças 
Gestão democrática 

Fonte: Quadro elaborado para este estudo. 
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Conforme Triviños (2010), uma importante característica da pesquisa qualitativa é a 

ampla liberdade teórico-metodológica que o pesquisador tem para realizar seus estudos. 

Partindo dessa prerrogativa buscamos como suporte teórico-metodológico para analisar a 

política de carreira para o magistério no Brasil, mais especificamente analisar os elementos 

constitutivos dessa política, a abordagem do ciclo de políticas (policy cycle approach) proposta 

por Stephen J. Ball e Richard Bowe, pesquisadores ingleses da área de políticas educacionais14.  

A abordagem do “ciclo de políticas é um método” (BALL, 2009, p. 304). De acordo 

com Mainardes (2006; 2011) é um método para a pesquisa de políticas educacionais. Nos 

dizeres de Ball é uma maneira de pesquisar e teorizar as políticas. Não se reduz a descrição dos 

processos nos quais as políticas são tradicionalmente analisadas. Em entrevista a Jeferson 

Mainardes, publicada em 2009, Ball refuta a ideia de que políticas sejam implementadas. Para 

o autor, a ideia de implementação sugere um processo linear pelo qual elas se movimentam em 

direção à prática de maneira direta. O ciclo de políticas é uma maneira de pensar as políticas, 

saber como elas são feitas e praticadas. 

As ideias iniciais sobre essa abordagem foram apontadas por Ball e Bowe que tentaram 

caracterizar o processo envolvendo as políticas a partir da noção de um ciclo contínuo 

constituído por diferentes arenas: a política proposta, a política de fato e a política em uso. 

Posteriormente os autores ampliaram a compreensão dessas três facetas apresentando uma 

versão mais refinada do ciclo de políticas a partir de três contextos: “o contexto de influência, 

da produção de texto e o contexto da prática” (MAINARDES; FERREIRA; TELLO, 2011, p. 

157). Em 1994 Ball acrescentou outros dois ciclos aos três ciclos iniciais, o ciclo dos 

resultados/efeitos e o ciclo da estratégia política. No entanto, mais recentemente, esses ciclos 

têm sido indicados por Ball respectivamente como parte do contexto da prática e da influência. 

O processo de formulação de políticas é considerado como um ciclo contínuo, no qual as 

políticas são formuladas e recriadas.  

 

                                                 
14 No Brasil é possível observar o uso recorrente do ciclo de políticas para pesquisas sobre políticas educacionais. 
Um exemplo de utilização do ciclo de políticas pode ser observado na tese de Mello (2010), “A política de 
valorização e de profissionalização dos professores da educação básica do Estado do Rio Grande do Sul” orientada 
pela professora Maria Beatriz Luci (UFRS). 
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Figura 1: Contextos do processo de formulação de uma política 

                                      Fonte: Bowe (1992) apud Mainardes (2006, p. 47). 

 

Os contextos que compõem o ciclo de políticas não são estanques ou desarticulados. 

Trata-se de uma abordagem que leva em consideração a complexidade que envolve as políticas 

educacionais num processo de articulação entre o macro e o microcontexto. Os contextos não 

são estáticos e a inter-relação entre eles não se restringe linearmente às limitações de tempo e 

de espaço. Além disso, partem da ideia de que cada contexto representa uma arena, um lugar 

de diversos interesses e diferentes embates. 

 O contexto de influência é onde em geral as políticas públicas são pensadas, onde os 

discursos políticos são construídos. São arenas de acesso privilegiado, restritas a alguns grupos, 

que travam os embates para dominar a condição de influência sobre o papel da educação em 

suas dimensões estrutural, política e curricular. Comentando as ideias de Ball, Mainardes 

(2006) explica que atuam nesse contexto as redes sociais dentro e em torno dos partidos 

políticos, do governo e do processo legislativo, os meios de comunicação e as agências 

internacionais como o Banco Mundial, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). A influência dos organismos internacionais 

é produzida de duas maneiras.  

 
A primeira e mais direta é o fluxo de ideias por meio de redes políticas e sociais que 
envolvem (a) a circulação internacional de ideias (Popkewitz, apud Ball, 1998a), (b) 
o processo de “empréstimo de políticas” (Halpin & Troyna, apud Ball 1998a) e (c) os 
grupos e indivíduos que “vendem” suas soluções no mercado político e acadêmico 
por meio de periódicos, livros, conferências e “performances” de acadêmicos que 
viajam para vários lugares para expor suas ideias etc. A segunda refere-se ao 
patrocínio e, em alguns aspectos, à imposição de algumas “soluções” oferecidas e 
recomendadas por agências multilaterais (World Bank e outras). O World Bank é 
particularmente importante uma vez que as intenções do banco só podem ser 
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entendidas como uma instância ideológica de promoção de um sistema mundial 
integrado com as linhas de mercado (Jones, apud Ball, 1998a). Ao lado do World 
Bank, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a 
UNESCO e o Fundo Monetário Internacional (FMI) podem ser considerados agências 
que exercem influência sobre o processo de criação de políticas nacionais. Tais 
influências, no entanto, são sempre recontextualizadas e reinterpretadas pelos 
Estados-nação. (MAINARDES, 2006, p. 51-52). 

 

Além da influência produzida pelos organismos internacionais e pelos agentes que 

circundam os partidos políticos e as entidades governamentais, existem arenas públicas mais 

formais como as comissões e grupos representativos que podem articular influências e colaborar 

para pautar a agenda de elaboração das políticas. 

O contexto de produção do texto político toma a linguagem do interesse público mais 

geral e pode não tornar evidentes os interesses mais estreitos e ideológicos do contexto de 

influência, mesmo estando alinhado à pauta deste contexto. A produção da política, resultado 

de disputas e acordos, é formalizada por meio de diferentes textos: leis, decretos, portarias, 

resoluções, pareceres, pronunciamentos oficiais, regulamentos etc. Esses textos, 

necessariamente, não se mantem “internamente coerentes e claros, e podem também ser 

contraditórios” (MAINARDES, 2006, p. 52). Para este autor, a política não é feita e finalizada 

no momento em que o texto é produzido, pois precisam ser submetidos a leituras que levem em 

consideração o tempo e o espaço de sua produção.  

O texto produzido é submetido ao contexto da prática onde é confrontado com as 

limitações materiais desse locus.  

 
O processo de traduzir políticas em práticas é extremamente complexo; é uma 
alternação entre modalidades. A modalidade primária é textual, pois as políticas são 
escritas, enquanto que a prática é ação, inclui o fazer coisas. Assim, a pessoa que põe 
em prática as políticas tem que converter/transformar essas duas modalidades, entre a 
modalidade da palavra escrita e a da ação, e isto é algo difícil e desafiador de se fazer. 
E o que isto envolve é um processo de atuação, a efetivação da política na prática e 
através da prática. É quase como uma peça teatral. Temos as palavras do texto da peça, 
mas a realidade da peça apenas toma vida quando alguém as representa. E este é um 
processo de interpretação e criatividade e as políticas são assim. A prática é composta 
de muito mais do que a soma de uma gama de políticas e é tipicamente investida de 
valores locais e pessoais e, como tal, envolve a resolução de, ou luta com, expectativas 
e requisitos contraditórios – acordos e ajustes secundários fazem-se necessários. 
(BALL, 2009, p. 305). 

 

O contexto da prática é onde a política é interpretada e recriada possibilitando efeitos 

e consequências às vezes distantes daquilo que o texto prescrevera. Como pontua Mainardes 

(2006), a questão é que os autores dos textos políticos não podem controlar os significados de 

seus textos. No contexto da prática partes podem ser rejeitadas, selecionadas, ignoradas, 
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deliberadamente mal-entendidas, réplicas podem ser superficiais etc. O autor pontua ainda que 

a interpretação é uma questão de disputa e pode fugir ao controle dos produtores do texto. 

O quarto contexto do ciclo de políticas proposto por Ball e Bowe é o contexto dos 

resultados ou efeitos. De acordo com Mainardes (2006) o contexto dos efeitos tem como 

preocupação questões relacionadas à justiça, igualdade e liberdade individual. As políticas 

deveriam, segundo o autor, ser analisadas em termos de seu impacto e das interações com 

desigualdades existentes.  

 
Esses efeitos podem ser divididos em duas categorias: gerais e específicos. Os efeitos 
gerais da política tornam-se evidentes quando aspectos específicos da mudança e 
conjuntos de respostas (observadas na prática) são agrupados e analisados [...]. 
Tomados de modo isolado, os efeitos de uma política específica podem ser limitados, 
mas, quando efeitos gerais do conjunto de políticas de diferentes tipos são 
considerados, pode-se ter um panorama diferente. Esta divisão apresentada por Ball 
sugere-nos que a análise de uma política deve envolver o exame (a) das várias facetas 
e dimensões de uma política e suas implicações [...] e (b) das interfaces da política 
com outras políticas setoriais e com o conjunto das políticas. (MAINARDES, 2006, 
p. 54-55) 

 

Os efeitos ou resultados das políticas, considerados no quarto contexto são abordados 

por Ball (2009) a partir de duas ordens.  Para ele os resultados de primeira ordem decorrem de 

tentativas de mudar as ações ou comportamento de professores ou de profissionais que atuam 

na prática. Já os resultados de segunda ordem estariam relacionados ao desempenho e outras 

formas de aprendizado. 

O quinto contexto, o de estratégia política, tem a ver com um “conjunto de atividades 

sociais e políticas que seriam necessárias para lidar com as desigualdades criadas ou 

reproduzidas pela política investigada” (MAINARDES, 2006, p. 55). Ball (2009, p. 306) 

explica que o “contexto da ação política, na realidade, pertence ao contexto de influência, 

porque é parte do ciclo do processo através do qual as políticas são mudadas, ou podem ser 

mudadas ou, pelo menos, o pensamento sobre as políticas muda ou pode ser mudado”. Para o 

autor, o pensar sobre as políticas e o discurso das políticas podem ser mudados pela ação 

política. Nesse sentido a estratégia política poderia, a partir da prática da política e dos efeitos 

da política, também se constituir como mecanismo integrante do contexto de influência. 

Embora o ciclo de políticas enquanto abordagem teórico-metodológica apresente 

particularidades características de cada um dos cinco contextos, não há, por parte do 

pesquisador, obrigatoriedade de utilizar todos eles. Além disso, como pontua Ball (2009), a 

definição dos contextos não é estática. Há flexibilidade para pensar a política educacional 

conforme as demandas da pesquisa. 
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Assim, dentro do contexto de prática, você poderia ter um contexto de influência e um 
contexto de produção de texto, de tal forma que o contexto de influência dentro do 
contexto da prática estaria em relação à versão privilegiada das políticas ou da versão 
privilegiada da atuação. Assim, podem existir disputas ou versões em competição 
dentro do contexto da prática, em diferentes interpretações de interpretações. E, ainda, 
pode haver um contexto de produção de texto dentro do contexto de prática, na medida 
em que materiais práticos são produzidos para utilização dentro da atuação. Assim, 
podem existir espaços dentro de espaços. Podemos refletir a respeito das políticas em 
termos de espaços e em termos de tempo, de trajetórias políticas, movimentos de 
políticas através do tempo e de uma variedade de espaços. (BALL, 2009, p. 307).  

 

Com base na exposição de Mainardes (2006), elencamos os motivos que justificam a 

utilização da abordagem do ciclo de políticas neste estudo: i) o ciclo de políticas adota uma 

perspectiva pós-estruturalista cujas características incluem a desconstrução de conceitos e 

certezas do presente, engajamento crítico, busca de novas perspectivas e novos princípios 

explicativos, focalização de práticas cotidianas (micropolíticas), heterogeneidade e pluralismo 

e articulação entre macro e microcontextos; ii) oferece uma estrutura conceitual – mas há 

necessidade de se buscar referenciais teóricos para subsidiar a análise da política a ser 

investigada; iii) a possibilidade de envolver diferentes procedimentos para coleta de dados bem 

como para sua exposição e inter-relação; iv) permite uma articulação entre macro e micro: 

análise do contexto mais amplo e do contexto da prática (microcontexto); v) a possibilidade de 

utilizar no contexto dos resultados/efeitos a análise de dados estatísticos, dados de avaliação de 

desempenho de alunos e professores etc., bem como refletir sobre a conjuntura dos 

microprocessos e sobre as desigualdades sociais que são criadas ou reproduzidas pela política; 

vi) o contexto da estratégia política exige que o pesquisador assuma a responsabilidade ética 

com o tema investigado, apresentando estratégias e atividades para se lidar mais eficazmente 

com as desigualdades identificadas na política, colaborando para o debate em torno da política 

e para sua compreensão crítica. 

Conforme observamos em Mainardes (2006), uma das características do ciclo de 

políticas é a possibilidade de se apreender um objeto de estudo com o auxílio de outras 

abordagens. Para Ball (2009), assim como podemos olhar para as teorias naquilo que as diferem 

também podemos olhar para o que às aproximam.  

 
Assim, eu tendo a me interessar pela maneira como as teorias se relacionam, ao invés 
do que pelas coisas que as separam. Podemos contar diferentes histórias teóricas, 
podemos contar histórias sobre quão diferentes as pessoas são, mas você também pode 
contar histórias de como elas podem estar dizendo coisas semelhantes ou 
relacionadas. (BALL, 2009, p. 314). 
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Nesse sentido, ressaltamos a interlocução estabelecida neste estudo com o modus 

operandi da pesquisa em Pierre Bourdieu15 evidenciada no tratamento das diferentes arenas de 

disputa que envolve a política de carreira para os profissionais do magistério no Brasil, na 

descrição das próprias disputas pelo que será e como será a pauta das políticas educacionais,  

na forma como os agentes se organizam pessoal e institucionalmente para essas disputas e nas 

estratégias adotadas por esses agentes para dominar e estabelecer as regras do jogo. Tanto no 

ciclo de políticas de Ball e Bowe quanto na pesquisa em Bourdieu não há apreço a alguma 

forma de “monoteísmo metodológico”, termo utilizado por Oliveira e Pessoa (2013) ao discutir 

o método de pesquisa em Pierre Bourdieu.  

 

 

c) Escolha da amostra 

 

O IBGE divide as unidades da federação em mesorregiões. 

 
A Divisão Regional do Brasil em mesorregiões, partindo de determinações mais amplas a 
nível conjuntural, buscou identificar áreas individualizadas em cada uma das Unidades 
Federadas, tomadas como universo de análise e definiu as mesorregiões com base nas 
seguintes dimensões: o processo social como determinante, o quadro natural como 
condicionante e a rede de comunicação e de lugares como elemento da articulação espacial. 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍTSTICA, s/d). 

 

O Estado de Goiás é dividido em 5 mesorregiões: centro, leste, noroeste, norte e sul 

conforme pode se observar no mapa a seguir. 

 

 
Figura 2: Mapa do Estado de Goiás dividido por mesorregião 

                                         Fonte: Instituto Mauro Borges, disponível em <http://www.imb.go.gov.br/>. 
 

                                                 
15 Ver Bourdieu, Chamboredon e Passeron (2007), Bonnewitz (2003) e Oliveira e Pessoa (2013). 
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O Estado de Goiás contém 246 municípios. Para amostra da pesquisa foram 

selecionados três municípios de cada uma das cinco mesorregiões, sendo este o primeiro 

critério. Portanto, um critério geográfico que contempla as particularidades regionais dentro do 

estado. 

O segundo critério para seleção dos municípios partiu de uma expressão numérica cujo 

resultado denominamos Potencial de Financiamento Educacional Local (Pfel). A ideia de criar 

este critério partiu da compreensão de que indicadores tradicionalmente utilizados para estudos 

dessa natureza, como por exemplo o PIB e o PIB per capita, não expressam, necessariamente, 

as diferentes condições de financiamento educacional que marcam os municípios brasileiros. 

Isso não quer dizer que o Pfel seja uma expressão que, isoladamente, dê conta de diagnosticar, 

nos detalhes, o real potencial de financiamento educacional dos municípios. Outras variáveis 

como a localidade predominante das escolas, urbanas ou rurais; a forma de atendimento, parcial 

ou integral; a extensão territorial, implicando em maior ou menor demanda por transporte 

escolar; a demanda de atendimento, pessoas em idade escolar ou fora dela que têm direito à 

educação e ainda não estão contempladas; dentre outras, dão a dimensão da dificuldade em 

compreender as assimetrias existentes16.  

Mesmo reconhecendo serem necessários instrumentos mais amplos de análise do 

potencial de financiamento educacional de estados e municípios, o Pfel aqui utilizado relaciona 

duas variáveis imprescindíveis para qualquer exercício dessa natureza: a receita mínima 

obrigatória excluído o Fundeb e a quantidade de matrículas contemplada em cada rede. 

Partindo da hipótese de que as perspectivas de carreira do magistério estariam 

condicionadas ao potencial de financiamento educacional dos municípios e que essa 

condicionalidade poderia ser constatada por meio do estudo dos estatutos e planos de carreira 

do magistério, a seleção da amostra foi orientada pelos seguintes procedimentos: 1º) Os 

municípios, como já mencionado, foram listados por mesorregião; 2º) Foram levantados os 

dados de matrícula de cada município; 3º) Foram levantados os dados de  impostos (próprios e 

                                                 
16 Um exemplo da dificuldade de se determinar, entre os municípios, quem tem mais ou menos poder de 
financiamento educacional pode ser observado na experiência da Comissão Intergovernamental de Financiamento 
para uma Educação Básica de Qualidade (Art. 7º da Lei nº 11.794/2007 – Fundeb). De 2010 a 2014 mais de 5 
bilhões de reais deixaram de ser distribuídos prioritariamente em ações que pudessem colaborar para melhoria da 
qualidade da educação básica. Embora consensual que o foco deveria ser dado à viabilidade do PSPN o problema 
da comissão era definir como a distribuição dos recursos seria realizada. O desafio era dizer quais municípios 
tinham as menores condições de pagar o PSPN para que fossem contemplados com aportes específicos de recursos, 
ou seja, originários dos 10% dos 10% da complementação da União ao Fundeb. Mesmo com algum esforço, a 
comissão não conseguiu fazê-lo. Os recursos que poderiam garantir, no mínimo o PSPN a professores dos 
municípios mais pobres dos estados que recebem complementação da União ao Fundeb, foram pulverizados nos 
fundos conforme as regras gerais de complementação dos 10% da União. 
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de transferência) de cada município; 4º) Foram levantados os dados de receitas do Fundeb de 

cada município.  

Os dados se referem ao exercício de 2009, ano em que 100% das matrículas da 

educação básica foram consideradas no Fundeb e que a contribuição aos respectivos fundos 

chegou a 20% de cada um dos impostos que o compõem. A implementação do Fundeb nesse 

patamar é um evento importante para o que se propõe neste estudo porque uma das funções do 

fundo é a valorização dos profissionais da educação, dentre os quais, os profissionais do 

magistério, resguardando para o pagamento destes, pelo menos 60% das receitas 

operacionalizadas pela União, estados, Distrito Federal e municípios no âmbito dos respectivos 

fundos. 

A implantação do Fundeb, conforme observado nos dados analisados neste estudo, 

colaborou para reduzir as desigualdades dos potenciais de financiamento educacional entre as 

redes municipais de ensino, porém não atingiu um patamar que possa ser considerado 

equitativo. De modo geral, tendo como parâmetro a vinculação mínima constitucional, as 

diferenças entre o que os municípios dispõem para financiar suas redes de ensino ainda são 

muito grandes.  

Como as regras de contribuição e distribuição dos recursos do Fundeb são comuns a 

todos os municípios, o potencial de financiamento foi calculado levando em consideração o que 

cada município dispunha para aplicar em educação no exercício de 2009 dentro do percentual 

mínimo de 25% descontada a contribuição para o fundo. Para o cálculo computou-se, portanto, 

5% dos impostos que compõem a cesta do Fundeb e 25% dos demais impostos, próprios e de 

transferência17. O total de recursos oriundo desta dinâmica em cada município foi dividido pela 

quantidade de matrículas de cada rede tendo como quociente um per capita mínimo anual, ou 

seja, o Pfel. Foram consideradas as matrículas da educação infantil (EI) e do ensino fundamental 

(EF) (maioria), inclusive as das modalidades: educação de jovens e adultos (EJA) e educação 

especial.  

O Pfel foi calculado a partir da seguinte equação: 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
(0,25 𝑋𝑋 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼) − 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼ÇÃ𝐼𝐼 𝐴𝐴𝐼𝐼 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶
𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀í𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑀𝑀𝑐𝑐 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑛𝑛𝑀𝑀 𝐹𝐹𝐼𝐼 𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑐𝑐𝑟𝑟𝑃𝑃𝑐𝑐𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑀𝑀𝑃𝑃𝑟𝑟𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚𝑃𝑃𝑐𝑐

 

 

                                                 
17 Ver Art. 1o da Lei nº 11.494/2007, Lei do Fundeb. 
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 Levando em consideração o Pfel, foram selecionados em cada mesorregião: i) o 

município com menor potencial de financiamento; ii) o município com potencial de 

financiamento mediano; e iii) o município com o menor potencial de financiamento. 

 

 

Na mesorregião central foram selecionados os Municípios de Abadia de Goiás, 

Petrolina de Goiás e Cachoeira de Goiás. Na mesorregião leste foram selecionados os 

Municípios de Planaltina, Luziânia e Sítio D’Abadia. Na mesorregião Noroeste foram 

selecionados os Municípios de Aragarças, Araguapaz e Diorama. Na mesorregião norte foram 

selecionados os Municípios de Campos Belos, Uruaçu e Alto Horizonte e na região sul foram 

selecionados os Municípios de Indiara, Mineiros e Aloândia. 

Dada a quantidade de variáveis envolvidas tanto no custo da educação em cada 

município quanto nos planos de carreira do magistério, a utilização do Pfel como principal 

critério para definição da amostra deste estudo não tem a intensão de estabelecer uma amostra 

“estatisticamente representativa” ou de garantir nas conclusões afirmações que possam ser 

generalizadas para a totalidade dos municípios goianos.   

Em geral os municípios goianos possuem diferentes Pfel. Na Tabela 2 é possível 

observar como os municípios goianos se situam considerando o potencial de financiamento por 

mesorregião. 

Tabela 1 - Municípios selecionados por mesorregião do Estado de Goiás considerando o menor, o mediano e o 
maior Pfel (Dados de 2009) 

Mesorregião Municípios Impostos (100%) Contribuição ao 
Fundeb 

Matrículas 
(EF e EI) Pfel  

Centro 
Abadia De Goiás 5.928.469,87 1.058.667,32         1.150  368,22  
Petrolina Goiás  7.807.390,32 1.280.649,27            741     905,80  
Cachoeira de Goiás 5.224.707,91 955.889,86              48  7.297,65  

Leste 
Planaltina 25.728.315,46 4.410.235,41       14.208     142,30  
Luziânia 100.932.714,00 16.091.478,64       20.654     442,61  
Sitio D’abadia 5.400.365,82 993.316,89            253  1.410,18  

Noroeste 
Aragarças 11.314.234,71 1.998.327,58         2.064     402,24  
Araguapaz 6.764.826,95 1.202.354,86            549     890,44  
Diorama 5.547.874,00 1.041.732,37            132  2.615,43  

Norte 
Campos Belos 11.373.101,43 2.017.417,48         2.993     275,93  
Uruaçu 21.993.307,64 3.596.889,13         2.326     817,47  
Alto Horizonte 18.805.588,44 3.157.398,35            442  3.493,21  

Sul 
Indiara 9.925.255,59 1.749.359,58         1.592     459,77  
Mineiros 43.504.008,93 6.072.651,29         4.639  1.035,43  
Aloândia 5.235.940,29 986.547,58              38  8.485,20  

Fontes: Tabela elaborada para este estudo a partir de dados do TCM/GO (GOIÁS, 2009b), e censo escolar 2009. 
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Tabela 2 - Distribuição dos municípios de Goiás considerando o Pfel e a mesorregião (Dados de 2009) 

Pfel (R$) 
Proporção 

Valor/Aluno/Ano/ 
Fundeba 

Mesorregiões 
Total (%) 

Centro Leste Norte Noroeste Sul 
Até 500,00 <0,34 9 19 4 2 3 37 15% 
De 500,00 a 1.000,00 0,34 a 0,68 35 11 18 14 37 115 47% 
De 1.000,00 a 1.500,00 0,68 a 1,02 19 2 3 6 18 48 20% 
De 1.500,00 a 2.000,00 1,02 a 1,37 8  1 1 8 18 7% 
Acima de 2.000,00 >1,37 11  1  15 27 11% 

Total 82 32 27 23 81b 245 100% 
Fonte: Tabela elaborada para este estudo a partir dos dados do TCM, Inep e IMB. 
a) Proporção do Pfel em relação ao valor aluno ano do Fundeb para matrículas nas séries iniciais urbanas do EF 
de Goiás em 2009 que era de R$ 1.463,82 (Portaria nº 788/2009). 
b) A Mesorregião Sul possui 82 municípios, porém um dos municípios não continha dados na planilha do TCM. 
 

 

Os dados apresentados indicam que 15% dos municípios goianos possuíam em 2009 

um Pfel de até R$ 500,00; 47% possuíam um Pfel variando entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00; 

20% possuíam um Pfel variando entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00; 7% possuíam um Pfel 

variando entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00 e 11% possuíam um Pfel acima de R$ 2.000,00. Em 

algumas regiões a situação é mais crítica, como na mesorregião leste onde estão os municípios 

do entorno de Brasília. Nesta mesorregião dezenove dos trinta e dois municípios que a compõe 

possuíam um Pfel que não ultrapassava R$ 500,00/ano.  

O cálculo do Pfel dos municípios de Goiás indica que ampliar a quantidade de recursos 

para a educação e melhorar sua distribuição ainda é um dos maiores desafios para o 

financiamento educacional brasileiro. Ao definir o Pfel como critério para recorte da amostra, 

o assumimos como fator que implicaria em diferentes perspectivas de carreira para os 

profissionais do magistério, ou seja, quanto maior o potencial de financiamento mais atrativas, 

em tese, seriam as carreiras. Essa é, inclusive, uma expectativa do novo PNE (BRASIL, 2014), 

ou seja, espera-se que com um maior aporte de recursos para a educação seja possível melhorar 

as condições remuneratórias dos profissionais do magistério, sobretudo por meio dos planos de 

carreira. 

Conforme descrevemos, o Pfel não comporta todas as receitas vinculadas à educação 

no município, mas tão somente aquelas decorrentes de impostos e que independem do Fundeb 

e de outras fontes como dos programas do governo federal e dos convênios com o governo 

estadual. Assim como no Fundeb, na maioria dos programas do governo federal como o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), Programa Nacional de Apoio ao Transporte 

Escolar (Pnate) ou de convênios com os governos estaduais (transporte escolar, por exemplo), 

as regras de transferência/distribuição dos recursos são as mesmas para todos os municípios e 
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levam em consideração as matrículas, ou seja, são recursos carimbados, tem objetivos 

específicos a partir da demanda apresentada, e portanto não colaboram para diferenciar o valor 

per capita disponível para aplicação conforme as prioridades definidas na localidade.  

Dada a importância do Fundeb no processo de melhoria das condições de distribuição 

dos recursos destinados à educação no Brasil e da promessa de que poderia colaborar para 

valorização dos profissionais do magistério, caberia perguntar qual seria o potencial de 

financiamento de cada município se os recursos desse fundo fossem inseridos no Pfel. Para 

considerar os recursos do Fundeb para o cálculo do potencial de financiamento educacional, a 

fórmula do Pfel seria ampliada. Para diferenciá-la poderíamos denominá-la de potencial de 

financiamento educacional local com o Fundeb (Pfelf), ficando da seguinte forma. 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
(0,25 𝑋𝑋 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼) + 𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹𝐼𝐼𝐼𝐼𝐴𝐴𝐼𝐼 𝐹𝐹𝐼𝐼 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶 − 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼ÇÃ𝐼𝐼 𝐴𝐴𝐼𝐼 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶

𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀í𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑀𝑀𝑐𝑐 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐹𝐹𝐹𝐹,𝑛𝑛𝑀𝑀 𝐹𝐹𝐼𝐼 𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑐𝑐𝑟𝑟𝑃𝑃𝑐𝑐𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑀𝑀𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑀𝑀𝑃𝑃𝑟𝑟𝑚𝑚𝑀𝑀𝑚𝑚𝑃𝑃𝑐𝑐
 

 

O Pfelf, valor per capita anual, de forma simplificada representa a divisão da soma de 

25% dos impostos (inclusive de transferência) com o saldo do Fundeb, pelo número de 

matrículas da rede municipal (EI, EF e respectivas modalidades). Os valores encontrados foram 

os apresentados na Tabela 3, a seguir. 

 

Tabela 3 - Pfelf em municípios de Goiás (Dados de 2009) 

Mesorregião Municípios Impostos 
(100%) 

Receitas do 
Fundeb 

Contribuição 
ao Fundeb Matrículas Pfelf (R$) 

Centro 
Abadia de Goiás 5.928.469,87 1.908.463,10 1.058.667,32         1.150    2.027,75  
Petrolina Goiás 7.807.390,32 1.206.443,49 1.280.649,27            741    2.533,93  
Cachoeira de Goiás 5.224.707,91 74.602,44 955.889,86              48    8.851,87  

Leste 
Planaltina 25.728.315,46 25.722.563,75 4.410.235,41       14.208    1.952,73  
Luziânia 100.932.714,00 34.437.485,47 16.091.478,64       20.654    2.109,96  
Sitio D’abadia 5.400.365,82 416.636,35 993.316,89            253    3.056,96  

Noroeste 
Aragarças 11.314.234,71 3.656.203,59 1.998.327,58         2.064    2.173,66  
Araguapaz 6.764.826,95 876.544,09 1.202.354,86            549    2.487,06  
Diorama 5.547.874,00 211.701,50 1.041.732,37            132    4.219,22  

Norte 
Campos Belos 11.373.101,43 5.201.047,75 2.017.417,48         2.993    2.013,67  
Uruaçu 21.993.307,64 4.200.072,96 3.596.889,13         2.326    2.623,18  
Alto Horizonte 18.805.588,44 777.676,39 3.157.398,35            442    5.252,66  

Sul 
Indiara 9.925.255,59 2.755.823,58 1.749.359,58         1.592    2.190,82  
Mineiros 43.504.008,93 8.169.717,74 6.072.651,29         4.639    2.796,52  
Aloândia 5.235.940,29 58.937,51 986.547,58              38  10.036,18  

Fonte: Tabela elaborada para este estudo a partir de dados do TCM/GO (GOIÁS, 2009b) e do censo escolar 2009. 
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A inclusão dos recursos do Fundeb no cálculo do Pfel não alterou a ordem de 

classificação dos municípios selecionados. Porém, é possível observar que a diferença entre os 

valores do Pfelf é menor do que a diferença entre os valores do Pfel. Esta é uma evidência de 

como o Fundeb interfere enquanto mecanismo tendente à equalização na distribuição dos 

recursos do fundo com forte impacto no financiamento educacional de alguns municípios. Em 

Planaltina, por exemplo, a receita do Fundeb (R$ 25.722.563,75) atinge o mesmo patamar da 

soma de todos os impostos arrecadados pelo município mais as transferências (R$ 

25.728.315,46). Mesmo assim, Planaltina ainda tem uma situação bastante desfavorável em 

relação aos outros dois municípios da mesma região: possui um Pfelf que representa 92% do 

Pfelf de Luziânia e apenas 64% do Pfelf de Sítio D’Abadia. 

No cálculo do Pfelf, assim como no cálculo do Pfel, é possível detectar uma tendência 

de maiores valores para municípios com menor número de matrículas. Assim, é possível 

observar que, nesses municípios, ampliar o número de matrículas pode significar um montante 

maior de recursos para a educação básica, porém com um per capita menor, o que pode não 

significar vantagem para o município na empreitada de manter um valor aluno ano (VAA) capaz 

de subsidiar a oferta de uma educação de qualidade. 

Na Tabela 4 a seguir, distribuímos os municípios de Goiás que fazem parte da amostra 

deste estudo conforme intervalos estabelecidos.  

 
Tabela 4 - Distribuição dos municípios de Goiás considerando o Pfelf e a mesorregião de acordo com 

intervalos estabelecidos (Dados de 2009) 

Potencial de Financiamento 
(R$) 

Proporção 
Fundeba 

Mesorregiões Total (%) 
Centro Leste Norte Noroeste Sul 

Até 2.000,00 <1,37 0 6 0 1 0 7 2,86 

De 2.000,00 a 2.500,00 1,37 a 1,71 36 21 13 11 31 112 45,71 

De 2.500,00 a 3.000,00 1,71 a 2,05 23 3 10 9 21 66 26,94 

De 3.000,00 a 3.500,00 2,05 a 2,40 8 1 1 1 12 23 9,39 

De 3.500,00 a 4.000,00 2,40 a 2,73 7 0 1 0 6 14 5,71 

Acima de 4.000,00 >2,73 8 1 2 1 11 23 9,39 

Total 82 32 27 23 81b 245 100,00 
Fonte: Tabela elaborada para este estudo a partir dos dados do TCM, Inep e IMB. 
a) Proporção do Pfelf em relação ao valor aluno ano do Fundeb para matrículas nas séries iniciais urbanas do 
EF de Goiás em 2009 que era de R$ 1.463,82 (Portaria nº 788/2009). 
b) A Mesorregião Sul possui 82 municípios, porém um dos municípios não continha dados na planilha do 
TCM. 
 

Dos 245 municípios considerados nesta distribuição, 7 (2,86%) possuíam um Pfelf 

inferior a R$ 2.000,00, sendo 6 da região leste (entorno de Brasília) e um da região noroeste. 

No intervalo de R$ 2.000,00 a R$ 2.500,00 foram identificados 112 municípios que representam 
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45,71% dos municípios analisados. No intervalo de R$ 2.500,00 a R$ 3.000,00 foram 

identificados 66 municípios que representam 26,94% dos municípios analisados. Os demais 60 

municípios (25%) tiveram um Pfelf nos intervalos mais elevados da distribuição. 

Na Tabela 5 a seguir organizamos os municípios da amostra indicando a posição que 

cada um se encontra na tabela geral envolvendo o cálculo do Pfel e do Pfelf de 245 municípios 

do Estado de Goiás18. 

 
Tabela 5 - Classificação dos municípios de Goiás que fazem parte da amostra deste estudo quanto ao Pfel e 

ao Pfelf no conjunto de 245 municípios (Dados de 2009) 

Municípios Matrículas 
Pfel   Pfelf 

Valor (R$) Posição Geral Valor (R$) Posição Geral 

Planaltina 14.208    142,30  1   1.952,73  4 
Campos Belos 2.993    275,93  7   2.013,67  9 
Abadia de Goiás 1.150 368,22  11   2.027,75  14 
Aragarças 2.064    402,24  16   2.173,66  42 
Luziânia 20.654    442,61  22   2.109,96  30 
Indiara 1.592    459,77  26   2.190,82  45 
Uruaçu 2.326    817,47  117   2.623,18  142 
Araguapaz 549    890,44  133   2.487,06  114 
Petrolina Goiás 741    905,80  137   2.533,93  128 
Mineiros 4.639 1.035,43  158   2.796,52  164 
Sitio D’abadia 253 1.410,18  196   3.056,96  192 
Diorama 132 2.615,43  228   4.219,22  226 
Alto Horizonte 442 3.493,21  238   5.252,66  237 
Cachoeira de Goiás 48 7.297,65  244   8.851,87  244 
Aloândia 38 8.485,20  245 10.036,18  245 
Fonte: Tabela elaborada para este estudo a partir de dados do Inep e do TCM/GO. 

  

A classificação dos municípios da amostra quanto aos valores do Pfel e do Pfelf 

apresentam variação em treze dos quinze municípios da amostra. Esta variação decorre do fato 

de que a distribuição dos recursos do Fundeb obedece a fatores de ponderação19 que dão maior 

peso, por exemplo, a matrículas em tempo integral (mínimo, 7 horas diárias de atendimento). 

Por causa dessa lógica, municípios que possuem um percentual de matrículas nessa modalidade 

terão um per capita geral no Fundeb maior que municípios que possuem matrículas em turno 

único com menos de 7 horas diárias de atendimento. 

                                                 
18 Ratificamos que há em Goiás 246 municípios, porém para um dos municípios não havia dados disponíveis na 
tabela divulgada pelo TCM.  
19 Ver Lei nº 11.794/2007, Lei do Fundeb. 
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Se por um lado, a dinâmica dos fatores de ponderação consegue fazer com que 

matrículas em situações específicas como em tempo integral, na área rural e na educação 

especial tenham atribuição de um valor anual mais elevado do que as matrículas em tempo 

parcial, por exemplo, por outro lado, do ponto de vista da aplicação dos recursos, isso não tem 

expressividade uma vez que a legislação não vincula a receita obtida por meio da ponderação à 

sua proporcional despesa. 

É evidente que o Fundeb colabora para aproximar o valor per capita aluno/ano nos 

municípios goianos. Essa aproximação, contudo, não pode esconder a discrepância existente se 

considerados os recursos que além do Fundeb compõem a vinculação mínima constitucional. 

Um exemplo da assimetria existente pode ser observado se considerarmos a diferença entre o 

Pfel de Araguapaz (R$ 890,44, mediana entre os valores observados na amostra) e o de 

Planaltina de Goiás (R$ 142,30). A diferença é de R$ 748,14, que multiplicada pela quantidade 

de matrículas de Planaltina de Goiás (14.208) chega a R$ 10.629.573,00. Esse montante 

representa mais de um terço de todo o investimento em educação, incluindo o Fundeb, realizado 

neste município em 2009, que conforme o TCM foi de R$ 29.476.137,97. Isso mostra que, 

mesmo com o Fundeb, o que cada município dispõe para investir na educação, e como parte 

desse investimento, na valorização salarial docente por meio dos planos de carreira, implica em 

per capitas extremamente desiguais. 

A utilização do Pfel neste estudo, conforme descrevemos, teve duas funções: a 

primeira foi colaborar na definição da amostra de municípios que seriam investigados e a 

segunda foi permitir, a partir da estrutura da carreira do magistério observada na legislação de 

cada município selecionado, verificar se maior ou menor disponibilidade de recursos por 

matrícula indicaria perspectivas mais ou menos atrativas para os profissionais do magistério.  

 

 

d) A exposição 

 

Este trabalho está organizado em três partes e como sugere Triviños (2010, p. 131) 

“vai se constituindo através do desenvolvimento de todo o estudo e não é exclusivamente 

resultado de uma análise última dos dados”. Cada parte possui dois capítulos. 

A primeira parte do estudo aborda alguns elementos históricos da relação estatutária 

do magistério com o Estado brasileiro e analisa as ideias neoliberais para as políticas 

educacionais nos países em desenvolvimento considerando a pauta dos eventos internacionais 

como a Conferência Mundial de Educação para Todos (1990) e as orientações do Banco 
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Mundial. Esta análise contempla a compreensão do contexto de influência externa na política 

para a carreira do magistério, em construção no Brasil, em especial a partir da segunda metade 

dos anos 1990.  

 A segunda parte do estudo aborda o contexto de produção dos textos federais da 

política para a carreira do magistério no Brasil. Registra os embates institucionais para 

influência sobre os textos produzidos tendo como atores o Ministério da Educação (MEC), a 

CNTE, o Consed, a Undime, o CNE e outros. Também é apresentada a forma como as decisões 

do Supremo Tribunal Federal (STF) podem implicar nos rumos da política para a carreira do 

magistério no Brasil mediante a interpretação das bases do pacto federativo. 

A terceira parte do estudo contempla o contexto de produção dos textos da política 

para a carreira do magistério das redes municipais dos 15 municípios da amostra da pesquisa 

em Goiás, tendo o Pfel como parâmetro de análise comparativa das perspectivas de 

remuneração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

PARTE I 

CARREIRA DO MAGISTÉRIO NO BRASIL 

Elementos do contexto histórico e da concepção neoliberal sobre a remuneração docente 

 

 

Para compreender as políticas para a carreira do magistério da educação básica pública 

no Brasil, em construção, sobretudo a partir da Constituição Federal de 1988, é importante 

compreender um pouco do percurso histórico em que foram tratadas as regras da relação de 

contrato dos professores públicos com o Estado em nosso país. No mesmo sentido, implica em 

compreender também as ideias que circularam nos eventos internacionais mais importantes para 

a área educacional durante a década de 1990 e as concepções de remuneração e carreira docente 

na ótica neoliberal representada por um de seus principais agentes, o Banco Mundial.  

No Capítulo I da primeira parte do estudo foi feita uma retomada histórica analisando, 

nos documentos produzidos, sob que condições foram se constituindo as relações de contrato 

entre os professores e o Estado. Há um maior investimento na análise das regras produzidas do 

período subsequente à expulsão dos jesuítas de todo o Reino Português até a descentralização 

da responsabilidade pelo atendimento dos ensinos primário e secundário em 1834. A partir desta 

data, até 1988, a análise se restringe à legislação federal e a alguns exemplos dos sistemas 

estaduais. São recortados apenas os elementos da legislação que tratam diretamente das regras 

que atingiriam a relação estatutária dos professores públicos com o Estado brasileiro. 

A compreensão da carreira do magistério como uma política em construção mais 

objetiva a partir dos anos 1990, não está deslocada do processo histórico de constituição da 

profissão docente e de sua regulação pelo poder público e isso precisa ser levado em 

consideração. Uma das críticas realizadas por Ball (2006, p. 21) aos pesquisadores de políticas 

educacionais ingleses está no fato de haver negligência analítica no que ele chamou de 

“extravagante aistoricismo”, principalmente pelo fato das pesquisas se concentrarem no pós-

1988, marco da reforma educacional inglesa.  

Ao alertar sobre a aistoricidade com que vem sendo tratados os estudos sobre políticas 

educacionais Ball lembra o que defende Grace, argumento que coaduna e justifica o 

investimento no primeiro capítulo de nosso estudo: “muitos problemas contemporâneos ou 

crises em educação são, elas mesmas, manifestações superficiais de contradições históricas, 

estruturais e ideológicas em políticas educacionais” (GRACE, 1995, apud BALL, 2006, p. 21). 

No Brasil, os documentos/textos produzidos nos anos de 1990 e 2000 guardam estreita relação 

com os processos desenvolvidos em diferentes períodos de nossa história. Por isso, dentro do 
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referencial teórico-metodológico no qual buscamos subsídio para este estudo, entendemos o 

processo histórico de construção da identidade e das relações estatutárias do magistério público 

no Brasil como um exercício importante para a compreensão das políticas para a carreira do 

magistério em construção na atualidade.  

No Capítulo II da primeira parte são apresentadas as ideias neoliberais para a educação 

e particularmente para as relações de contrato e remuneração docente. A discussão passa pelas 

indicações da Recomendação Relativa à Situação do Pessoal Docente OIT/Unesco de 1966 pela 

Conferência Mundial de Educação para Todos, 1990, e pela análise de dois documentos 

produzidos pelo Banco Mundial para subsidiar as reformas educativas nos países em 

desenvolvimento: Prioridades y estratégias para la educación. Examen del Banco Mundial 

(BANCO MUNDIAL, 1996)20 e Informe sobre el Desarrollo Mundial. Servicios para los 

Pobres (BANCO MUNDIAL, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Publicado em 1995 em inglês e em 1996 em espanhol. 
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CAPÍTULO I 

MAGISTÉRIO PÚBLICO NO BRASIL: remuneração e primeiros ensaios estatutários 

 

 

Além dos aspectos do contexto contemporâneo, para compreender o ciclo de 

construção de uma política para a carreira do magistério no Brasil é preciso considerar os 

antecedentes históricos da política, incluindo iniciativas já construídas. “Tais considerações 

sobre o contexto histórico e contemporâneo ajudam a iluminar os motivos que impulsionaram 

o surgimento da política em um momento específico” (MAINARDES; FERREIRA; TELLO, 

2011, p. 158). 

O primeiro capítulo deste estudo é desenvolvido numa perspectiva histórica com o 

intuito de compreender os antecedentes do processo de regulamentação estatutária e de carreira 

docente no Brasil tendo como principais referências: Azevedo (1963), Nóvoa (1999), 

Monlevade (2000), Almeida (2000), Vicentini e Lugli (2009), dentre outros.  

A origem do trabalho docente no Brasil, com estreita vinculação com a civilização 

europeia, particularmente com a Metrópole Portuguesa, data da chegada dos padres jesuítas em 

1549. Segundo Azevedo (1963, p. 501) esse fato “não só marca o início da história da educação 

no Brasil, mas inaugura a primeira fase, [...] certamente a mais importante pelo vulto da obra 

realizada e sobretudo pelas consequências que dela resultaram para nossa cultura e civilização”.   

A Companhia de Jesus, ordem religiosa de filiação dos jesuítas, ficara incumbida pela 

Coroa portuguesa e pela Igreja Católica, de “integrar as novas terras e os seus nativos 

‘selvagens’ ao mundo cristão e civilizado, a serviço da Fé e do Império” (XAVIER; RIBEIRO;  

NORONHA, 1994, p. 40).  

Para manutenção dos serviços civilizadores da Companhia de Jesus no Brasil, além 

dos subsídios da Coroa portuguesa para instalação dos colégios e da redízima, que correspondia 

a 10% dos impostos cobrados na Colônia, para sua manutenção, pontua Monlevade (2000), que 

os jesuítas organizaram um sistema de autofinanciamento baseado principalmente na criação 

de gado na imensidão das terras do litoral brasileiro cedidas pela Coroa portuguesa e cuidadas 

pelo trabalho escravo indígena e africano, o que com o tempo desobrigou a Metrópole de sua 

responsabilidade para com a inauguração do que Azevedo (1963, p. 507) chama de “bases da 

educação popular”: defesa de que o trabalho dos jesuítas não se limitava à propagação da fé 
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católica, mas que possuía também o caráter educativo secular e intentava contemplar a 

diversidade populacional da época21.  

O financiamento, seja oriundo da Metrópole ou do sistema próprio de geração de 

renda, não se destinava à remuneração dos mestres-escola22, mas à manutenção e proliferação 

do sistema educativo/religioso. Até porque os jesuítas que se dedicavam ao ensino, de acordo 

com as regras emanadas do Ratio Studiorum, eram admitidos com a “condição de consagrar 

espontaneamente suas vidas ao serviço de Deus no ensino das letras”, tinham “voto de pobreza” 

(O MÉTODO PEDAGÓGICO DOS JESUÍTAS, s/d), não eram remunerados pelo trabalho 

realizado e, portanto, não viviam de salários pagos por patrão público ou privado. 

Franca (1952) cita o que dizia um dos grandes pedagogos jesuítas dos primeiros 

tempos de companhia: “Tudo depende do professor”. No entanto, destaca que: 

 
A situação dos mestres-escola no século XVI não era muito risonha. Por motivos 
econômicos ou por motivos morais, caíra em grande desprestígio. Sem chegar às 
caricaturas mordazes de Montaigne ou de Rabelais, de Petrarca ou de Justo Lipsio, 
impossível não reconhecer que o professor estava muito abaixo da sua alta e nobre 
missão. (FRANCA, 1952, p. 40). 

 

A ausência de remuneração dos professores e dos irmãos coadjutores que cuidavam 

do trabalho material, além do uso da força escrava para a lida nas fazendas de gado, propiciou 

aos jesuítas a ampliação considerável de suas propriedades, chegando a significar “20% do 

PIB” da Colônia (MONLEVADE, 2000, p. 17), o que viria a ser objeto de interesse do governo 

português como alternativa de capitalização de sua economia.  

De acordo com Ribeiro (1993), por razões internas e externas, Portugal não conseguiu 

avançar da etapa mercantil para a industrial do regime capitalista, chegando ao século XVIII 

com uma economia em franca decadência. As críticas tanto pelo atraso intelectual quanto pelo 

empobrecimento econômico recaíram “à conta dos religiosos que tiveram a direção exclusiva 

do caráter e educação nacionais.” (AZEVEDO, 1963, p. 538). 

Em 21 de julho de 1759 os jesuítas foram expulsos do reino português e de seus 

domínios como uma das principais medidas da reforma de Estado implementada pelo Marquês 

de Pombal, então ministro. Para o governo, a expulsão da Companhia de Jesus era necessária 

porque “a) era detentora de um poder econômico que deveria ser devolvido ao governo; b) 

                                                 
21 Sobre a posição, às vezes ambígua de Fernando de Azevedo a respeito da ação jesuítica no Brasil, ver Favoreto 
e Galter (2006). 
22 Título citado por Azevedo (1963, p. 507) se referindo à legitimidade com que seria atribuído ao Padre José de 
Anchieta. Segundo o autor, com o mesmo sentido de “educador” e “protetor e apóstolo dos índios”.  
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educava o cristão a serviço da ordem religiosa e não dos interesses do país” (RIBEIRO, 1993, 

p. 33).  

 
Quando o decreto do Marquês de Pombal dispersou os padres da Companhia, 
expulsando-os da Colônia e confiscando-lhes os bens, fecharam-se de um momento 
para outro todos os seus colégios, de que não ficaram senão os edifícios, e se 
desconjuntou, desmoronando-se completamente o aparelhamento de educação, 
montado e dirigido pelos jesuítas no território brasileiro. [...] no momento de sua 
expulsão, possuíam os jesuítas [...] na Colônia, 25 residências, 36 missões e 17 
colégios e seminários, sem contar os seminários menores e as escolas de ler e escrever, 
instaladas em quase todas as aldeias e povoações onde existiam casas da Companhia. 
(AZEVEDO, 1963, p. 539). 

 

 Segundo Ribeiro (1993, p. 33), “surge, com isso, o ensino público propriamente dito. 

Não mais financiado pelo Estado, mas que formava o indivíduo para a Igreja, e sim o financiado 

pelo e para o Estado”. Nesta nova perspectiva de ensino público há a demanda de um novo 

agente educativo: o professor público regulado e pago pelo Estado. Nóvoa (1999) se refere a 

este agente educativo como professor público “controlado pelo Estado”. 

Considerando, por exemplo, a descrição de Azevedo (1963) sobre a atividade jesuítica 

no processo civilizador do Brasil colônia poderia se afirmar ser esta uma atividade desenvolvida 

por professores públicos. A diferença é que o professor público pós Pombal estabeleceu relação 

contratual com o Estado português, implicando na obrigação de sua remuneração. Assim, a 

expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759 forçou a instauração das primeiras formas de regulação 

contratual entre o governo português e aqueles que se dispunham ao exercício do magistério.  

A leitura tem como norte a análise dos documentos utilizados para regular ou para 

orientar a regulação estatutária e em alguns momentos também a carreira do magistério no 

Brasil no interstício em questão, ou seja, das primeiras contratações de professores controlados 

e pagos pelo Estado, à Constituição Federal de 1988.  

 

 

1.1 A remuneração docente nas Reformas Pombalinas  

 

A expulsão dos jesuítas do reino português, como afirma Azevedo (1963), não 

significou uma simples adequação ou substituição imediata do sistema de ensino. O 

encerramento das atividades da ordem foi radical, sem nenhuma proposta à altura que pudesse, 

pelo menos, amenizar sua ausência. Por outro lado, a crise gerada pela expulsão dos jesuítas 

provocou a aprovação de medidas que contribuíram para avanços na constituição de um ensino 

menos confessional, controlado pelo Estado. Para o exercício deste controle, o Alvará Régio de 
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28 de julho de 1759 criou o cargo de Diretor Geral dos Estudos, que deveria encaminhar os 

concursos públicos para professores régios e prestar contas diretamente ao rei, ao fim de cada 

ano, sobre o trabalho e o desempenho professoral. Também cabia ao diretor geral a concessão 

de licenças para o magistério público e particular. A ele todos os professores do reino estariam 

subordinados, inclusive sob pena de advertência, perda do cargo, multa e até degredo. 

Os mecanismos oficiais, não só de admissão, mas também de monitoramento e 

fiscalização do trabalho docente no Brasil, remontam, portanto, a nomeação dos primeiros 

professores públicos controlados pelo Estado. 

No que se refere à constituição de um estatuto do magistério público controlado pelo 

Estado, entendido para o período em questão, como um conjunto de regras diretamente 

vinculadas à atividade docente, no Alvará de 28 de julho de 1759, que estabelece algumas 

normas para contratação de professores régios para as classes de gramática latina, grego e 

retórica, são apresentadas as primeiras contribuições.  

 
11. Fora das sobreditas classes não poderá ninguém ensinar, nem pública nem 
particularmente, sem aprovação e licença do Diretor dos Estudos, o qual, para 
concedê-la, fará primeiro examinar o pretendente por dois professores régios de 
Gramática; e com aprovação deste lhe concederá a dita licença, sendo pessoa na qual 
concorram cumulativamente os requisitos de bons e provados costumes; e de ciência 
e prudência; e dando-se-lhe a aprovação gratuitamente, sem por ela ou pela sua 
assinatura se lhe levar o menor estipédio. 
12. Todos os ditos professores levarão o privilégio de nobres, incorporados em direito 
comum, e especialmente no Código Título de professuribus et medicis. (PORTUGAL, 
1759).  

 

No entanto, conforme Azevedo (1963), só em 1772, ou seja, treze anos depois da 

expulsão dos jesuítas e das determinações do Alvará supramencionado é que uma ordem régia 

mandou estabelecer essas aulas (latim, grego e retórica) no Rio de Janeiro e nas principais 

cidades das capitanias. Segundo o autor,  

 
Embora determinada pelo alvará de 1759 que criou em Portugal uma diretoria-geral 
de estudos, a fiscalização das aulas e escolas régias não começou a ser feita 
regularmente no Brasil senão a partir de 1799, já no crepúsculo do século XVIII, 
quando o governo português atribuiu ao Vice-rei a inspeção geral da Colônia, com o 
direito de nomear anualmente um professor para visitar as aulas e informar-lhe sobre 
o estado da instrução. (AZEVEDO, 1963, p. 542). 

 

Para Monlevade (2000, p. 18) “de 1759 a 1772, o Brasil ficou sem escolas, salvas as 

aulas esparsas que alguns religiosos e leigos ofereciam sem sistema nem documento”, o que 

significou ao mesmo tempo situações precárias tanto no que se refere às condições de trabalho 

quanto no que se refere às condições de remuneração. Além disso, não obedeciam a 
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determinação do Alvará de 28 de julho, com base no qual ninguém poderia ensinar fora das 

classes providas de professores régios licenciados pelo diretor geral de estudos.  

 
[...] é certo que, do ponto de vista formal, de organização, à “unidade de sistema” 
sucedeu a fragmentação na pluralidade de aulas isoladas e dispersas. Essa 
fragmentação de estrutura tornou-se tanto mais grave quanto o governo reformador 
não soube ou não pôde recrutar os mestres de que tinha necessidade, assegurar-lhe 
uma situação condigna, nem submetê-los a uma disciplina capaz de introduzir no 
pessoal docente a unidade necessária de vistas e de esforços. (AZEVEDO, 1963, p. 
543, grifos nossos). 

 

Na Lei de 06 de novembro de 1772, na segunda etapa da reforma educacional do 

Marquês de Pombal, os termos do Alvará de 28 de julho de 1759 foram ratificados, 

acrescentando-se às cadeiras de latim, grego e retórica, a de filosofia (ensino secundário). Aos 

Mestres de ler, escrever e contar (ensino primário) há a determinação de prestação de contas 

quanto à quantidade de alunos que atendiam, bem como do rendimento escolar de cada um 

deles. Esta determinação provavelmente estaria muito mais vinculada ao controle do 

“funcionalismo” do que do monitoramento da aprendizagem dos alunos, pois 

contraditoriamente, Dom José, o Monarca na época, argumenta que não seria necessário todos 

terem acesso aos níveis mais elevados de instrução: “devem se deduzir os que são 

necessariamente empregados nos serviços rústicos e nas Artes Fabris que ministram o sustento 

dos Povos, e constituem os braços e mãos do Corpo Político; bastariam às pessoas desses 

grêmios a instrução dos Párocos” (PORTUGAL, 1759).  Nesse período poucas aulas foram 

estabelecidas no Brasil, pois o governo não tinha como objetivo educar a população em geral, 

mas preparar uma elite que tivesse condições de trabalhar, sobretudo nos postos públicos, de 

acordo com os interesses do Estado. 

Para o que se apresenta como componentes de uma provável gênese estatutária para o 

magistério público controlado pelo Estado, são pertinentes os seguintes trechos da Lei de 6 de 

novembro de 1772. 

 
I. Ordeno: que para o sobredito Provimento de Mestres se mandem affixar 
Editaes nestes Reinos e seus Dominios para a convocação dos oppositores aos 
Magistérios: E que assim se fique praticado no futuro em todos os casos de vacatura 
das Cadeiras. 
II. Item Ordeno: Que os exames dos Mestres que forem feitos em Lisboa; quando 
não existir o presidente se façam na presença de um Deputado, com dous 
Examinadores nomeados pelo dito Presidente [...] Nas Capitanias do Ultramar se farão 
os exames na mesma conformidade [...]. 
III. Item Ordeno: Que todos os sobreditos professores, subordinados á Meza sejam 
obrigados a mandarem a Ella no fim de cada Anno Lectivo, as relações de todos, e 
cada um dos seus respectivos Discipulos dando conta dos Processos e morigeração 
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Delles; para por Ella regular a Mesa as Certidões; que há de fazer expedir pelo seu 
secretário [...] 
IV. [...] 
V. Item Ordeno: Que os Mestres de ler, escrever e contar sejam obrigados a 
ensinar não somente a boa forma dos carateres, mas também as regras geraes da 
Orthografia Portugueza [...] pelo menos as quatro espécies de Arithmética simples [...] 
VI. [...] 
VII. Item Ordeno: Que os particulares que puderem ter mestres para seus filhos 
dentro das próprias casas, como costuma succeder, seja permitido usarem da dita 
liberdade [...] 
VIII. Item Ordeno: Que as Pessoas, que quizerem dar Lições pelas casas particulares, 
o não possam fazer antes de se habilitarem para estes Magistérios com Exames, e 
approvações da Meza; debaixo da pena de cem cruzados pagos da Cadeia pela 
primeira vez; e pela segunda da mesma condemnação em dobro, e de cinco annos de 
degredo para o Reino de Angola. (PORTUGAL, 1772a). 

 

Para subsidiar as despesas consequentes desta Lei, a Carta Régia de 10 de novembro 

de 1772 institui regras quanto ao sistema de financiamento educacional criando o subsídio 

literário, sobretudo para o pagamento dos mestres das primeiras letras. 

 
I. Mando que da publicação desta em diante fiquem abolidas, e extictas todas as 
collectas, que nos Cabeções das Sizas, ou em qualquer outros Livros ou Quadernos 
de Arrecadação, forão até agora lançadas, para com elas serem pagos, Mestres de ler, 
e escrever, ou de Solfa, ou de gramática, ou de qualquer outra instrução de meninos: 
Para daqui em diante pelos sobreditos títulos de ensino se não possa exigir dos Meus 
Vassalos, outra alguma contribuição, que não seja a que abaixo determino.  
II. Item, mando que para a dita applicação do mesmo ensino público, em lugar das 
sobreditas collectas até agora lançadas a cargo dos Povos; se estabeleça, como 
estabeleço, o único Imposto: a saber: Nestes Reinos, e Ilhas de Açores, e Madeira, de 
hum real em cada canastra de Vinho; e de quatro réis em cada canada de Agua-ardente; 
por cento e cessenta réis por cada pipa de Vinagre: Na América, e África de um real 
em cada arratel de carne da que se cortar nos Açougues, e nellas, e na Asia de dez réis 
em cada canada de Água-ardente das que se fazem nas Terras, debaixo de qualquer 
nome que se lhe dê, ou que lhe venha a dar.  (PORTUGAL, 1772b).  

 

A arrecadação do subsídio literário ficou sob responsabilidade das Câmaras 

Municipais, “cujo produto deveria ser depositado, de quatro em quatro meses, na caixa geral 

das Juntas de Finanças a fim de ser utilizado no pagamento dos mestres e professores, nomeados 

para o ensino público (ALMEIDA, 2000, p. 38). Nota-se que o autor se refere a mestres (mestres 

de ler, escrever e contar/primário) e a professores (regentes/secundário). É uma constatação 

importante, pois são dois grupos de professores com diferentes perspectivas tanto no que se 

refere ao prestígio social quanto no que se refere aos honorários percebidos. Afirma o autor que 

o professor, tinha emprego vitalício, e assim como o magistrado, era inamovível. O titular da 

cadeira era, praticamente, o proprietário dela, tanto que “podia, em caso de doença, ser 

substituído por um suplente de sua escolha, desde que estivesse munido de um certificado de 

estudos da matéria ensinada. O próprio titular pagava seu suplente” (ALMEIDA, op. cit., p. 

40).  



62 

Para os professores régios não havia um balizamento salarial. Há a constatação que a 

vinda da família real para o Brasil, 1808, tenha colaborado para que os ordenados fossem 

significativos, no entanto, diversificados. Um dos casos apresentados a seguir evidencia que no 

Brasil o soldo de um professor chegou a representar o dobro do que recebia em Portugal. 

 
“[...] em 18 de agosto de 1809, como se deduz de um outro documento, o Pe. João 
Batista, bacharel, fora nomeado professor de Geometria. A carta de nomeação dizia: 
[...] com ordenado de 500.000 réis por ano. [...]  
No dia 26 de agosto do mesmo ano, o Rei nomeou igualmente o Pe. René Boiret, 
professor de língua francesa, mediante 400.000 réis por ano. [...] O professor vinha de 
Portugal onde exercia as mesmas funções no Colégio Real dos Nobres, com soldo de 
200.000 réis. [...] 
Por uma carta real, registrada e conservada nos arquivos da Câmara Municipal, 
verifica-se que no dia 9 de setembro de 1809, o Pe. Jean Joyce, irlandês, foi nomeado 
professor de inglês, com ordenado de 400.000 réis por ano. (ALMEIDA, 2000, p. 42). 

 
Há que se ressalvar, porém, que naquele contexto a instalação da elite portuguesa na 

colônia demandava a inauguração ou melhoria de vários serviços, dentre eles os educacionais. 

Isso não significa que todos os professores régios tenham sido agraciados pela benevolência 

real nem tampouco que as contratações eram suficientes para atender a todos os súditos 

indiscriminadamente. 

Enquanto os regentes tinham garantida, contratualmente, uma remuneração 

significativa, os mestres de ler, escrever e contar, mestres régios, ou mestres leigos, na colônia, 

que nos termos de Azevedo (1963, p. 543), “[...] mostravam pelo geral, segundo testemunhos 

da época, não só uma espessa ignorância das matérias que ensinavam, mas uma ausência 

absoluta de senso pedagógico”, continuavam sem ter, também por isso, nem prestígio, nem uma 

remuneração plausível. De acordo com Almeida (2000, p. 43), “esses institutores que 

começaram a ser recrutados não tinham, em geral, mais que uma breve instrução elementar e 

não haviam prestado exames [...]; cada um ensinava o que sabia, mais ou menos, 

imperfeitamente, e não se lhes podia exigir mais”. 

Os termos “mestres de ler, escrever e contar”, “mestres régios”, “mestres leigos” e 

posteriormente “institutores” e “professores primários” são utilizados por Azevedo (1963), 

Almeida (2000) e Monlevade (2000) como sinônimos para indicar quem atuava no ensino 

primário, que à época se reduzia à alfabetização e ao ensino das quatro operações fundamentais 

da matemática. 
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 Mesmo com a determinação de que houvesse concursos para mestres, realizados 

diretamente por examinadores qualificados na presença de, no mínimo, um deputado23, essa 

função foi outorgada aos religiosos da colônia como bispos, padres-mestres e capelães de 

engenho, “que se tornaram, depois da saída dos jesuítas, os principais responsáveis pela 

educação dos meninos brasileiros” (AZEVEDO, 1963, p. 543). De acordo com Almeida (2000, 

p. 46) “[...] em certos casos e sob o parecer do Desembargador do Paço, os curas ou capelães 

das paróquias nomeavam os institutores de sua própria paróquia. Era um meio de aumentar 

parte de seus ordenados [...] irrisoriamente módicos”. 

Mesmo com todas as evidências de precariedade vivenciadas pelos agentes educativos, 

sobretudo dos mestres de ler, escrever e contar, há argumentos de que as Aulas Régias tenham 

representado um avanço na constituição da profissão docente.  

 
Estatisticamente, não há dúvida de que a cobertura de matrículas pelas escolas 
jesuíticas tenha sido maior, embora não haja dados rigorosos em que se basear. 
Entretanto, se o assalariamento é uma relação de trabalho mais avançada que a 
sobrevivência por rendas de relação escravista ou servil, as aulas régias propiciaram 
um avanço. E avanço significativo, por situar o ensino como uma política pública, 
mesmo limitada na quantidade e seguramente inferior no alcance de qualquer meta 
qualitativa. Tentemos entender o processo como evolução histórica rumo à 
constituição de uma categoria autônoma de magistério público. (MONLEVADE, 
2000, p. 18-19). 

 

A gênese e a evolução da atividade docente no Brasil, realizada por um agente público 

controlado pelo Estado, passa pelo exercício das Aulas Régias24. As principais normas 

ensaiadas no período, que nortearam (ou deveriam nortear) o contrato público do professor com 

o Estado, portanto, representando uma espécie de estatuto formal, foram: i) proibição da 

atividade de ensino público ou particular sem aprovação e licença do diretor geral dos estudos, 

sendo que a licença deveria ser conquistada por meio de exames públicos25; ii)  concessão do 

privilégio de nobres, inclusive incorporação no Código Título de professoribus et medicis26; 

iii) admissão por meio de concurso público na presença de autoridade competente e de 

especialistas da área; iv) obrigação dos professores prestarem contas dos alunos ao fim de cada 

                                                 
23 Conforme Lei de 6 de novembro de 1772 (PORTUGAL, 1772a). 
24 Segundo Monlevade (1997, p. 24), as Aulas Régias vigoram no Brasil de 1772 a 1822. 
25 Itens i e ii: Alvará de 28 de junho de 1759. 
26 “Isto significava ganhar um título de distinção social e política, que trazia vantagens na ascensão social, além 
de garantir certos privilégios, como a isenção de determinados impostos, a possibilidade de ocupar postos 
destinados à nobreza, a exclusão de penas infames, ou ainda o privilégio de não ir para a prisão. Na relação das 
honras concedidas aos súditos, cabia à categoria dos letrados, constituída por doutores, licenciados e bacharéis 
formados, o grau de nobreza ordinária, que era o mais baixo” (CARDOSO, 2010, p. 60). Para a autora, “O decreto 
de 14 de julho de 1775 reforçou essa distinção, ao estabelecer que os professores régios tinham direito ao Privilégio 
de Homenagem, em razão da nobreza do seu emprego” (CARDOSO, 2002, apud CARDOSO, 2010 p. 60). 
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ano para emissão de certidão pela  Mesa; v) determinação aos mestres de ler, escrever e contar 

para que fossem ensinadas as regras gerais da ortografia portuguesa e pelo menos as quatro 

operações fundamentais de aritmética; vi) permissão para que particulares pudessem contratar, 

por sua conta, mestres para seus filhos, mas mesmo nesses casos os mestres não estariam isentos 

da obrigação dos exames públicos; vii) determinação de consequências severas para quem 

insistisse em ensinar sem a devida licença27; viii) remuneração paga pelo Estado e 

financiamento exclusivo, via subsídio literário28; e ix) vinculação vitalícia de 

empregabilidade29.   

Porém, mesmo que considerados os ensaios para a constituição de um estatuto pautado 

nas duas etapas da reforma (1759 e 1772), e que dão suporte tanto à argumentação de 

Monlevade (2000) quanto à de Nóvoa (1999) para compreensão do período como evolutivo do 

ponto de vista da profissionalização ou pelo menos funcionarização da atividade de ensinar no 

reino português, no Brasil isso foi praticamente despercebido, sobretudo no que se refere ao 

ensino primário. Segundo Almeida (2000, p. 59) “não se pode dizer que o governo tenha ficado 

indiferente à instrução primária, longe disso, mas as medidas tomadas, os decretos emitidos, as 

leis promulgadas permaneciam letra morta para a maior parte do país”. Nesta direção, o regime 

de aulas, a distância entre o diretor geral de estudos e os mestres, a ausência de inspeção e 

principalmente a lentidão em qualquer intervenção, conforme Azevedo (1963, p. 545), são 

“razões pelas quais a ação reconstrutora de Pombal não atingiu senão de raspão a vida escolar 

da Colônia”. 

A inércia que afetou o aspecto de remuneração docente durante o período das Aulas 

Régias, com exceção de algumas nomeações a cadeiras isoladas do ensino secundário, em 

especial após a chegada de Dom João VI na Colônia, não poderia ser considerada pela ausência 

de experiência do governo português no que tange à organização escolar e à constituição de 

estatutos capazes de regular e ao mesmo tempo remunerar os agentes educativos. Em 18 de 

maio de 1816, do Palácio do Rio de Janeiro, Dom João VI aprovou o Estatuto para criação do 

Colégio Militar da Luz em Lisboa30. Embora a manutenção desta unidade não fosse 

exclusivamente realizada pelo tesouro real, o Estatuto, no que se refere à forma e conteúdo, 

pode ser considerado uma referência desse tipo de documento para aquele período. Além de 

regras para o funcionamento geral do colégio, o Estatuto disciplinava a forma como os 

                                                 
27 Itens iii a vii: Lei de 6 de novembro de 1772. 
28 Item viii: Carta Régia de 10 de novembro de 1772. 
29 Almeida (2000, p. 42). 
30 A unidade não era mantida apenas pelo tesouro real. Parte do orçamento vinha da contribuição dos militares, o 
que se justificava pela exclusividade de seus filhos no acesso à instituição. 
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professores seriam remunerados. Na Figura 3, a seguir, é possível observar a tabela de 

ordenados de acordo com os empregos do corpo instrutivo, bem como as regras para contagem 

do tempo para jubilação, ou seja, para aposentadoria.  

 

 
Figura 3 – Tabela de ordenados do corpo instrutivo do Colégio Militar da Luz. 

Fonte: Alvará de 18 de maio de 1816 (PORTUGAL, 1816). 

 

A remuneração dos professores, conforme mostra a Figura 3, variava de acordo com a 

disciplina ministrada. De modo geral, professores substitutos recebiam apenas metade do que 

recebia um professor titular.  
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Conforme já foi abordado, a função docente dos professores régios era vitalícia e quando 

o titular era impossibilitado de atuar, este pagava um substituto com o próprio ordenado. No 

caso do Colégio Militar da Luz, os docentes que por motivos de doença não pudessem mais 

lecionar eram jubilados e continuavam sendo pagos pelo Estado, conforme pode se observar na 

Figura 3.  

Apenas como referência, para efeito de comparação, a Figura 4 mostra quais eram os 

ordenados dos empregados do Estado Menor do Colégio Militar da Luz.  

 

 
Figura 4 – Tabela de ordenados dos empregados de apoio do Colégio Militar da Luz. 

Fonte: Alvará de 18 de maio de 1816 (PORTUGAL, 1816). 

 

De acordo com a Figura 4, com exceção do mordomo, os empregados de apoio 

recebiam ordenados menores do que os dos professores.  

A Figura 5 mostra a forma com que era remunerado o corpo do Estado Maior do 

colégio, ou seja, o corpo administrativo do colégio. 
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Figura 5 – Tabela de Ordenados dos Empregados no Estado Maior do Colégio Militar da Luz. 

Fonte: Alvará de 18 de maio de 1816 (PORTUGAL, 1816). 

 

Não encontramos registros de que Dom João VI tenha aprovado documentos dessa 

natureza para as instituições educativas inauguradas no Brasil. O processo histórico mostra que 

as instituições educacionais de Portugal já possuíam organicidade suficiente para demandar 

estatutos que regulassem o funcionamento geral das instituições, o que no Brasil ainda não 

havia avançado. 

 

 

1.2 As proposições imperiais a partir de 1827 

 

Durante alguns anos do século XIX a regulação contratual dos professores com o 

Estado esteve atrelada à dinâmica de funcionamento das escolas mútuas31. A introdução dessas 

escolas no Brasil representa um modelo diferente de organização das atividades de instrução 

pública. A primeira escola nesse modelo parece ter sido criada na Paróquia de Sacramento nas 

                                                 
31 Ver Bastos e Farias Filho (1999). 
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dependências da Escola Militar no Rio de Janeiro. De acordo com Almeida (2000, p. 57), “sua 

fundação deve-se ao Ministro da Guerra e os salários do institutor foram fixados em 500.000 

réis anuais, quantia elevada para o seu tempo e para o emprego”. No entanto, ressalta o autor, 

tratava-se da nomeação de uma pessoa especialista no assunto e provavelmente tenha sido seu 

introdutor no Brasil.  

Se no método individual ou simultâneo o professor era o agente de ensino, no método 

de Lancaster ou método mútuo, os alunos com melhor desempenho eram os monitores 

responsáveis por essa função. Conforme Lesage (1999, p. 12) “os monitores não constituem 

senão um dos elementos fundamentais do novo método. Mas no nível das práticas, eles são o 

elemento essencial ou, segundo a fórmula de Maurice Gontarde, o agente obreiro do método” 

(grifo do autor). Segundo Azevedo (1963), numa escola primária, de 500 alunos, por exemplo, 

em vez dos doze professores necessários para doze classes, cada uma de 40 alunos, mais ou 

menos, não seria preciso mais que um professor, que distribuiria entre 50 alunos de melhor 

aproveitamento o ensino dos restantes distribuídos em decúrias.  As escolas mútuas são, 

portanto, do ponto de vista econômico uma alternativa barata de custeio da instrução pública 

para o período. Ironicamente, “Muito e depressa e sem custo: o ideal para o Brasil” (PEIXOTO 

apud AZEVEDO, 1963, p. 564).  

Provavelmente pensando numa organização escolar baseada no método de Lancaster, 

Dom Pedro I aprovou a Lei de 15 de outubro de 1827. Nela o Imperador determina que “Em 

todas as cidades, vilas e lugares populosos, haverão as escolas de primeiras letras que forem 

necessárias” (Art. 1º) (BRASIL, 1827). Ao mesmo tempo dá autonomia aos presidentes das 

províncias para marcarem o número e onde as escolas seriam criadas, podendo para tal extingui-

las em um lugar e remover os professores, dependendo do tamanho da população. 

A Lei de 15 de outubro de 1827 determinou as regras que, certamente, constituíam 

referência estatutária de vinculação entre o professor e o Estado.  

 
Art. 3º Os presidentes, em Conselho, taxarão interinamente os ordenados dos 
Professores, regulando-os de 200$000 a 500$000 anuais, com atenção às 
circunstâncias da população e carestia dos lugares, e o farão à Assembléia Geral para 
aprovação. 
[...] 
Art. 7º Os que pretenderem ser providos nas cadeiras serão examinados publicamente 
perante os Presidentes, em Conselho; [...] 
Art. 8º Só serão admitidos à posição e examinados os cidadãos brasileiros que 
estiverem no gozo de seus direitos civis e políticos, sem nota na regularidade de sua 
conduta. 
Art. 9º Os Professores atuais não serão providos nas cadeiras que novamente se 
criarem, sem exame de aprovação, na forma do Art. 7º. 
Art. 10 Os Presidentes, em Conselho, ficam autorizados a conceder uma gratificação 
anual que não exceda à terça parte do ordenado, àqueles Professores, que por mais de 
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doze anos de exercício não interrompido se tiverem distinguido por sua prudência, 
desvelos, grande número e aproveitamento de discípulos.  
Art. 13 As Mestras vencerão os mesmos ordenados e gratificações concedidas aos 
mestres. 
Art. 14 Os provimentos dos Professores e Mestres serão vitalícios; mas os Presidentes 
em Conselho, a quem pertence a fiscalização das escolas, os poderão suspender e só 
por sentenças serão demitidos, provendo interinamente quem substitua. (BRASIL, 
1827). 

 

Algumas dessas regras, sobretudo as que se referem ao pagamento dos professores são 

fruto das discussões realizadas na constituinte de 1824, que deixava clara a precariedade com 

que os mestres eram remunerados e a necessidade, consequentemente, de melhorar-lhes os 

ordenados.  

É a primeira vez que a possibilidade de mulheres atuarem oficialmente na instrução 

pública aparece na legislação, e pelo menos no que diz respeito à legalidade, seus ordenados 

deveriam ser os mesmos dos mestres. No entanto, essa regra era viciosa na origem uma vez que 

a própria definição de uma banda remuneratória variando de 200$000 a 500$000 anuais poderia 

justificar a diferenciação salarial. Outro aspecto a ser observado é a utilização dos termos 

professores e mestres. Nas Aulas Régias essa questão foi tratada com distinção: estes eram os 

mestres de ler, escrever e contar que atuavam no ensino primário, enquanto aqueles eram os 

professores de cadeiras de disciplinas especificas relativas ao ensino secundário. Por se tratar 

de uma legislação específica para o ensino primário parece ser a partir daí, mesmo que de 

maneira confusa, que também os mestres de ler, escrever e contar ou mestres das primeiras 

letras passam a ser denominados oficialmente de professores.  

A banda de 200$000 a 500$000 anuais como remuneração dos professores não mudava 

muito o que já vinha sendo feito com relação aos professores do ensino secundário que em geral 

já percebiam vencimentos maiores. No entanto, para os institutores das primeiras letras 

representava, pela primeira vez, um padrão mínimo de remuneração, um piso e um teto 

remuneratório.  

A admissão a uma das cadeiras (ou titularidade em uma escola mútua), de acordo com 

a Lei de 15 de outubro de 1827, deveria ser feita por via de exames públicos, tendo como 

critérios a nacionalidade brasileira, regularidade dos direitos civis e políticos, a regularidade na 

conduta e conhecimento do método de Lancaster, cabendo aos professores que não tivessem a 

necessária instrução deste ensino, irem instruir-se “em curto prazo e à custa dos seus ordenados 

nas escolas das capitais” (Art. 4º) (BRASIL, 1827). Os professores que quisessem atuar em 

uma segunda cadeira deveriam prestar novo concurso. Isso remete ao entendimento de que a 

duplicidade da jornada de trabalho do professor era permitida e até necessária frente à escassez 
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de mão de obra qualificada. A lei supramencionada determinava ainda que os presidentes, em 

Conselho, poderiam conceder aos professores, uma “gratificação de desempenho” de até um 

terço do ordenado levando em consideração: o “efetivo exercício” de no mínimo doze anos 

ininterruptos, “sua prudência, desvelos, grande número e aproveitamento de discípulos” 

(BRASIL, 1827).  

Com base na Lei de 15 de outubro de 1827 é possível observar, dentre outros, que 

foram aprovadas as seguintes normas, que constituíam um estatuto do magistério embora não 

recebesse esse nome: i) remuneração anual variando entre 200$000 e 500$000 anuais; ii) 

nomeação a partir de exame público tendo como perfil ser brasileiro(a), estar em gozo dos 

direitos civis e políticos, não possuir nota na regularidade de sua conduta;  iii) possibilidade de 

atuação, mediante exame público, em mais de uma cadeira; iv) possibilidade de receber 

gratificação de desempenho; v) paridade salarial entre mestres e mestras; vi) provimentos 

vitalícios ressalvada a sujeição à fiscalização dos presidentes das províncias, que em Conselho, 

poderiam determinar a demissão do professor. 

Contudo, essas normas que poderiam corresponder, no mínimo, a indícios da gênese 

de constituição estatutária na relação professor primário/Estado, parecem não garantir uma 

valorização padronizada para a época, que mantinha não só entre os professores das primeiras 

letras, mas entre estes e os professores secundários, uma significativa diferenciação salarial. 

Enquanto os professores primários percebiam ordenados anuais baseados na banda de 200$000 

a 500$000, com tendência para um piso de 300$000 (VIEIRA, 2007), os titulares das cadeiras 

de estudos secundários, menos penalizados, ampliavam seus ordenados que “variavam de 

500.000 a 800.000 réis por ano” (ALMEIDA, 2000, p. 63). 

O Decreto nº 4, de 20 de junho de 1834, por exemplo, “approva os ordenados marcados 

pelo Presidente em Conselho da Provincia de Goyaz aos Professores de varias cadeiras de 

primeiras letras” conforme a Lei de 15 de outubro de 1827, no entanto mantém o método 

individual, nos seguintes termos: 

 
Art. 1º Fica aprovado o ordenado de 200$000, marcado pelo Presidente da Provincia 
de Goyaz em Conselho aos Professores das cadeiras de primeiras letras pelo methodo 
individual das povoações do Porto Imperial, Cavalcanti, Carmo, Carolina e Palma: e 
assim também o de 240$000 ao de S. José de Tocantins, e ao de Flores, todos da 
mesma comarca de S. João das Duas Barras. (BRASIL, 1834a). 

 

 O decreto supramencionado foi um dos últimos oriundos do poder central nesse 

período e para essa finalidade, pois a Lei nº 16, de 12 de agosto de 1.834, conhecida como Ato 

Adicional de 1834, dá às províncias autonomia para legislar “sobre a instrução pública” (Art. 
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10, §2º), bem como sobre a criação e supressão da maioria dos empregos municipais e 

provinciais incluindo competência para estabelecer os respectivos ordenados (Art. 10, §7º) 

(BRASIL, 1834b). Conforme Monlevade (2000), com este ato adicional a Lei de 15 de outubro 

de 1827 perde sua vigência imperativa e consequentemente a banda de ordenados fica 

comprometida, possibilitando a partir de então para cada província, a competência de 

determinar a remuneração dos professores do ensino primário e secundário. Em muitos casos 

as cadeiras eram até criadas, mas não eram ocupadas em função da falta de professores aptos 

para desenvolver a função. Para Almeida (2000), isso era justificado pelo fato de que se tratava 

de uma carreira penosa, de baixa remuneração e sem o prestígio social merecido.  

Desde 1772, mestres e professores puderam experimentar os primeiros ensaios de uma 

relação estatutária, que por mais insuficientes que fossem para garantir uma digna remuneração, 

representaram, pelo menos no papel, evolução na regulação da atividade junto ao governo que 

naquele momento figurava-se de forma centralizadora, com tendência para padronização das 

regras gerais. Pelo contrário, o Ato Adicional de 1834 representou a vitória das tendências 

descentralizadoras, dominantes na época e “suprimia de golpe todas as possibilidades de 

estabelecer a unidade orgânica do sistema em formação que na melhor das hipóteses [...] se 

fragmentaria numa pluralidade de sistemas regionais” (AZEVEDO, 1963, p. 566). Esses 

sistemas regionais passaram a legislar sobre a instrução primária e secundária regulando as 

relações estatutárias com os professores.  

Castanha e Bittar (2012), ao discutir o papel dos professores no período imperial, 

apresentam evidências de que algumas províncias acataram as normas anteriormente 

estabelecias e aperfeiçoaram suas legislações locais. Para os autores, não é possível afirmar que 

a descentralização do ensino tenha significado ausência total de unidade, principalmente no que 

se refere ao trabalho dos professores. Os documentos analisados e expostos com riqueza de 

detalhes, apontam para um alinhamento das províncias analisadas, nos principais aspectos 

estatutários do magistério. No entanto, não ignoram a precariedade que envolvia o trabalho 

docente na época que, segundo Almeida (2000, p. 101), se encontrava nas seguintes condições: 

 
Se há uma função que exige, às vezes, uma grande moralidade, uma instrução sólida, 
uma vocação especial e um devotamento contínuo é certamente a do professor 
público, do educador da juventude. Mas aqueles que reúnem todas estas qualidades, 
em um grau mais ou menos elevado, têm necessidade de ter uma existência 
assegurada, para si e para sua família, e de serem cercados de toda espécie de 
consideração pública que une a posição mais ou menos abastada do homem à sua 
independência relativa. É contrário à equidade que seus esforços os confinem à 
miséria ou ao menos a uma privação, a uma penúria que os desconsidera aos olhos de 
todos e aos seus próprios. 
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Com base no estudo de Castanha e Bittar (2012), relacionamos algumas das principais 

regras que nortearam a relação dos professores com os empregadores provinciais32 e da corte, 

as quais passamos a apresentar. 

A admissão passava pelos exames públicos, que em alguns casos incluíam aulas 

práticas diretamente no ambiente escolar. Sobre a idade para ingresso, a Lei de 15 de outubro 

de 1827 exigia que o candidato estivesse em pleno gozo de seus direitos políticos o que se tinha 

aos 25 anos de idade. As províncias, carentes de adeptos ao magistério passaram a exigir apenas 

a maioridade comum, ou seja, 18 ou 21 anos. Para o concurso o professor deveria apresentar o 

atestado de maioridade e moralidade emitido pelo pároco, chefe de polícia e em alguns casos 

outras autoridades, inerente ao período dos três últimos anos. Outra exigência comum era que 

o candidato professasse a fé católica, o que perdeu força a partir da década de 1870.  

Nos casos em que o candidato apresentasse habilitação em escolas normais ou em 

cursos superiores do Império, havia a dispensa dos exames públicos. Caso contrário, ainda em 

conformidade com o modelo da Lei de 15 de outubro de 1827, o candidato era submetido a uma 

banca que deliberava pela reprovação, aprovação como professor interino ou como professor 

efetivo. Nos dois primeiros casos o professor poderia solicitar, dentro de um determinado 

tempo, outra avaliação.  

O estágio probatório passou a fazer parte do processo de admissão. Tudo indica que 

ocorreu pela primeira vez na província do Rio de Janeiro a partir de 1849. De modo geral, era 

exigido um período de experiência de três a cinco anos. 

Para receber o título de vitaliciedade as regras ficaram mais rigorosas. Já não bastava 

mais apenas ser aprovado no concurso. As autoridades se queixavam de que ao ser aprovado 

no concurso, o professor deixava de se envolver com sua própria aprendizagem colaborando 

para agravar a precariedade do ensino. Nesse sentido, a partir de 1870, para receber o título de 

professor vitalício, após o estágio probatório, o professor teria que provar ser assíduo, dedicado, 

zeloso no ensino, conceituado, conduta ilibada, ser “capaz de aprovar 10% dos seus alunos a 

cada ano” e não exercer outra função remunerada. Aos professores vitalícios era concedida a 

vantagem da aposentadoria33, inclusive proporcional, dependendo da situação. A aposentadoria 

integral era concedida aos 25 anos de trabalho, porém sem as gratificações. O professor era 

                                                 
32 Nem todas as regras apresentadas se aplicavam em todas as províncias. Como cada uma tinha autonomia para 
legislar sobre o assunto, havia diferentes, mas não distantes, regras para contratação e controle do trabalho docente. 
33 Conforme citado anteriormente, a concessão de aposentadoria aos professores já fazia parte do Estatuto do 
Colégio Militar da Luz em 1816, aprovado por D. João VI. Só nas últimas décadas do período imperial começa a 
ser implantada no Brasil. 
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incentivado a permanecer em atividade por meio de adicionais em seus ordenados, que após os 

30 ou 35 anos de trabalho, eram incorporados na aposentadoria34.  

Alguns regulamentos previam gratificações por tempo de serviço, mas condicionadas 

à qualidade do trabalho do professor. Outros gratificavam os professores levando em 

consideração, por exemplo, a frequência e a aprovação dos alunos. “Havia também auxílio para 

o aluguel de casas e escolas ou casas-escola” (CASTANHA; BITTAR, 2012, p. 12).  

A citação documental utilizada por Castanha e Bittar (2012, p. 13) revela algumas das 

exigências atribuídas aos professores a partir da segunda metade do século XIX: 

 
Art. 1º O professor público deve: § 1º Procurar por todos os meios infundir no coração 
de seus discípulos o sentimento dos deveres para com Deus, para com a Pátria, pais e 
parentes, para com o próximo e para consigo mesmo. O procedimento do Professor, 
e seus exemplos são o meio mais eficaz de conseguir este resultado. § 2º Manter o 
silêncio na escola. § 3º Apresentar-se ali decentemente vestido. § 4º Participar ao 
Delegado respectivo qualquer impedimento, que o iniba de desempenhar seus 
deveres. § 5º Organizar anualmente com o mesmo Delegado o orçamento da despesa 
da respectiva Escola para o ano financeiro seguinte. § 6º Remeter no fim de cada 
trimestre um mapa nominal dos alunos matriculados com declaração de freqüência e 
aproveitamento de cada um, e no fim do ano um mapa geral compreendendo o 
resultado dos exames, e notando dentre os alunos os que se fizerem recomendáveis 
por talento, aplicação e moralidade. Estes mapas serão organizados, segundo modelos 
impressos remetidos pelo Inspetor Geral. Art. 2º O Professor só poderá usar na sua 
Escola dos livros e compêndios, que forem designados pelo Inspetor Geral. Art. 3º O 
Professor Público não pode: § 1º Ocupar-se em objetos estranhos ao ensino durante 
as horas das lições, nem empregar os alunos em seu serviço. § 2º ausentar-se nos dias 
letivos das Freguesias, onde estiver colocada a Escola, para qualquer ponto distante, 
sem licença do Delegado respectivo, que só a poderá conceder e por motivo urgente, 
até três dias consecutivos. § 3º Exercer profissão comercial, ou de indústria. § 4º 
Exercer nenhum emprego administrativo sem autorização prévia do Inspetor Geral. 
(BRASIL. Portaria de 20 de outubro de 1855, p. 345, apud CASTANHA; BITTAR, 
op. cit., p. 13).35 

 

Além disso, cabia aos professores: “acompanhar os alunos à missa aos domingos e 

dias santos, fazer a limpeza da escola, cuidar dos móveis e utensílios, entre outras” 

(CASTANHA; BITTAR, op. cit., p. 13). 

Castanha e Bittar (2012) ressaltam que na maioria das províncias o ordenado anual dos 

professores variava entre 200$000 e 400$000, mas pontuam haver registros de professores 

interinos que ganhavam menos de 200$000, o que somado a atrasos constantes no recebimento, 

                                                 
34 Regras como estas ainda são observadas em estatutos e planos de carreira vigentes no século XXI. Ver Gil, 
Netto e Medeiros (2012). 
35 Além deles, de acordo com o Art. 6º “A escola deve estar sempre na maior limpeza e asseio, fazendo o Professor 
varrer a casa pelo menos uma vez no dia, lavá-la duas vezes cada mês, e conservar abertas as janelas o maior 
espaço de tempo que fora possível”. É importante destacar que os dispositivos contidos no Regimento Interno das 
escolas da Corte, de 6 de novembro de 1883, continuaram praticamente os mesmos. Cf. BRASIL. Decisão n. 77, 
1883, p. 77-8. (Nota dos autores). 
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às exigências provinciais, o baixo prestígio e a carestia, afastava os candidatos à atividade 

docente.  

 
Para ilustrar melhor comparamos o salário dos professores da Corte com outras 
profissões. Em 1858, o salário de um mestre-de-obras era de aproximadamente 
1:280$000, de um mestre-carpinteiro 1:100$000, já o simples carpinteiro recebia 
730$000. Em 1865, o salário de um soldado da polícia militar era de aproximadamente 
460$000 e, em 1873 um guarda urbano recebia 720$000. (HOLLOWAY, 1997, p. 
160, 163 e 218, apud  CASTANHA; BITTAR, 2012, p. 17).  

 

Nesse contexto, “a situação dos institutores tornou-se crítica e a autoridade fazia eco 

aos seus clamores, publicando em seus relatórios oficiais que ao mestre de escola faltava-lhe o 

necessário para suprir sua situação de penúria e privações” (ALMEIDA, 2000, p. 100).  

Os regulamentos, em geral, determinavam que os professores, que por negligência ou 

má vontade, desleixassem o seu emprego, instruindo mal os alunos e outras faltas do gênero, 

teriam dentre outras, as possíveis penalidades: admoestação do inspetor paroquial, repreensão 

das autoridades competentes, suspensão do exercício ou vencimento, multas variando de 50$ a 

60$000 e demissão.  

A regulamentação e regulação contratual dos professores durante o Império tomaram 

rumos diferenciados em cada uma das províncias, principalmente pelo caráter descentralizador 

adotado pelo Ato Adicional de 1834. Essa descentralização não foi capaz de garantir aos 

professores nem estatuto, nem remuneração digna, sobretudo se pensados como possibilidade 

de abrangência nacional. Esse cenário permaneceu, sendo inclusive ratificado na chamada 

Primeira República, a partir de 1889.  

 

 

1.3 A contratação docente no contexto republicano (1889-1930) 

 

No final do século XIX, após a independência, em nenhum outro momento se observou 

tantos acontecimentos importantes como nas três últimas décadas, quando aconteceu “o 

primeiro surto industrial, se estabeleceu uma política imigratória, se aboliu o regime da 

escravidão, se iniciou a organização do trabalho livre e se inaugurou, com a queda do Império, 

a experiência de um novo regime político” (AZEVEDO, 1963, p. 603).  

Contudo, no que se refere à regulação estatutária do trabalho docente, em especial do 

professor primário, não foram observados registros que apontem para algum tipo de avanço. 

Ressalva-se que no final do século XIX a emergência dos grupos escolares criados a partir da 
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junção de escolas isoladas, propiciou aos seus professores algum tipo de prestígio social e 

melhores perspectivas de remuneração, que em muitos casos, era determinada levando em 

consideração a localização da unidade escolar, a quantidade de alunos atendidos e os 

indicadores de frequência e aprovação. No entanto, a oferta do ensino primário, em geral, 

permaneceu acontecendo em escolas isoladas, marcada tanto pela precariedade das condições 

de trabalho quanto pelas limitações de formação e remuneração docente.  

A Proclamação da República, portanto, não representou mudança no ensino primário 

que desde 1834 já estava sob a tutela provincial.  

 
O triunfo do princípio federativo, com a mudança do regime político, não só 
consagrou mas ampliou o regime de descentralização estabelecido pelo Ato Adicional 
de 1834 e, jogando a educação fundamental (primária e secundária) do plano nacional 
para os planos locais, subtraiu à esfera do governo federal a organização das bases em 
que se devia assentar, o sistema nacional de educação. (AZEVEDO, 1963, p. 609). 

 

Contrariando as expectativas levantadas pelos idealizadores do novo regime político o 

que se observou nas primeiras décadas da República foi uma série de reformas tendo como foco 

o ensino secundário e o ensino superior sob responsabilidade do governo central que, de acordo 

com Romanelli (2005), não alteraram em nada a dualidade dos sistemas existentes.  De modo 

geral “não havia uma rede de escolas públicas respeitável, e a que existia voltava-se para o 

atendimento das classes mais favorecidas economicamente” (GHIRALDELLI JUNIOR, 1994, 

p. 27).  

Em 1925 a Reforma Rocha Vaz propunha um acordo entre o governo central e os 

estados para expansão do atendimento ao ensino primário. O Decreto nº 16.782-A, de 13 de 

janeiro de 1925, estabelecia o concurso da União para a difusão do ensino primário, dentre 

outros. Os acordos entre a União e os estados seriam celebrados nos limites das dotações 

consignadas pelo Congresso Nacional no orçamento da despesa do Ministério da Justiça e 

Negócios Interiores, nos seguintes termos: 

 
Art. 25. Os accôrdos obedecerão às seguintes bases: 
a) A União obriga-se a pagar directamente os vencimentos dos professores primarios, 
até o maximo de 2:400$ annuaes, e os Estados a fornecer-lhes casas para residencia e 
escola, assim como o necessario material escolar; 
b) as escolas subvencionadas serão de natureza rural; 
c) os Estados obrigar-se-ão a não reduzir o numero de escolas existentes no seu 
territorio ao tempo da celebração do accôrdo,  a aplicar 10%, no minimo, de sua receita 
na instrucção primaria e normal, a permitir que a União fiscalize o effectivo 
funccionamento das escolas por elles mantidas nas respctivas escolas mantidas e 
adoptar nas respectivas escolas o mesmo programma organizado pela União; 
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d) a forma das nomeações e as garantias e deveres dos professores serão previstos no 
termos do accôrdo, tendo em vista a legislação local e os principios deste regulamento 
em relação  ao professorado; 
e) os professores serão tirados de entre os diplomados por escolas normaes 
reconhecidas officialmente plo Ministro da Justiça e Nagocios Interiores e, só na falta 
de diplomados que aceitem a nomeção, poderão ser nomeados não diplomados, 
mediante exames de habilitação, que será regulado no accôrdo; (BRASIL, 1925). 

 

Considerando a diversidade regional, marcada pela pobreza, sobretudo na área rural 

do país, não se pode afirmar com segurança o que representaria a remuneração proposta.  Por 

outro lado, tendo como parâmetro a tabela de remuneração que o próprio decreto apresenta para 

regular a contratação dos funcionários do Colégio Pedro II, é possível afirmar que a proposta 

não representava uma valorização compatível com a importância da atividade docente. No 

Colégio Pedro II a remuneração dos professores era composta por um ordenado de 4:800$ 

anuais mais uma gratificação de 2:400$, totalizando 7:200$ anuais. Para o professor catedrático 

a previsão era de 14:000$ anuais. Entre as menores remunerações estavam as de porteiro e vigia 

que correspondiam a 2:400$ anuais, mesma condição a que se propunha o decreto para os 

professores primários que fossem contratados no acordo entre a União e os estados. 

Do ponto de vista estatutário, a relação de emprego do professor com o estado seria 

regulada com base na legislação local e nos termos do decreto, o que não alterava as condições 

já existentes. A contratação, inclusive, foi autorizada a título precário, mantendo-se a 

possibilidade de atuação do professor leigo, que não tinha formação de normalista.  

Apesar das limitações a efetivação do Decreto nº 16.782-A poderia ter representado 

algum avanço para o contexto histórico em que surgira, porém como as dotações orçamentárias 

previstas no parágrafo único do Art. 24 não foram consignadas, “tudo ficou no mesmo, à espera 

da resolução eficientemente prática” (NAGLE, 1976, p. 139). A autonomia resguardada aos 

estados pelo modelo federativo em que se pautava a República não só acentuou a desigualdade 

no plano econômico, mas também no plano educacional.  

 
Estados que comandavam a política e a economia da Nação e eram, em consequência, 
sede do poder econômico, estavam em condições privilegiadas para equipar, com 
melhores recursos, o aparelho educacional, enquanto os Estados mais pobres, sem a 
possibilidade de qualquer ingerência nos destinos do país e, mais ainda, sem condições 
de colocar em pé de igualdade suas reivindicações junto ao poder público, ficavam à 
mercê de sua própria sorte. (ROMANELLI, 2005, p. 43). 

  

 Mesmo nos estados mais desenvolvidos economicamente, como é o caso de São 

Paulo, nas primeiras décadas do século XX os professores que atuavam no ensino primário o 

faziam em precárias condições de trabalho. A reforma educacional paulista implementada a 
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partir da Lei nº 1.750, de 8 de dezembro de 1920 é um exemplo de alternativas governamentais 

para expansão do atendimento ao ensino primário, dois anos de duração, num contexto em que 

não havia suficiente e qualificada mão-de-obra para a demanda existente. O instrumento legal, 

além de expor as regras administrativas e curriculares da reforma, também previa a forma que 

se daria a relação contratual entre o governo e os professores.  

 
Artigo 16. - O provimento das escolas isoladas urbanas do interior será feito por 
concurso de notas, efetuado em dezembro de cada anuo, e o das da capital, na mesma 
época, mediante concurso em que, sem se desprezar o confidente de notas, predomine 
a prova da capacidade profissional. 
§ único. - Os professores aprovados nos concursos para a capital, poderão ser 
aproveitados durante o ano nas vagas que ocorrerem, uma vez tenham neles obtido 
nota ótima na prova prática e média geral não inferior a oito. 
[...] 
Artigo 18. - Para maior estabilidade dos professores, o governo preferirá, em 
igualdade de condições técnicas, para as escolas rurais e para os grupos, professores 
cujas famílias residirem no lugar onde tiver de funcionar a escola ou a classe. (SÃO 
PAULO, 1920). 

 

A distância entre as condições de vida no campo e na cidade, interior e capital, durante 

muitos anos mediu o prestígio da atuação docente. Havia uma hierarquia, menos pela formação 

do que pelo local de atuação. As escolas isoladas rurais, as escolas isoladas urbanas do interior, 

os grupos escolares do interior, as escolares isoladas ou complementares da capital, os grupos 

escolares da capital, todas atendendo ao ensino primário tinham nesta ordem, com raras 

exceções, uma linha que demarcava o prestígio da atividade docente. Em geral os professores 

recém-formados nos cursos normais ou apenas no ensino complementar que também autorizava 

para a docência, não se interessavam pelas escolas interioranas e tampouco pelas situadas na 

zona rural, sobretudo devido às duras penas que o trabalho reservava e a baixa remuneração 

atribuída à atividade. Isso colaborava para que o governo fosse mais rigoroso com as regras de 

provimento das escolas da capital que deveriam acontecer a partir dos concursos públicos.  

A Lei nº 1.750/1920 autorizava o governo a adquirir pequenas áreas de terra onde 

seriam construídas “casas uniformes e simples”, onde os professores das escolas rurais 

pudessem “residir e organizar um pequeno campo de ensino agrícola” (BRASIL, 1920). De 

acordo com o Art. 42 desta Lei, seriam criadas duas mil escolas primárias, localizadas e 

providas de professor em comissão de acordo com a conveniência do governo e do ensino.  

Na prática as políticas pretendidas pelos reformadores, não só em São Paulo, mas em 

outros estados do país não se concretizavam tal qual posto na letra da Lei. É revelador o 

inquérito realizado por Fernando de Azevedo em 1926 que dentre outros pontos importantes 

buscou junto aos intelectuais da época, todos com trajetória comprovadamente fértil no campo 
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educacional, retratar o problema da preparação do professor primário, do processo de seleção 

para o serviço público e da elevação do seu status social representado também na remuneração. 

Almeida Junior, citado por Azevedo (1960, p. 53), assim descreve as condições de trabalho 

docente na década de 1920: 

 
Mal instalado em saletas incômodas e sem higiene, trabalha ele desanimado e 
contrafeito. Roubam-lhe qualquer vislumbre de iniciativa, prescrevendo-lhe, nas 
disciplinas essenciais, miudamente, os gestos, as palavras, as pilherias; obrigando-o a 
acomodar-se a uma processologia estreita, que poderá ser excelente, mas tem o defeito 
de não ser espontânea. Não o estimulam por um sistema justo de promoções, que o 
convide a dedicar-se para melhorar na carreira, não lhe dão ensejo de aperfeiçoar-se 
ou de revelar as suas investigações pessoais. Esse conjunto de circunstâncias vai 
desinteressando o professor do seu trabalho e transformando-o em mero funcionário 
encarregado de tomar conta de crianças durante quatro horas diárias.  

 

Para Escobar, citado por Azevedo (1960, p. 85), as normas legais não eram respeitadas, 

prevalecendo a política do favorecimento. 

 
O nosso código de promoções, nem sempre escrito, mas executado, há muito tempo 
tem sido este: um professor é nomeado, removido ou promovido: 1.º) por empenho 
político, que até pula por cima das leis; 2.º) por amizade com os diretores-gerais; 3.º) 
por compra do lugar, diretamente do interessado; 4.º) por perseguição, atropelado para 
dar lugar a um protegido; 5.º) para arranjos necessários às reformas da instrução; 6.º) 
por ter sido envolvido em processo administrativo; 7.º) por concurso; 8.º) por 
antiguidade; 9.º) e até pela competência.  

 

A Lei nº 2.269, de 31 de dezembro de 1927, imprime regras que ratificam a promoção 

com base no prestígio que representava a localidade de trabalho. A nova legislação paulista 

estabeleceu que para regência em escola urbana, o professor diplomado deveria ter 200 dias de 

efetivo exercício em escola rural e para atuar como professor adjunto em um grupo escolar, 

deveria comprovar igual período em escola urbana ou 400 dias em escola rural. A atuação na 

escola rural, mesmo na condição de professor leigo, era condição para atuar nas escolas urbanas. 

 
Artigo 36. - As escolas rurais serão providas livremente pelo Governo, com 
professores diplomados pelas Escolas Normas e complementares, ou a elas 
equiparados, bem como por leigos, nos termos, da presente lei, que o requererem, 
dando-se preferência aqueles cujas famílias residirem no lugar onde tiver de funcionar 
a escola  
[...] 
Artigo 39. - As escolas rurais, isoladas ou reunidas, que se conservarem vagas por 
mais de 3" dias, sem que professores diplomados as requeiram, poderão ser providas 
interinamente por leigos, habilitados em exames, perante uma comissão constituída 
por um inspetor escolar e mais dois membros idôneos por ele nomeados [...]. (SÃO 
PAULO, 1927) 36. 
 

                                                 
36 Texto conforme consta na fonte. 
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A dinâmica governamental de forçar o início da carreira nas regiões rurais, em escolas 

isoladas, para a partir de então acumular pontos e conquistar sucessivas transferências de 

unidade, tidas como promoção, até chegar a grupos escolares mais próximos da capital 

caracterizaram a “estrutura típica da carreira de um docente desde finais do século XIX e ainda 

hoje marca, de certa forma, o percurso profissional da categoria em São Paulo” (VICENTINI; 

LUGLI, 2009, p. 217). 

De acordo com o Art. 39 da Lei nº 2.269, de 31 de dezembro de 1927, o professor leigo 

que desempenhasse bem suas funções poderia permanecer no exercício do cargo, enquanto 

conviesse “aos interesses do ensino, a juízo do Governo” (BRASIL, 1927). Nesta ocasião os 

professores leigos percebiam vencimento anual de 3:000$000 (três contos de réis), tinham 

direito a justificação e abono de faltas e a férias, mas “não a licenças remuneradas e outros 

favores” que percebiam os professores diplomados. A remuneração dos professores se 

equiparava ao de porteiros que atuavam nas unidades de ensino secundário da capital. Além 

disso, o professor leigo que, sem permissão da autoridade competente, se ausentasse do 

exercício durante quinze dias consecutivos poderia ser dispensado.  

A fragilidade dos instrumentos que regularam a relação contratual do professor com o 

Estado na primeira metade do século XX mantinha viva a interferência da oligarquia agrária no 

campo educacional. De acordo com Vicentini e Lugli (2009) as nomeações eram negociadas e 

quem tinha prestígio junto ao governo conseguia os melhores postos na estrutura educacional. 

Coaduna nesse sentido a denúncia de Escobar, citado por Azevedo (1960, p. 85): “o magistério 

é uma carreira de azar: o professor, ainda que distinto, pode passar 30 anos numa escola isolada; 

ou logo após a formatura, ainda que com péssimas notas, pode ser guindado de chôfre a cargos 

altíssimos”. 

Há autores que veem no período republicano, sobretudo nas primeiras décadas de sua 

efetivação, uma melhora nas condições de trabalho e remuneração docente se comparado ao 

Império. Palma Filho (2005, p. 9), concordando com Reis Filho (1981), afirma que: 

 
a legislação da época, além de assegurar uma boa remuneração para os professores 
que possuíssem o curso normal, realizava concursos periódicos e facultava aos 
professores normalistas que quisessem completar seus estudos a possibilidade de fazê-
lo com o recebimento dos vencimentos sem as gratificações. Era também assegurada 
à aposentadoria com vencimentos integrais para os que contassem com trinta anos de 
tempo de serviço. 

 

Os fatos apontados por Palma Filho (2005) são procedentes. Durante a primeira 

metade do século XX observou-se certa valorização do magistério. A cautela necessária está no 
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fato de que não havia um único tipo de magistério. Por um longo período conviveram nas 

escolas brasileiras, em especial as de primeiras letras, o professor normalista, o professor 

complementarista e o professor leigo, por exemplo. Os professores que atuavam no ensino 

secundário mantiveram os privilégios que tinham os professores regentes do período imperial. 

Dentre as vantagens permanecia o direito a vitaliciedade e a aposentadoria. Os professores 

leigos, antigos mestres-escolas, que continuavam atuando nas escolas isoladas pelo interior do 

país certamente não perceberam na República qualquer alteração que melhorasse as condições 

estabelecidas pela Lei Imperial de 15 de outubro de 1827. 

 
A alusão ao passado glorioso do magistério, presente no imaginário dos professores e 
em artigos de periódicos especializados e da grande imprensa, tem como marcas a 
vagueza quanto ao período a que se refere e a tentativa de generalizar para toda a 
categoria a situação de maior prestígio e melhores vencimentos descrita. 
(VICENTINI; LUGLI, 2009, p. 162). 

 

A expansão da oferta de vagas no ensino primário durante todo o século XX se deu, 

em grande parte, por meio da contratação precária de professores, ora justificada pela falta de 

mão-de-obra qualificada, ora por limitações orçamentárias, mas, principalmente, por omissão 

governamental no setor educacional.  

 

 

 1.4 A legislação federal e a carreira do magistério (1934 - 1988)  

 

O Ato Adicional de 1834 inaugurou no Brasil a dualidade de um sistema cujo cerne 

ainda prevalece no século XXI. Como exemplo, a descentralização das responsabilidades para 

com o ensino público tendo os estados e municípios como responsáveis pelo atendimento à 

educação obrigatória, que é a de maior vulto, seja com relação à matrícula, seja com relação à 

demanda de recursos para sua efetivação. Uma vez que a responsabilidade da União se limitou 

desde então às instituições federais, sobretudo as de nível superior, a legislação federal não 

apresentou intervenções que impactassem pontualmente as relações contratuais entre os 

professores e os estados e municípios durante todo o século XX. Por outro lado, a condição de 

funcionários públicos incluía os professores como beneficiários das garantias desse grupo de 

trabalhadores. 

A Constituição Federal de 1934, no Art. 170, previa a votação de um Estatuto para os 

funcionários públicos e imediatamente colocava em vigor as seguintes regras:   
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1º) o quadro dos funcionários públicos compreenderá todos os que exerçam cargos 
públicos, seja qual for a forma do pagamento;  
2º) a primeira investidura nos postos de carreira das repartições administrativas, e nos 
demais que a lei determinar, efetuar-se-á depois de exame de sanidade e concurso de 
provas ou títulos;  
3º) salvo os casos previstos na Constituição, serão aposentados, compulsoriamente os 
funcionários que atingirei 68 anos de idade;  
4º) a invalidez para o exercício do cargo ou posto determinará a aposentadoria ou 
reforma, que, nesse caso, se contar o funcionário mais de trinta anos de serviço público 
efetivo, nos termos da lei, será concedida com os vencimentos integrais;  
5º) o prazo para a concessão da aposentadoria com vencimentos integrais, por 
invalidez, poderá ser excepcionalmente reduzido nos casos que a lei determinar;  
6º) o funcionário que se invalidar em consequência de acidente ocorrido no serviço 
será aposentado com vencimentos integrais, qualquer que seja o seu tempo de serviço; 
serão também aposentados os atacados de doença contagiosa ou incurável, que os 
inabilite para o exercício do cargo;  
7º) os proventos da aposentadoria ou jubilação não poderão exceder os vencimentos 
da atividade;  
8º) todo funcionário público terá direito a recurso contra decisão disciplinar, e, nos 
casos determinados, à revisão de processo em que se lhe imponha penalidade, salvo 
as exceções da lei militar;  
9º) o funcionário que se valer da sua autoridade em favor de Partido Político, ou 
exercer pressão partidária sobre os seus subordinados, será punido com a perda do 
cargo, quando provado o abuso, em processo judiciário;  
10) os funcionários terão direito a férias anuais, sem descontos; e a funcionária 
gestante, três meses de licença com vencimentos integrais. (BRASIL, 1934). 

 
Como se observa também no Art. 158, o concurso público para ingresso no magistério 

oficial, não poderia ser dispensado, porém contraditoriamente, o § 1º do mesmo artigo ressalva 

que “Podem, todavia, ser contratados, por tempo certo, professores de nomeada, nacionais ou 

estrangeiros” (BRASIL, 1934).  

Uma particularidade reservada ao magistério desde a Constituição Federal de 1934, e 

que será ratificada, inclusive nas Cartas Magnas de 1946 e de 1988, é a autorização para 

duplicidade de cargo público remunerado, desde que resguardada a compatibilidade de 

horário37. Na Constituição Federal de 1937 foi mantida a maioria das vantagens previstas para 

o funcionalismo público no Art. 170 da Constituição Federal de 1934. 

Conforme Monlevade e Ferreira (1998), com o advento do salário mínimo, em 1942, 

os professores em geral foram um pouco valorizados, porque não se admitia que um intelectual, 

como era considerado o professor e mesmo a professora, ganhasse o mesmo que um trabalhador 

braçal ou operador de máquinas nas fábricas. Para os autores, “pouco durou este ‘privilégio’. A 

partir de 1950, multiplicam-se as matrículas e os professores por dois, por cinco, por dez. 

Mesmo com ao advento da vinculação de impostos estaduais e municipais, os salários caíram a 

cada ano vítimas da inflação” (MONLEVADE; FERREIRA, 1998, p. 13).  

                                                 
37 A legalidade do acúmulo de dois cargos de professor público já havia sido tratada na Lei Imperial de 15 de 
outubro de 1827. 
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Em 1943, Getúlio Vargas, por meio do Decreto nº 5.452, de 1º de maio, “estatui as 

normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho” (BRASIL, 1943). Este 

decreto foi muito importante na materialização do direito a férias, aposentadoria e 

sindicalização (RODRÍGUEZ; SIMÕES, 2011).  

Embora não seja objeto desta tese, é importante registrar que para os professores de 

estabelecimentos particulares ficou garantido que: i) a ministração de aulas não poderia exceder 

a quatro consecutivas e nem seis intercaladas; ii) seria vedado, aos domingos, a regência de 

aulas e o trabalho em exames; iii) a remuneração fixada por aulas semanais; iv) contagem de 

quatro semanas e meia de aulas para efeito de remuneração mensal; v)  não seriam descontadas 

“no decurso de 9 (nove) dias, as faltas verificadas por motivo de gala ou de luto em 

consequência de falecimento do cônjuge, do pai ou mãe, ou de filho”; vi) as aulas excedentes, 

acrescentadas no horário no decorrer do mês, seriam remuneradas; vii) haveria o pagamento de 

férias na mesma proporção das aulas ministradas; viii) não seria exigido dos professores, no 

período dos exames, a prestação de mais de oito horas de trabalho diário, salvo mediante o 

pagamento do horário excedente; ix) que não seria permitido o funcionamento do 

estabelecimento particular de ensino que não remunere condignamente os seus professores, ou 

não lhes pagasse pontualmente a remuneração de cada mês. (BRASIL, 1943). 

Se por um lado os professores da rede privada conquistaram benefícios importantes 

para o exercício da profissão, o mesmo não se pode dizer dos professores da rede pública. Os 

problemas que foram alvos das principais críticas dos intelectuais da área educacional nos anos 

de 1920 e 1930 permaneceram sem solução. Fernando de Azevedo38, em 1957, ao escrever o 

prefácio à segunda edição da publicação A educação na encruzilhada, inquérito realizado em 

1926 sobre a educação em São Paulo, avalia da seguinte forma os acontecimentos dos trinta 

anos que se passaram. 

 
Mas, a muitos respeitos, ainda merece a educação em S. Paulo, como em todo o 
território nacional, as mesmas críticas com que, em 1926, os educadores a fulminaram. 
Se se impelirem agora a análise e a apreciação do atual sistema escolar com o mesmo 
rigor com que foram tentadas há trinta anos, e ainda que se ponha o acento nos seus 
aspectos positivos mais do que nas suas lacunas e nos seus defeitos, não será difícil 
reconhecer essa angustiante verdade que se aplica, desde o alicerce até à cumeeira, a 
todo o sistema educacional do país. (AZEVEDO, 1960, p. 23). 

 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024/1961 

(BRASIL, 1961), também não evoluiu na definição de princípios que orientassem a elaboração 

                                                 
38 Fernando de Azevedo foi redator do Manifesto dos Pioneiros de 1932 e do Manifesto dos Educadores em 1959. 
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de estatutos e planos de carreira para os profissionais do magistério, que continuaram sendo 

objeto específico dos estados e municípios.  Foi dessa legislação, entretanto, a origem de dois 

cargos diferentes na carreira dos professores primários, mas idênticos no exercício da função: 

o de regente de ensino primário e o de professor primário. A formação do regente de ensino 

primário seria realizada em escola normal de grau ginasial onde, além das disciplinas 

obrigatórias do curso secundário ginasial, seria ministrada a preparação pedagógica. A 

formação do professor primário seria realizada em escola normal de grau colegial, de três séries 

anuais, no mínimo, em prosseguimento ao grau ginasial39. De acordo com o Art. 56, caberia 

aos sistemas de ensino estabelecer os limites dos quais os regentes poderiam exercer o 

magistério. Para atuar no ensino médio os professores seriam formados nas faculdades de 

filosofia, ciências e letras. Mesmo com a revogação desses dispositivos pela Lei nº 5.692/1971 

(BRASIL, 1971) os professores licenciados pelas escolas normais no nível ginasial continuaram 

atuando, muitos deles em caráter efetivo40.  

Assim, uma das consequências da forma como a Lei nº 4.024/1961 organizou a 

formação docente foi a coexistência de três categorias de profissionais atuando muitas vezes 

em funções da mesma natureza, no mesmo local de trabalho, mas tendo remunerações 

diferenciadas. Sem a existência de estatutos e planos de carreira, em muitos casos mesmo se o 

regente concluísse o ensino colegial normal, isso poderia não significar qualquer tipo de 

benefício remuneratório, desmotivando o avanço na formação.  

Na prática não se diferenciava quem era regente ou quem era professor primário. A 

crescente demanda de vagas para atendimento ao ensino primário intensificada nos anos de 

1950 e 1960, conjugada com a escassez de cursos normais, tornava rara a presença de 

professores licenciados, sobretudo por cursos colegiais no interior dos estados brasileiros. O 

censo de 1964 apontava que 40% dos professores brasileiros eram leigos (VICENTINI; LUGLI, 

2009). Leigo para aquele contexto era não ter formação ginasial na modalidade normal.  

A Lei nº 5.692/1971 fixou novas diretrizes para a educação de 1º e 2º grau. O 1º grau 

(1ª a 8ª série) foi organizado compreendendo a primeira fase (antigo primário) e a segunda fase 

(antigo ginasial) ambas com o mesmo período, quatro anos cada uma. Foram revogados todos 

os dispositivos sobre a formação de professores primários previstos na Lei nº 4.024/1961 e pela 

                                                 
39 O ginasial corresponde à segunda fase do ensino fundamental atual e o colegial corresponde ao ensino médio. 
Com a Lei nº 5.692/1971, o colegial na modalidade normal foi transformado em curso técnico em magistério, 2º 
grau. 
40 Pode-se observar que isto ocorre nos municípios pesquisados neste estudo. 
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primeira vez na história da legislação federal há a determinação para que sejam elaborados 

planos de carreira para os profissionais do magistério.  

 
Art. 36. Em cada sistema de ensino, haverá um estatuto que estruture a carreira do 
magistério de 1º e 2º graus, com acessos graduais e sucessivos, regulamentando as 
disposições específicas da presente Lei e complementando-as no quadro da 
organização própria do sistema. (BRASIL, 1971). 

 

A admissão aos cargos de professores e especialistas no ensino oficial, e 

consequentemente à carreira, de acordo com o Art. 34 seria por meio de concurso público de 

provas e títulos observada a formação exigida.  

 
Art. 30. Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do magistério:  
a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2º grau;  
b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de grau superior, ao 
nível de graduação, representada por licenciatura de 1º grau obtida em curso de curta 
duração;  
c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida em curso superior 
de graduação correspondente a licenciatura plena.  
§ 1º Os professores a que se refere a letra a poderão lecionar na 5ª e 6ª séries do ensino 
de 1º grau se a sua habilitação houver sido obtida em quatro séries ou, quando em três 
mediante estudos adicionais correspondentes a um ano letivo que incluirão, quando 
fôr o caso, formação pedagógica.  
§ 2º Os professores a que se refere a letra b poderão alcançar, no exercício do 
magistério, a 2ª série do ensino de 2º grau mediante estudos adicionais 
correspondentes no mínimo a um ano letivo. (BRASIL, 1971). 

 

A legislação estabeleceu uma hierarquia que vinculava o nível de formação ao nível 

de atuação dos professores. Essa é uma lógica histórica que remota às aulas régias do período 

imperial e que se manteve na república. Os professores que possuíam melhor formação 

lecionavam em um nível de ensino que não era de acesso estendido à maior parcela da 

população.  

A formação diferenciada para os profissionais que atuavam fora da sala de aula, além 

de dificultar as relações no interior das escolas também provocava diferentes aspirações no que 

se refere à carreira. Administradores, planejadores, orientadores, inspetores, supervisores e 

demais especialistas de educação deveriam, de acordo com a nova legislação, ser formados em 

curso superior de graduação, com duração plena ou curta, ou de pós-graduação. Além de indicar 

a formação inicial necessária para atuação nos diferentes graus de ensino, o legislador ressaltou 

no Art. 38 a necessidade de os sistemas de ensino promoverem o aperfeiçoamento e a 

atualização constante dos professores e especialistas. Para efetivação desta regra, a existência 

de uma escala remuneratória que valorizasse os avanços empreendidos pelos profissionais do 

magistério em sua formação seria imprescindível. 
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Uma restrição feita pela Lei nº 5.692/1971 foi justamente sobre a remuneração baseada 

no grau escolar de atuação docente. 

 
Art. 39. Os sistemas de ensino devem fixar a remuneração dos professores e 
especialistas de ensino de 1º e 2º graus, tendo em vista a maior qualificação em cursos 
e estágios de formação, aperfeiçoamento ou especialização, sem distinção de graus 
escolares em que atuem.  

 

 Os sistemas de ensino ficaram legalmente proibidos de atribuir para professores ou 

especialistas com mesmo grau de formação diferentes remunerações tendo como critério o grau 

de atuação. Até então esta era uma prática observada nos planos de carreira do magistério. 

Em 1º de dezembro de 1983 o Congresso Nacional aprovou a EC nº 24/1983, de autoria 

do Senador João Calmon, reestabelecendo a vinculação constitucional de recursos para a 

educação, 13% (União) e 25% (Distrito Federal, estados e municípios). Embora fizesse parte 

de um movimento inserido no processo de redemocratização do país, a determinação de 

percentuais mínimos de impostos a ser aplicados em educação parece não ter colaborado para 

melhores perspectivas de remuneração do professorado brasileiro. A EC n° 24/1983 foi 

regulamentada por meio da Lei nº 7.348/1985 e, conforme Pinto (2000), representou avanços 

na definição de quais despesas seriam consideradas como de manutenção e desenvolvimento 

do ensino, porém a regulamentação não tratou de aspectos objetivamente relacionados à carreira 

do magistério. 

O período de 1981 a 1986 foi marcado por um processo inflacionário que chegou a 

4.226%41 colaborando para ampliar a desvalorização salarial do magistério. Esse fato levou a 

Confederação dos Professores do Brasil (CPB), instituição representativa da categoria, a 

capitanear um duplo movimento de reivindicação juntando, segundo Monlevade (2000, p. 121, 

grifos do autor): 

 
1) De um lado 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 estruturas diferenciadas, e concedia reajustes também 
diacrônicos e distintos. 
2) De outro lado, a procura de um denominador comum, de uma reivindicação 
nacional que não só unificasse os salários pela isonomia, carreira única ou PISO 
NACIONAL, como também tornasse realmente comum e unificada a luta sindical. 
Em termos sindicais, o que começava a entrar em jogo era a possibilidade de uma 
GREVE NACIONAL DO MAGISTÉRIO.  

 

                                                 
41 Conforme Monlevade (2000, p. 121) citando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de São Paulo 
(IBGE, 1990). 
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Na Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988) a valorização salarial do 

magistério, associada a qualificação do ensino público e principalmente aos aspectos de 

financiamento, foram temas bastante debatidos. O grande desafio era garantir quantidade e 

qualidade. Esta inclusive dependia da melhoria das condições de trabalho do magistério, de sua 

formação e sobretudo de sua valorização salarial. A retomada da vinculação de recursos42 para 

a manutenção e desenvolvimento do ensino foi uma das alternativas acatadas pela Constituinte 

e que poderia representar boas perspectivas para os profissionais do magistério. A vinculação 

ficou estabelecida nos seguintes termos:  

 
Art. 212.  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). 

 

No texto original da Constituição Federal de 1988, a valorização dos profissionais do 

magistério por meio dos planos de carreira foi estabelecida da seguinte forma: 

 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
[...] 
V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de 
carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 
exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico 
único para todas as instituições mantidas pela União. (BRASIL, 1988). 

 

Para Monlevade (2000), os constituintes reconheceram que a qualidade das escolas 

públicas só poderia ser construída por profissionais da educação valorizados, inclusive do ponto 

de vista financeiro. A valorização seria conquistada a partir de três caminhos: a titulação 

acadêmica de qualidade, que não se limitasse a dar subsídios para as provas de ingresso; a 

garantia de planos de carreira que supõe a necessária continuidade na formação, progressão e 

estabilidade; e a “proteção e valorização salarial, através de um piso salarial profissional para 

os membros do magistério público” (MONLEVADE, 2000, p. 3).   

Como não foi estabelecido um prazo para que estados, Distrito Federal e municípios 

elaborassem os planos de carreira do magistério, o texto constitucional não representou, do 

ponto de vista operacional, possibilidade interventiva imediata na situação em que a categoria 

                                                 
42 A vinculação de recursos para a educação não foi fundada nessa ocasião. Historicamente, esse mecanismo de 
financiamento fora experimentado desde 1934, tendo como referência mais recente ao período da Constituinte, a 
Emenda Calmon de 1983 que só foi executada a partir de 1985. Após a primeira vinculação em 1934, houve dois 
momentos de interrupção: de 1937 a 1946 (por força da Constituição de 1937) e de 1967 a 1969 (Emenda 
Constitucional nº 1/69, Art.15, § 3º, f), dois períodos marcados por regimes ditatoriais, respectivamente, 
promovidos por Getúlio Vargas em 1937 e pelos militares em 1964. 



87 

se encontrava. Por outro lado, representou um avanço significativo, pois fortaleceu a pauta do 

movimento sindical que a partir de então tinha como argumento a determinação da carreira e 

do piso salarial como princípios constitucionais para que o ensino fosse ministrado na rede 

pública. 

A partir de então o piso salarial profissional do magistério, pleito antigo do movimento 

representativo dos professores, passou a ser discutido como o principal elemento da carreira do 

magistério. A arena em que foi elaborada a nova Lei de Diretrizes e Bases na Educação 

Nacional, Lei nº 9.394/1996, potencializou a discussão dos instrumentos que norteariam a 

elaboração dos estatutos e planos de carreira do magistério, bem como dos seus principais 

componentes. Paralelamente à discussão da LDB, esteve em curso a discussão de um 

mecanismo de financiamento, o Fundef, que subsidiasse estados e municípios na empreitada de 

melhorar as condições de trabalho docente, dentre elas a valorização salarial.  

Os desdobramentos da normatização federal que envolve a política para a carreira do 

magistério no Brasil a partir da segunda metade da década de 1990, fazem parte do Capítulo I 

da segunda parte deste estudo. 
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CAPÍTULO II 

CARREIRA DO MAGISTÉRIO NO BRASIL: contextos, disputas e estratégias de uma 

política em construção 

 

 

Uma das demandas para analisar se, e como, os municípios goianos, com seus 

diferentes potenciais de financiamento educacional local, acolheram as determinações e 

diretrizes dos textos produzidos no âmbito do governo federal para a carreira do magistério, é 

antes compreender como e sob quais influências esses textos foram produzidos.  

Neste capítulo são identificadas as principais ideias em circulação no contexto 

internacional envolvendo as políticas educacionais, e em particular as que estão vinculadas à 

carreira do magistério e que poderiam influenciar na produção dos textos normativos sobre esse 

tema no Brasil. Levando em conta o contexto político e econômico do início dos anos 1990, 

tendo como referencial a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, discutimos a 

relação entre o neoliberalismo e a elaboração das políticas educacionais nos países em 

desenvolvimento e o papel do Banco Mundial como articulador/indutor dessas políticas.  

 

 

2.1 Ideias neoliberais sobre políticas educacionais voltadas ao trabalho e remuneração 

docentes 

 

As políticas educacionais de modo geral são susceptíveis a diversas influências no 

percurso de suas concepções. A política para a carreira do magistério no Brasil, tomada como 

uma política em construção, tem nos fragmentos elaborados a partir dos anos 1990 traços de 

influência de redes políticas e sociais que envolvem a circulação internacional de ideias, das 

recomendações dos organismos internacionais (HADDAD, 2008), dos partidos políticos 

(VIEIRA, 2012b) e do campo jurídico (BRASIL, 1997c; 2008b e 2012), por exemplo43. 

Como os principais elementos constitutivos da carreira do magistério no Brasil foram 

regulamentados a partir da Constituição Federal de 1988 e mais especificamente a partir da 

LDB 9.394/1996, verificamos as possíveis relações de influência que se estabeleceram e sob 

quais princípios se fundamentaram essas relações. Para isso, apresentamos: i) os princípios 

                                                 
43 Essa influência, porém, não pode ser apreendida como determinante sem que seja levado em consideração o 
processo histórico de constituição da identidade do trabalho docente no Brasil, bem como de resistência dos 
profissionais do magistério e de sua luta por melhores condições de trabalho. (MONLEVADE, 2000).  
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neoliberais para a elaboração de políticas educacionais com implicações na carreira, inclusive 

por meio da exigência cada vez maior de determinada performance; ii) a realização da 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos (1990) e em continuidade a Conferência de 

Nova Delhi (1993); e iii) as orientações do Banco Mundial e sua relação com o governo 

brasileiro no período em análise, em particular, no financiamento de programas, dentre eles o 

Fundo de Fortalecimento da Escola (Fundescola), por meio do qual foram produzidos 

documentos de orientação para elaboração dos estatutos e planos de carreira do magistério.   

 

 

2.1.1 Orientações neoliberais para as reformas educativas e performance na carreira 

docente 

 

Analisando a relação entre as orientações neoliberais e o processo educativo nos 

primeiros anos da década de 1990, Gentili (1996) conceitua o neoliberalismo como uma 

estratégia de poder que se implementa a partir de duas vertentes. De um lado, por meio de um 

conjunto regular de reformas concretas no plano econômico, político, jurídico e educacional, 

por exemplo, e, por outro, por meio de estratégias culturais que impõem novos diagnósticos 

acerca da crise e novas alternativas de solução para os problemas sociais como sendo as únicas 

que poderiam e deveriam ser acatadas naquele contexto histórico.  

O neoliberalismo tem como característica a celebração da suposta eficiência e 

produtividade da iniciativa privada em oposição à negligência e ao desperdício dos serviços 

ofertados pelo poder público. Nesse caso “a redefinição da cidadania pela qual o agente político 

se transforma em agente econômico e o cidadão em consumidor, são todos elementos centrais 

importantes do projeto neoliberal global” (SILVA, 1999, p. 15). Conforme Libâneo, Oliveira e 

Tochi (2010, p. 96) “o paradigma da liberdade econômica, da eficiência e da qualidade 

explicita-se mais concretamente no neoliberalismo de mercado”. Nesse sentido, pontuam os 

autores, o mercado passa a ser o “princípio fundador, unificador e auto-regulador da nova ordem 

econômica e política mundial”44.  

O ideário neoliberal expressa assim um ambicioso e sofisticado projeto de reforma 

ideológica da sociedade globalizada, propondo a construção e a proliferação de um novo senso 

comum aparentemente coerente e que dá sentido e legitimidade às reformas propostas pelo 

                                                 
44 Ver quadro com conceituação, origem, pensadores e características do neoliberalismo de mercado em Libâneo, 
Oliveira e Tochi (2010, p. 97-98). 
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bloco dominante, pautada sobretudo no conceito de qualidade total, inclusive na área 

educacional. 

 
Assim, o discurso da qualidade total, da privatização em educação, da escolha e 
soberania por parte do “consumidor”, da política como participação no consumo não 
se apresenta apenas como uma outra possibilidade ao lado e no mesmo nível de outras. 
Ele tende a suprimir as categorias com as quais tendíamos a pensar a vida social e a 
educação, ajudando-nos a formular um futuro e uma possibilidade que 
transcendessem a presente e indesejável situação social. O discurso da qualidade total, 
das excelências da livre iniciativa, da “modernização”, dos males da administração 
pública reprime e desloca o discurso da igualdade/desigualdade, da justiça/injustiça, 
da participação política numa esfera pública de discussão e decisão, tornando quase 
impossível pensar numa sociedade e numa comunidade que transcendam os 
imperativos do mercado e do capital. (SILVA, 1999, p. 21, grifos do autor). 

 

De acordo com Gentili (1996, p. 11) “os governos neoliberais não só transformam 

materialmente a realidade econômica, política, jurídica e social, mas também conseguiram que 

esta transformação fosse aceita como a única saída possível para a crise”. O autor explica como 

os tecnocratas neoliberais veem a crise educacional instalada pelo processo de expansão da 

escola na segunda metade do século XX, quem são os culpados pela crise, que estratégias devem 

ser utilizadas para sair da crise e quem deve ser consultado para a saída da crise. Na perspectiva 

neoliberal, pontua o autor, trata-se de uma crise que não está apenas na quantidade, 

universalização e extensão, mas numa profunda crise de eficiência, eficácia e produtividade. 

“Trata-se, fundamentalmente, de uma crise de qualidade decorrente da improdutividade que 

caracteriza as práticas pedagógicas e a gestão administrativa da grande maioria dos 

estabelecimentos escolares” (GENTILI, 1996, p. 17, grifo do autor). Para os neoliberais, a 

existência de mecanismos de exclusão e discriminação educacional resulta da ineficiência da 

escola e da profunda incompetência dos que nela trabalham.   

Na visão dos neoliberais os sistemas educacionais não estariam enfrentando uma crise 

de democratização, mas uma crise gerencial tendo como evidência altos índices de evasão, 

repetência e analfabetismo funcional. Assim, nos termos de Gentili (1996), não estariam 

faltando escolas e sim escolas melhores; não estariam faltando professores e sim professores 

mais qualificados; não estariam faltando recursos para financiar as políticas educacionais, ao 

contrário, estaria faltando uma melhor distribuição dos recursos existentes. O problema estaria, 

em grande medida, no caráter estruturalmente ineficiente do Estado para gerenciar as políticas 

públicas. A crise escolar não estaria na ausência de processos democráticos, mas na ineficiência 

produtiva, característica de uma educação estatizada, ou seja, desconectada de um mercado 

educacional. 
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No âmbito dos sistemas de ensino e das escolas, procura-se reproduzir a lógica da 
competição e as regras do mercado, com a formação de um mercado educacional. 
Busca a eficiência pedagógica por meio da instalação de uma pedagogia da 
concorrência, da eficiência e dos resultados (da produtividade). (LIBÂNEO; 
OLIVEIRA; TOCHI, 2010, p. 112, grifo dos autores). 

 

 A construção de um mercado educacional pautado na filosofia da liberdade de escolha 

demandaria políticas dinâmicas e flexíveis. Gentili (1996, p. 19) descreve algumas 

características desse mercado educacional, segundo o neoliberalismo. 

 
Só esse mercado, cujo dinamismo e flexibilidade expressam o avesso de um sistema 
escolar rígido e incapaz, pode promover os mecanismos fundamentais que garantem 
a eficácia e a eficiência dos serviços oferecidos: a competição interna e o 
desenvolvimento de um sistema de prêmios e castigos com base no mérito e no esforço 
individual dos atores envolvidos na atividade educacional. (Grifo do autor).  

 

A ausência de competitividade no serviço público, inclusive na educação, é tomada 

pelos neoliberais como responsável pela improdutividade e pela crise. A democracia não estaria 

vinculada a direitos sociais ou a instituições públicas que garantissem esses direitos, mas em 

um sistema político que permitisse aos indivíduos desenvolver suas aptidões numa lógica de 

mercado. Assim, ao redefinir o significado de termos como direitos, cidadania, democracia, “o 

neoliberalismo em geral e neoliberalismo educacional, em particular, estreitam e restringem o 

campo do social e do político, obrigando-nos a viver num ambiente habitado por 

competitividade, individualismo e darwinismo social” (SILVA, 2000, p. 21). 

Na ótica do neoliberalismo, explica Gentili (1996) que são culpados pela crise 

educacional o Estado assistencialista e os sindicatos. Os sindicatos dos professores seriam 

culpados pela crise pelo fato de defenderem um interesse geral baseado na necessidade de 

expandir a esfera dos direitos sociais a todos em contraposição à competição individual. Nessas 

mesmas condições estariam todas as instituições que defendem o direito igualitário a uma 

escola pública de qualidade. Borón (2000, p. 147) pontua sobre a aversão neoliberal aos 

sindicatos.   

 
O neoliberalismo reinterpreta o processo histórico de cada país: os vilões do atraso 
econômico passam a ser os sindicatos, e junto com eles, as conquistas sociais e tudo 
o que tenha a ver com a igualdade, com a equidade e com a justiça social. Ao mesmo 
tempo, a direita, os conservadores, se reconvertem à modernidade na sua versão 
neoliberal, via privatizações e um modelo de Estado Mínimo. (Grifo do autor). 

 

Ao fazer uma contextualização do neoliberalismo nos anos 1990, Anderson (2000, p. 

10) pontua que para o ideário neoliberal “as raízes da crise [...] estavam no poder excessivo dos 
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sindicatos”. Pontua o autor que “o remédio, então, era claro: manter um Estado forte, sim, em 

sua capacidade de romper o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos 

os gastos sociais e nas intervenções econômicas” (ANDERSON, 2000, p. 11). Na perspectiva 

neoliberal, portanto, se o Estado e os sindicatos são os principais responsáveis pela crise, 

“deveria supor-se que a simples redução do primeiro à sua mínima expressão e a desaparição 

definitiva dos segundos constituem uma garantia mais do que suficiente para superar a crise 

atual das instituições educacionais” (GENTILI, 1996, p. 22).  

Para superação da crise educacional, o neoliberalismo aponta inicialmente a urgência 

de se estabelecer mecanismos de controle e avaliação da qualidade a partir de padrões 

preestabelecidos, bem como a subordinação da produção educacional aos mercados de trabalho.  

 
É o mercado de trabalho quem emite os sinais que permitem orientar as decisões em 
matéria de política educacional. É a avaliação das instituições escolares e o 
estabelecimento de rigorosos critérios de qualidade o que permite dinamizar o sistema 
através de uma lógica de prêmios e castigos que estimulam a produtividade e a 
eficiência. (GENTILI, 1996, p. 24-25).  

 

O conceito de qualidade educacional na visão neoliberal não está vinculado à garantia 

de emprego para os concluintes de determinado curso. Com base nas práticas empresarias, a 

escola e seus agentes devem ser avaliados como se fossem empresas produtivas cuja mercadoria 

é o aluno escolarizado, competente para concorrer individualmente no mercado de trabalho, 

menos como cidadão, mais como consumidor empreendedor. De acordo com Gentili (1996), 

para os neoliberais o sistema educacional deve promover a empregabilidade, ou seja, a 

capacidade flexível de adaptação individual às demandas do mercado de trabalho. 

Outra estratégia promovida pelos neoliberais para as reformas educacionais está no 

paradoxo entre duas lógicas que, segundo Gentili (1996), estão articuladas: a descentralização-

centralizante e a centralização-descentralizada. Por um lado, descentraliza-se a 

responsabilidade do atendimento escolar juntamente com uma parcela do fundo público. 

Estrategicamente desarticulam-se os mecanismos de organização sindical e flexibilizam-se as 

formas de contratação e remuneração dos professores45. Por outro lado, centralizam-se aspectos 

como os sistemas de avaliação educacional, o currículo (vinculado ao processo avaliativo) e a 

formação de professores com base nas predeterminações curriculares traduzidas como metas 

padronizados da avaliação. 

                                                 
45 Exemplo: processo de municipalização provocado pela implantação do Fundef. 
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Para implementação das políticas educacionais de cunho neoliberal, a sociedade civil 

não precisa ser consultada. Os consultores devem ser aqueles que no mercado conseguiram com 

experiências inovadoras sobressair por meio da concorrência, exatamente o que faltaria nos 

sistemas educativos: a competição e o mérito individual. Os principais consultores são os 

empresários ou especialistas técnicos, experts em gerencialismo, em geral economistas. O 

gerencialismo, segundo Ball (2005, p. 544), “desempenha o importante papel de destruir os 

sistemas ético-profissionais que prevaleciam nas escolas, provocando sua substituição por 

sistemas empresariais competitivos”.  

Para apontar alternativas para os problemas de ordem pedagógica que foge ao 

conhecimento empresarial dos economistas, segundo Gentili (1996, p. 39) seria necessário 

consultar os “peritos em currículo, em formação de professores à distância, especialistas em 

tomadas de decisões com escassos recursos, sabichões reformadores do Estado, intelectuais 

competentes em redução do gasto público, doutores em eficiência e produtividade”. Para o 

autor, não seria difícil encontrar esses profissionais nos corredores de governos neoliberais a 

serviço de organismos internacionais, sobretudo do Banco Mundial.  

Políticas educacionais pensadas a partir da ideologia neoliberal não contribuem com a 

redução da pobreza, com a inclusão social e não combinam com o ideal de educação pública de 

qualidade social referenciada para todos e todas. Pelo contrário, mantém a dualidade social 

pautada no individualismo e na competição onde, tomado como processo natural, os melhores 

vencem e os piores perdem.  

As reformas educacionais na América Latina, inclusive no Brasil, não foram impostas, 

antes trata-se de uma intervenção consentida que, segundo Silva Júnior (2002), foi realizada 

pelas autoridades educacionais nos termos das agências multilaterais como o BM, no contexto 

da universalização do capitalismo, caracterizada pelo modelo de Estado mínimo e direcionadas 

por uma razão instrumental e pela busca de consenso social geral. 

As características do neoliberalismo e particularmente da forma como se manifesta na 

área educacional são semelhantes em diferentes lugares do mundo, provocando 

consequentemente efeitos também semelhantes, mas, segundo Ball (2004), isso não é tão 

simples e os efeitos não são tão nítidos. Para o autor, “as tendências têm ritmos diferentes em 

lugares diferentes” (p. 1.115). Nas palavras de Giddens, explica Ball, essas tendências e 

pressões invadem os contextos locais, mas não os destroem. “A ‘globalização’, isto é, a 

acomodação de tendências globais em histórias locais, produz políticas híbridas e diversidade 

política” (BALL, op. cit., p. 1115, grifo do autor).  
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A presença de políticas de cunho neoliberal nem sempre é assumida por aqueles que 

as colocam em curso. Não é possível vincular, diretamente, a adoção de ações do poder público 

local como sendo materializações idênticas às ordenações neoliberais, o que requer cautela para 

distinguir aquilo que é influenciado diretamente pelo ideário neoliberal daquilo que é 

recontextualizado. A recontextualização das orientações neoliberais não são, porém, menos 

agressivas à minimização das ações do Estado no tocante às políticas sociais.  

 
Por outras razões, neste ponto, será necessário atentar para as especificidades, 
resistências e variações locais – a questão da recontextualização. Entretanto, meu 
relato também levanta perguntas a respeito das maneiras como os atores políticos 
locais “engolem” as “soluções” políticas oferecidas por agências supranacionais. 
A imposição direta das “condicionalidades” vinculadas aos empréstimos do FMI 
representa um extremo, como Stiglitz descreve. No plano regional, na UE, por 
exemplo, existem exigências de ajuste e de convergência que derivam de acordos 
entre ministros, como a Declaração de Bolonha. Também existe o importante trabalho 
de “consultores” internacionais e de empresários políticos, que defendem e 
“transmitem” soluções políticas. 
Há ainda redes de políticos de mesma opinião, que se encontram regularmente, como 
as que se vinculam à “terceira via”. Entretanto, o mais importante é o modo como 
todas essas ações se conciliam quando se trata de criar um senso comum para a 
política, um discurso político internacional, o único caminho infalível (the one and 
only best way) para se pensar e resolver os problemas econômicos nacionais. (BALL, 
2004, p. 1.115, grifos do autor). 

 

As influências do ideário neoliberal propagado, sobretudo, pelos organismos 

multilaterais, como o Banco Mundial, se concretizam por meio da “inserção do habitus da 

produção privada, com suas sensibilidades comerciais e sua ‘moralidade utilitária’, nas práticas 

educativas” (BALL, 2004, p. 1117, grifo do autor). Mais precisamente, o autor destaca os 

efeitos mercantilizadores da performatividade e da responsabilidade (accoutability). 

Segundo Ball (2005, p. 543) a performatividade “é uma tecnologia, uma cultura e um 

método de regulamentação que emprega julgamentos, comparações e demonstrações como 

meios de controle, atrito e mudança”. A performance está estreitamente vinculada aos 

mecanismos de avaliação que na área educacional tem como instrumentos, por exemplo, as 

provas externas de larga escala e as avaliações funcionais pautadas em resultados.  

 
Os desempenhos de sujeitos individuais ou de organizações servem de parâmetros de 
produtividade ou de resultado, ou servem ainda como demonstrações de ‘qualidade’ 
ou ‘momentos’ de promoção ou inspeção. Eles significam ou representam 
merecimento, qualidade ou valor de um indivíduo ou organização dentro de uma área 
de julgamento, tornando os ‘silêncios audíveis’ (BALL, 2005, p. 543, grifos do autor). 

 

Nesse sentido, o desempenho (de sujeitos individuais ou organizações) funciona como 

medida de produtividade ou resultado, ou exposição de qualidade, ou momentos de produção 
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ou inspeção. “Ele significa, resume ou representa a qualidade e o valor de um indivíduo ou 

organização num campo de avaliação” (BALL, 2001, p. 109). 

A performatividade tanto institucional quanto individual desempenha um papel crucial 

no conjunto das orientações neoliberais para a área educacional. Ela facilita a legitimação do 

papel “de monitoramento do Estado, ‘que governa a distância’ – ‘governando sem governo’. 

Ela permite que o Estado se insira profundamente nas culturas, práticas e subjetividades das 

instituições do setor público e de seus trabalhadores, sem parecer fazê-lo” (BALL, 2005, p. 

1116, grifos do autor). 

Ao conceito de performatividade está diretamente vinculado o discurso de 

responsabilidade (accountability) pelos resultados, pela melhoria da qualidade e da eficiência. 

Tudo numa perspectiva mercadológica vinculada a melhores e piores desempenhos, a 

incentivos e punições.  O que está em jogo, pontua Ball (2001), é a possível certeza de ser 

sempre vigiado e a incerteza e a instabilidade de ser avaliado de diferentes maneiras, por 

diferentes meios e por distintos agentes; é o surgimento do desempenho, da performance - o 

fluxo de exigências que mudam, expectativas e indicadores que nos fazem continuamente 

responsabilizados e constantemente vigiados. 

Todos os conceitos apresentados neste tópico colaboram para a compreensão de que 

as reformas educacionais realizadas sob a óptica neoliberal, sobretudo nas últimas décadas do 

século XX, inclusive no Brasil, implicam em disputas, em novas relações de classes e em novas 

modalidades de lutas de classes pelo controle do sistema de ensino (BOURDIEU; PASSERON, 

1982) e da regulação das relações de trabalho de seu mais importante agente, o professor. 

Tendem a ficar subsumidas a essa lógica as formas de profissionalização, profissionalidade, 

carreira e remuneração docente. 

 

 

2.1.2 A Conferência Mundial sobre Educação para Todos e a circulação de ideias 

relacionadas à carreira docente 

 

A Conferência Mundial sobre Educação para Todos realizada em 1990 em Jomtien, 

na Tailândia, foi uma referência para reformas educativas em vários países, inclusive no Brasil. 

É possível detectar nuances de sua influência nas políticas colocadas em curso. A Conferência 

de Jomtien, como ficou conhecida, teve como principais patrocinadores o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Unesco, O Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (Unicef) e o BM; e, como tema principal a ampliação das oportunidades educacionais 
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pautada nos princípios de qualidade, equidade e eficácia (DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE 

EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990).  O texto final da Conferência, alinhado às concepções de 

seus patrocinadores, sobretudo do BM, dispensa uma preocupação peculiar para os aspectos de 

financiamento educacional. De acordo com o documento, os governos deveriam cuidar para 

que houvesse uma melhor utilização da parcela do fundo público destinado à educação, 

condição inclusive que poderia atrair novos recursos, ou seja, possíveis acordos de 

financiamento de programas educacionais estariam vinculados a otimização dos recursos locais. 

Amaral (2003) ao comentar a relação entre as políticas educacionais a serem implantadas e o 

BM cita a fala de William Experton, do Departamento de Recursos Humanos do Banco, durante 

o Seminário Internacional sobre Modelos de Assiganción del Aporte Público entre las 

Universidades, realizado em Buenos Aires, em março de 1996.  

 
Pode-se aferir desse depoimento que as reformas apropriadas das políticas seriam 
aquelas constantes dos estudos do Banco Mundial e que a argumentação de Experton 
sugeria ainda que somente os países seguidores dessas políticas teriam o apoio 
prioritário do Banco Mundial. (AMARAL, op. cit., p. 27). 

 

A ideia central trazida pela Conferência de Jomtien estava na realocação das receitas 

já existentes, numa relação equilibrada população/recursos e custos/benefícios, tal qual 

indicava o Banco Mundial.  

 
Promover uma educação básica eficaz não significa oferecer educação a mais baixos 
custos, porém utilizar, com maior eficácia, todos os recursos (humanos, organizativos 
e financeiros), para obter os níveis pretendidos de acesso e desempenho escolar. As 
considerações anteriores relativas à relevância, à qualidade e à equidade não se 
constituem alternativas à eficácia, representam, antes, as condições específicas em que 
esta deve ser obtida. De fato, em alguns programas, a eficácia irá exigir um aumento, 
e não uma redução dos recursos. No entanto, se os recursos existentes podem ser 
utilizados por um número maior de educandos ou se os mesmos objetivos de 
aprendizagem podem ser alcançados a um menor custo por aluno, então será facilitada 
à educação básica a consecução das metas de acesso e desempenho para os grupos 
atualmente não assistidos. (DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO 
PARA TODOS, 1990).   

 

Ficou deliberado ainda que a comunidade mundial e os governos nacionais deveriam 

proceder ao planejamento dessa conversão de recursos a fins pacíficos, munidos de coragem, e 

discernimento, agindo de forma cuidadosa e refletida. Também seriam necessárias medidas 

internacionais para redução ou eliminação dos desequilíbrios ora registrados nas relações 

comerciais, e também para reduzir o fardo da dívida. De acordo com a Declaração, as ações 

deveriam possibilitar aos países de baixa renda reconstituir suas economias, otimizar e manter 
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os recursos humanos e financeiros necessários ao desenvolvimento e ao provimento de 

educação básica às suas populações. 

Essas ideias iriam influenciar significativamente a focalização do atendimento ao 

ensino fundamental no Brasil, evidenciada no principal meio para sua viabilidade, a criação do 

Fundef ocorrida no governo de Fernando Henrique Cardoso em 1996. De acordo com Oliveira 

(2003, p. 23), “Para buscar-se a expansão da educação básica nos moldes de Jomtien, nos países 

em desenvolvimento, foi necessário pensar estratégias que permitissem elevar o nível de 

atendimento, sem, contudo, aumentar em demasia os recursos públicos”. 

Se por um lado a Declaração de Jomtien (1990), influenciada pela visão economicista 

e mercadológica do Banco Mundial não enfatizava a necessidade de mais recursos para a 

educação, o que inviabilizaria melhores perspectivas para as políticas de carreira para o 

magistério, por outro, contraditoriamente, conclamava os estados nações à valorização do 

pessoal docente nos termos da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

  
Neste contexto, as condições de trabalho e a situação social do pessoal docente, 
elementos decisivos no sentido de se implementar a educação para todos, devem ser 
urgentemente melhoradas em todos os países signatários da Recomendação Relativa 
à Situação do Pessoal Docente OIT/UNESCO (1966). (DECLARAÇÃO MUNDIAL 
SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990).  

 

A Recomendação Relativa à Situação do Pessoal Docente OIT/Unesco de 196646 

(UNESCO, 2008) é um documento composto por 146 parágrafos divididos em 13 seções onde 

são estabelecidos padrões internacionais para uma série de questões que representam 

importantes preocupações dos profissionais do magistério não só no que se refere à valorização 

salarial, mas também às questões profissional, social e ética. A Recomendação trata de aspectos 

como formação continuada, recrutamento, promoções e subida na carreira, segurança laboral, 

procedimentos disciplinares, serviço em tempo parcial, liberdade profissional, supervisão e 

avaliação, responsabilidades e direitos, participação nas tomadas de decisão educativa, 

negociação, condições para um ensino-aprendizagem efetivo e segurança social.  

Destacamos alguns dos conceitos que nortearam a Recomendação da OIT de 1966: 

profissionalismo, formação de professores, horas de trabalho e salário. Para conceituar 

profissionalismo, o documento traz a seguinte descrição: 

 
Profissionalismo: O ensino deve ser considerado uma profissão: é uma forma de 
serviço público que requer dos professores conhecimentos e competências 
especializados, adquiridos e mantidos através de estudo rigoroso e contínuo; também 

                                                 
46 Recomendação da OIT de 1966. 
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requer um sentido de responsabilidade pessoal e corporativa para a educação e o bem-
estar para os alunos a seu cargo. (UNESCO, 2008, p. 12, grifo do autor). 

 

De acordo com o documento, a profissão docente estaria estreitamente vinculada a 

aspectos de formação, inclusive continuada, e de responsabilidade para com o bem-estar dos 

alunos. O pessoal docente das áreas pedagógicas deveria ter tido experiência de ensino nas 

escolas e sempre que possível ter esta experiência periodicamente atualizada pela atribuição de 

responsabilidades letivas nas unidades escolares, ou seja, sugeria que para atividades como 

coordenação pedagógica o profissional teria, necessariamente, que ter passado pela docência e 

periodicamente a ela retornar. 

Na Recomendação da OIT de 1966 há insistente preocupação com a participação dos 

professores na tomada de decisões sobre as políticas educativas e em especial sobre os aspectos 

relacionados ao trabalho docente. “Tanto os salários, como as condições de trabalho dos 

professores devem ser determinados através de um processo de negociação entre as 

organizações dos professores e os responsáveis e empregadores” (UNESCO, 2008, p. 12). Nas 

condições de trabalho incluíam-se aspectos da jornada de trabalho onde recomendava-se a 

contagem de tempo para atividades desenvolvidas fora da sala de aula. 
 

90. Ao fixar-se o número de horas de trabalho para cada professor, deveria ter-se em 
conta todos os factores que determinam o volume de trabalho do professor, tais como: 
a) O número de alunos de que se ocupará por dia e por semana; b) O tempo que se 
considera necessário para a boa preparação das aulas e correcção dos exercícios; c) O 
número de cursos diferentes a dar por dia; d) O tempo exigido ao professor para 
participar em pesquisas, em actividades extra-curriculares e para supervisar e orientar 
os alunos; e) O tempo que seria desejável aos professores para informar os pais dos 
alunos ou encarregados de educação do progresso dos alunos. 
91. Os professores deveriam dispôr de tempo suficiente para poderem participar 
durante o serviço, em actividades destinadas a favorecer o seu aperfeiçoamento 
profissional. (UNESCO, 2008, p. 40). 

 

As horas de trabalho que excedessem o número máximo previsto no regulamento 

deveriam ser pagas por meio de remuneração suplementar47.    

Além de recomendar que a jornada de trabalho levasse em consideração os fatores 

mencionados, recomendava-se ainda que os professores deveriam ter liberdade de escolha dos 

processos metodológicos que melhor atendessem a realidade de seus alunos, bem como 

participar da escolha do material didático a ser utilizado. A autonomia e a participação dos 

professores não seriam aleatórias, mas pautadas em códigos de ética estabelecidos por suas 

organizações representativas. Esses códigos deveriam contribuir para assegurar o prestígio da 

                                                 
47 O termo remuneração suplementar aparece em alguns planos de carreira dos municípios pesquisados.  
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profissão e o exercício dos deveres profissionais acordados, tendo sempre em vista a 

aprendizagem dos alunos.  

Certamente por ser endereçada a nações com diferentes perfis socioeconômicos, ao 

tratar dos aspectos específicos da remuneração docente, a Recomendação da OIT de 1966 não 

aponta valores mínimos ou máximos. A remuneração recomendada deveria ser suficiente para 

atender a uma gama de necessidades daqueles que ingressam na atividade docente. 

 
115. A remuneração do professor deveria: a) Refletir a importância que a educação 
tem para a sociedade e consequentemente a importância do professor, e as 
responsabilidades de toda a espécie que sobre ele recaem a partir do momento em que 
começa a exercer as suas funções; b) Poder ser favoravelmente comparado com os 
vencimentos pagos em profissões que exijam qualificações equivalentes ou análogas; 
c) Assegurar aos professores a manutenção dum razoável nível de vida para si e seus 
familiares e permitir o prosseguimento da sua formação e aperfeiçoamento 
profissional assim como o desenvolvimento dos seus conhecimentos e enriquecimento 
cultural; d) Ter em conta que determinadas funções requerem uma grande experiência 
e qualificações mais elevadas, e implicam maiores responsabilidades. (UNESCO, 
2008, p. 44). 

  

Recomendava-se ainda que a remuneração docente deveria se basear em escalas de 

salários acordadas com as organizações profissionais e em caso algum a “remuneração dos 

professores qualificados, recrutados para períodos probatórios ou por contratos temporários, 

deveria ser inferior à estabelecida para professores titulares do posto” (UNESCO, op. cit., p. 

44). A estrutura das remunerações deveria ser estabelecida de forma a evitar injustiças ou 

anomalias que pudessem provocar atritos entre as categorias dos professores. As diferenças de 

remuneração deveriam basear-se em critérios objetivos como qualificação, experiência ou graus 

de responsabilidade mantendo a remuneração máxima e mínima sem discrepâncias, ou seja, 

dentro de limites aceitáveis.  

A ascensão na carreira e a atualização remuneratória também foram objetos da 

Recomendação da OIT de 1966. 

 
122. 1) Seria conveniente prever uma ascensão no interior de cada categoria através 
de aumentos de remuneração a intervalos regulares de preferência todos os anos. 2) A 
progressão da remuneração entre o mínimo e o máximo da escala estabelecida não 
deveria exceder um período de 10 a l5 anos. 3) O aumento periódico da remuneração 
deveria fazer-se mesmo quando o professor estiver em período experimental ou 
contratado temporariamente.  
123. 1) A estrutura de remuneração dos professores deveria ser revista periodicamente 
tendo em conta fatores como o aumento do custo de vida, a elevação do nível de vida 
nacional proveniente do aumento da produtividade, ou um aumento generalizado dos 
salários e remunerações. 2) Sempre que existir uma escala de remunerações 
automaticamente ajustada à variação do índice de custo de vida, este índice deveria 
ser fixado com a participação das organizações dos professores. Qualquer indenização 
de carestia de vida deveria ser considerada como parte integrante da remuneração para 
efeitos do cálculo da pensão. (UNESCO, 2008, p. 45). 
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Além de alertar para a necessidade de se estabelecer mecanismos que garantissem a 

progressão regular na carreira e a atualização com base em diferentes fatores que poderiam 

significar redução salarial para os professores, havia também uma preocupação com a 

remuneração por mérito. “Não deveria ser instituído ou aplicado sistema algum de remuneração 

com base no mérito, sem prévia consulta e aceitação por parte das organizações do pessoal 

docente interessadas (UNESCO, 2008, p. 46). 

O texto final da Conferência de Jomtien (1990) não dá ênfase à relação entre a 

ampliação de oportunidades educacionais e os aspectos de valorização salarial do professor 

tendo como parâmetro os planos de carreira. Discretamente lembra a Recomendação da OIT de 

1966 referente ao estatuto dos professores e amplia a possibilidade de conhecimento deste 

documento e das ideias nele contidas. 

Sinteticamente, a Conferência de Jomtien aborda a valorização docente nos seguintes 

termos: 

  
33. O proeminente papel do professor e demais profissionais da educação no 
provimento de educação básica de qualidade deverá ser reconhecido e desenvolvido, 
de forma a otimizar sua contribuição. Isso irá implicar a adoção de medidas para 
garantir o respeito aos seus direitos sindicais e liberdades profissionais, e melhorar 
suas condições e status de trabalho, principalmente em relação à sua contratação, 
formação inicial, capacitação em serviço, remuneração e possibilidades de 
desenvolvimento na carreira docente, bem como para permitir ao pessoal docente a 
plena satisfação de suas aspirações e o cumprimento satisfatório de suas obrigações 
sociais e responsabilidades éticas. (DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE 
EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990). 

 

Esta proposição da Conferência de Jomtien (1990) em muitos aspectos contemplava a 

pauta do movimento sindical brasileiro. As deliberações, porém, também abarcaram outras 

áreas que afetariam diretamente o trabalho do professor. Uma delas foi a definição de aspectos 

de focalização do atendimento educacional com impacto no financiamento. A avaliação da 

aprendizagem por meio de testes padronizados também foi objeto de discussão na Conferência. 

Uma vez ampliadas as oportunidades de educação, as políticas governamentais deveriam 

garantir além da matrícula e da frequência, possibilidade de as pessoas aprenderem de fato, ou 

seja, apreenderem conhecimentos úteis, habilidades de raciocínio, aptidões e valores. Para 

aferição da aprendizagem deveriam ser definidos, “nos programas governamentais, os níveis 

desejáveis de aquisição de conhecimentos e implementar sistemas de avaliação de 

desempenho” (DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990). Os 
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componentes da avaliação deveriam constituir um sistema integrado, com padrões comparáveis 

e contribuir para a aprendizagem por toda a vida.  

Dentre outras, as principais ideias que circularam na Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos (1990) que viriam impactar a elaboração das políticas educacionais 

brasileiras, em particular aquelas que guardam relação direta com a carreira do magistério, 

foram: i) a indução da focalização do atendimento e o consequente vínculo com o 

financiamento; ii) a referência à Recomendação da OIT de 1966 sobre o estatuto do magistério, 

embora discreta; e iii) a convocação dos mecanismos de avaliação padronizados para aferição 

da aprendizagem dos alunos48. 

Em 1993 as deliberações da Conferência de Jomtien 1990 foram ratificadas na 

Conferência de Nova Delhi, na Índia. O Brasil, juntamente com outros nove países49 

considerados economicamente emergentes, se comprometeram em melhorar a “qualidade e a 

relevância dos programas de educação básica através da intensificação de esforços para 

aperfeiçoar o ‘status’, o treinamento e as condições de trabalho do magistério” 

(DECLARAÇÃO DE NOVA DELHI SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1993). Este e 

todos os demais compromissos deveriam se efetivar até o ano 2000.  

Para viabilidade dos compromissos ratificados na Declaração de Nova Delhi (1993), 

os países signatários apontaram os parceiros que potencialmente viriam colaborar com os 

investimentos financeiros e de orientação na construção das políticas nacionais de expansão e 

melhoria das oportunidades educacionais. 

 
4. PORTANTO, convocamos: 
4.1 os colaboradores internacionais para que aumentem substancialmente o apoio 
prestado ao nosso esforço de ampliar nossas capacidades nacionais em benefício da 
expansão e melhoria dos serviços de educação básica; 
4.2 as instituições financeiras internacionais para que, sob o prisma de ajustes 
estruturais, reconheçam a educação como investimento crítico isento da imposição de 
tetos preestabelecidos e que promovam um clima internacional capaz de permitir aos 
países sustentar seu desenvolvimento sócio-econômico; (DECLARAÇÃO DE NOVA 
DELHI SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1993). 

  

Essa foi a deixa para o fortalecimento dos acordos nacionais com as organizações 

financeiras internacionais. O Banco Mundial foi o principal parceiro do Brasil no fomento e 

                                                 
48 Este tipo de avaliação passou a ser usado como critério de remuneração docente como se verá na análise dos 
planos de carreira de municípios de Goiás.  
49 Assinaram a Declaração de Nova Delhi (1993): Indonésia, China, Bangladesh, Brasil, Egito, México, Nigéria, 
Paquistão e Índia.  
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financiamento externo de ações voltadas para a área educacional bem como das orientações 

para a elaboração das políticas desta área (HADDAD, 2008). 

 

 

2.1.3 As orientações do Banco Mundial para as políticas educacionais e para a carreira do 

magistério 

 

De acordo com Shiroma, Moraes e Evangelista (2007), as reformas educacionais a 

partir dos anos 1990 no Brasil e nos demais países da América Latina e Caribe foram 

influenciadas por organismos internacionais como o Banco Mundial, a Unesco, a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o PNUD, dentre outros. 

 
Organismos multilaterais [...] difundiram seus documentos de orientação das políticas 
de educação, especialmente no decorrer da década de 90, a nova agenda e a nova 
linguagem da articulação da educação e da produção do conhecimento com o novo 
processo produtivo. A expansão da educação tecnológica globalizada, apoia-se em 
conceitos como modernização, diversidade, flexibilidade, competitividade, 
excelência, desempenho, eficiência, descentralização, integração, autonomia, 
equidade, etc. Esses conceitos e valores encontram fundamentação, sobretudo, na 
ótica da esfera privada, tendo que ver com a lógica empresarial e com a nova ordem 
econômica mundial. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOCHI, 2010, p. 94-95). 

 

Dada a predominante participação do Banco Mundial na indução das políticas 

educacionais brasileiras nos anos 1990, tomaremos suas orientações para descrever os ideais 

neoliberais defendidos pela instituição e de que forma esses ideais fizeram ser apreendidos 

como construção hegemônica nas reformas educacionais no Brasil e, particularmente, de que 

forma pode ter influenciado a política de carreira para o magistério. 

Para implementação de suas ações e da respectiva influência sobre os governos, o BM 

é subsidiado por um grupo de intelectuais, em sua maioria economistas, que a partir de 

pesquisas locais mostram os caminhos para o alcance das metas com maior eficiência. De 

acordo com Haddad (2008, p. 10), “tais intelectuais cumprem o papel de tornar universais 

orientações e resultados produzidos por suas investigações locais, independente das suas 

condições históricas, do nível de desenvolvimento adquirido e dos recursos disponíveis para 

tal”. Um dos intelectuais brasileiros que mantinha relacionamento direto com o BM foi o ex-

ministro da educação no governo FHC, o economista Paulo Renato Sousa. 

Por meio de suas publicações e dos acordos estabelecidos com os governos locais, o 

BM procura deixar evidente sua capacidade para orientar as reformas educacionais necessárias 

à expansão do atendimento e à melhoria da qualidade. 
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Desenvolvemos uma descrição a partir das ideias do BM que afetariam diretamente a 

carreira do magistério considerando em particular dois documentos por ele produzido: 

Prioridades y estratégias para la educación. Examen del Banco Mundial (BANCO 

MUNDIAL, 1996) e Informe sobre el Desarrollo Mundial. Servicios para los Pobres (BANCO 

MUNDIAL, 2004)50.  

Antes de discutir diretamente os documentos citados, parece imprescindível fazermos 

algumas considerações sobre como o Banco concebe o financiamento da educação. 

Não há dúvida de que uma das organizações financeiras internacionais mais eficientes 

na difusão do ideário mercadológico que se instaurou no serviço público em diversas partes do 

mundo, com mais vigor a partir dos anos 1990, tenha sido o Banco Mundial. Nos textos 

produzidos pelo Banco, há o reconhecimento sutil de que uma igualdade relativa de gastos em 

saúde e educação são fatores significativos para o crescimento econômico e para a qualidade 

de vida de uma população. Mas, como pondera Chomsky (2000, p. 37), contraditoriamente 

“esse banco também continua agindo no sentido de aumentar a desigualdade e destruir o gasto 

social, em benefício dos ‘interesses permanentes’”, ou seja, da produção capitalista.  

Na relação estabelecida com o BM e com os ideais do neoliberalismo, o Estado é 

mínimo, inclusive em relação ao financiamento educacional.  

 
O Estado neoliberal é mínimo quando deve financiar a escola pública e máximo 
quando define de forma centralizada o conhecimento oficial que deve circular pelos 
estabelecimentos educacionais, quando estabelece mecanismos verticalizados e 
antidemocráticos de avaliação do sistema e quando retira autonomia pedagógica às 
instituições e aos atores coletivos da escola, entre eles, principalmente os professores. 
(GENTILI, 1996, p. 27, grifos do autor). 

 
 

De acordo com Haddad (2008, p. 26) “sob o argumento de envolver a comunidade, 

maximizar a eficiência e obter resultados palpáveis, o Banco propõe que a administração dos 

recursos da educação seja descentralizada”. Nesse sentido, “Centralização e descentralização 

são as duas faces de uma mesma moeda: a dinâmica autoritária que caracteriza as reformas 

educacionais implementadas pelos governos neoliberais” (GENTILI, 1996, p. 27, grifos do 

autor). Para o BM, os recursos devem ser administrados o mais diretamente possível pelas 

instituições escolares e menos controlado pelo governo. “Mais do que isso, sugere que a 

responsabilidade por arrecadar recursos deve ser compartilhada com a comunidade local, 

                                                 
50 A tradução das citações desses dois documentos é de nossa autoria. 
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relativizando a responsabilidade do estado em garantir o financiamento à educação” 

(HADDAD, 2008, p. 26). 

O documento Prioridades e estratégias para a educação (BANCO MUNDIAL, 1996) 

sintetiza uma série de estudos desenvolvidos pelo setor de educação do Banco. O objetivo do 

documento seria ajudar os responsáveis pela elaboração das políticas educacionais, sobretudo 

nos países em que o sistema educacional está a cargo do financiamento público. A publicação 

também se destina aos analistas de projetos da própria organização. 

 
Este trabalho se concentra no sistema de educação formal e no papel que os governos 
podem desempenhar mediante a aplicação de políticas financeiras e administrativas, 
racionais, que estimulem a expansão do setor privado e a melhora do funcionamento 
das instituições públicas. (BANCO MUNDIAL, 1996)51.  

 

As análises do BM centram-se numa possível articulação entre o crescimento 

econômico e a redução da pobreza tendo a educação como condição indispensável. Uma vez 

que os avanços tecnológicos têm causado mudanças extraordinárias na estrutura das economias, 

as indústrias e o mercado de trabalho em geral demandam trabalhadores com capacidade para 

um rápido e flexível aumento do conhecimento no ritmo das mudanças tecnológicas que passa 

a fazer parte de toda a vida das pessoas, seria preciso colocar a educação na rota estabelecida 

pelo mercado. Nesse sentido, afirma o BM, a educação é fundamental, ou seja, “deve atender a 

crescente demanda por parte das economias de trabalhadores adaptáveis capazes de adquirir 

sem dificuldades novos conhecimentos e contribuir para a constante expansão do saber” 

(BANCO MUNDIAL, 1996, p. 1).  

Para o BM, os resultados educacionais podem melhorar mediante quatro importantes 

medidas que estão diretamente vinculadas ao trabalho docente: a) o estabelecimento de normas 

sobre os resultados da educação; b) apoio com insumos que sejam capazes de melhorar o 

rendimento; c) adoção de estratégias flexíveis para aquisição e utilização dos insumos; e d) a 

vigilância dos resultados (BANCO MUNDIAL, 1996). Essas medidas seriam desenvolvidas o 

mais diretamente possível pelas unidades escolares. 

Para atender a primeira medida proposta pelo BM com vistas a melhorar os resultados 

escolares, os governos deveriam estabelecer objetivos claros e normas específicas para que as 

matérias básicas fossem ministradas, ou seja, os conteúdos e a metodologia utilizada em sala 

                                                 
51 “En todo momento, se tiene presente el objetivo fundamental del Banco, que orienta su labor en la educación 
igual que en todos los sectores: ayudar a los prestatarios a reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida a través 
del desarrollo sostenible y la inversión en los seres humanos”. Armeane M. Choksi Vicepresidente Formación de 
Capital Humano y Políticas de Operaciones Banco Mundial (BANCO MUNDIAL, 1996, PROLOGO, p. viii). 
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de aula deveriam ser normatizados de forma padronizada para que fosse possível verificar o 

rendimento das turmas e, consequentemente, do trabalho do professor.  

As normas de rendimento eficazes, segundo o Banco Mundial (1996), devem ser o 

resultado consensual entre os educadores, os pais, os estudantes e, com frequência, do processo 

político. Os educadores profissionais poderiam apontar os conhecimentos técnicos essenciais 

acerca dos objetivos de rendimento apropriados do ponto de vista do desenvolvimento e as 

estratégias eficazes para alcançar os objetivos.  

Em linhas gerais, o Banco sugere que cabe aos governos estabelecer os currículos 

mínimos a serem desenvolvidos e definir os padrões de rendimento. Cabe à escola, locus 

privilegiado de desenvolvimento do currículo, uma relativa autonomia para definir as 

estratégias necessárias ao alcance das metas. O BM adverte, citando Madaus e Grenaey (1985), 

que “também é importante ressaltar o perigo de que as normas mínimas se convertam em 

máximas como aspiram os professores” (BANCO MUNDIAL, 1996, p. 81).  

A segunda medida proposta pelo BM envolve o investimento na viabilidade dos 

insumos que são comprovadamente capazes de melhorar o rendimento dos alunos.  

De acordo com o Banco, a aprendizagem requer cinco insumos: “a capacidade e 

motivação do aluno para aprender, a matéria a ser aprendida, um professor que conhece a 

matéria e pode ensiná-la, tempo para aprender e as ferramentas para o ensino e a aprendizagem” 

(BANCO MUNDIAL, 1996, p. 7).  

Na concepção do BM o professor é considerado um dos insumos do processo 

educativo. Os docentes mais eficientes seriam os que possuem um bom conhecimento da 

matéria que lecionam e tem um amplo repertório de técnicas de ensino.  A estratégia mais eficaz 

para garantir professores com esse perfil seria manter contratados os professores que, além de 

ter a formação básica suficiente, também demonstrassem conhecimento nas avaliações de 

desempenho. Em serviço, a capacitação para melhorar o conhecimento deveria estar 

estreitamente vinculada à prática em sala de aula e às metas de rendimento. 

 
Em muitos países, os sistemas de ensino fizeram uma prática de investir em insumos 
que ampliam o acesso (por exemplo, a contratação de mais professores para reduzir o 
tamanho da classe), em vez daqueles que têm um efeito demonstrável na melhoria da 
aprendizagem (HANUSHEK, 1994). Tais insumos como classes menores e maiores 
salários dos professores definidos com base na antiguidade e qualificações formais 
são citadas com menos frequência na literatura de investigação, no entanto, e por 
conseguinte, provavelmente merecem menor prioridade. (BANCO MUNDIAL, 1996, 
p. 81). 
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A escala de importância dos insumos para melhorar o rendimento, baseado em estudos 

sobre correlação da aprendizagem em países de baixa e média renda, é apresentada pelo Banco 

Mundial (1996, p. 90) por meio de um gráfico que indica: 1º) biblioteca; 2º) tempo de instrução; 

3º) deveres; 4º) livros didáticos; 5º) conhecimento dos professores; 6º) experiência dos 

professores; 7º) laboratórios; 8º) remuneração dos professores; 9º) tamanho da classe. Ou seja, 

a partir de estudos quantitativos, o Banco afirma que a remuneração docente é apenas o 8º item 

mais importante em uma lista de 9 insumos. Nesse sentido, o Banco Mundial (1996) cita como 

exemplo o México onde a remuneração docente está vinculada, em todos os níveis, à avaliação 

de conhecimento, que é o 5º lugar no ranking. Cita ainda a sugestão de Harbison e Hanushek 

(1992) feita após estudos realizados no Brasil e em outros países: realizar um exame nacional 

para os professores após a conclusão dos cursos de formação inicial.   

A terceira medida proposta pelo BM para melhorar o rendimento educacional é adotar 

mecanismos flexíveis de aquisição e uso dos insumos.  Dentro dos mecanismos flexíveis está 

incluído o próprio processo de financiamento educacional que passa necessariamente pela 

descentralização dos recursos.  

No que se refere ao trabalho docente, o Banco recomenda que vinculado à 

descentralização dos recursos, os professores sejam contratados pela municipalidade, ou seja, 

pelos governos locais52, conforme exemplo a seguir. 
 

O financiamento local e a descentralização podem contribuir para a autonomia e 
responsabilidade, mas não é automático, como mostra a experiência recente 
da Nicarágua, Índia, Chile e Rússia. Como parte da descentralização o Ministério da 
Educação de Nicarágua transfere os recursos por meio de fundos para as 
municipalidades, que em seguida contratam, despendem e remuneram seus 
professores. No entanto, o potencial benefício desta medida foi anulado por uma lei 
que estabelece uma escala nacional de remuneração para professores e 
pela insuficiência dos recursos repassados pelo Ministério.  Nem as escolas nem os 
municípios tem autonomia em um sistema como este, mas terá através de uma reforma 
mais promissora que já está ocorrendo. Nicarágua está transferindo escolas públicas 
para associações privadas. Até o momento foram transferidas 20 das 350 escolas 
secundárias. (BANCO MUNDIAL, 1996, p. 142). 

 

Uma das consequências da descentralização dos recursos e da privatização de escolas 

públicas sobre a carreira docente é a desarticulação da mobilização sindical e, 

consequentemente, da flexibilidade das formas de contratação e respectiva remuneração, mas 

                                                 
52 No Brasil a contração de professores de forma descentralizada, sobretudo pelos municípios, não é decorrência 
das orientações do BM. Historicamente, o município assumiu em nosso país, juntamente com os estados, a 
responsabilidade de oferecer parte da escolarização pública. A partir da Constituição Federal de 1988 isso fica 
ainda mais evidente. Os municípios são constitucionalmente responsáveis pela oferta da educação infantil e, junto 
com os estados, do ensino fundamental.  
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para o BM a descentralização é uma forma de democratizar a gestão e de favorecer o controle 

do rendimento pelos principais interessados no processo, os pais dos alunos, ou seja, os clientes.  

 
Para promover a democratização, as autoridades e as escolas locais deveriam ter mais 
controle sobre suas propostas, a saber, para determinar os vencimentos dos 
professores e as condições de emprego, para distribuir os gastos em investimentos de 
capital e investimentos correntes, para adquirir livros didáticos e outros recursos 
educacionais. (BANCO MUNDIAL, 1996, p. 159).  

 

A quarta medida proposta pelo BM para melhoria dos resultados educacionais é o 

monitoramento (vigilância). De acordo com o Banco Mundial (1996), as prioridades 

educacionais devem ser estabelecidas levando-se em conta os aspectos econômicos vinculados 

a custo/benefício e estabelecendo normas e medindo os resultados por meio da avaliação da 

aprendizagem. “A flexibilidade na combinação e na gestão dos insumos e o monitoramento do 

desempenho é essencial para alcançar um ensino eficaz” (BANCO MUNDIAL, op. cit., p. 8). 

Embora o BM reconheça que a qualidade da educação é difícil de se medir, numa 

definição satisfatória, segundo o Banco, deveria incluir prioritariamente os resultados obtidos 

pelos alunos. A maioria dos educadores certamente incluiria no conceito de qualidade as 

condições de trabalho no ambiente educacional, ou seja, condições que influenciam diretamente 

na produção dos resultados como a quantidade de alunos por turma, a estrutura física das salas, 

a quantidade e a qualidade do material pedagógico, a quantidade de turmas e de alunos 

atendidos (no caso das disciplinas específicas), a formação continuada e, não menos importante, 

as condições de valorização salarial. Estas, porém, não são condições que o Banco considera 

prioritárias e, portanto, não sugere haver um sistemático monitoramento sobre elas. 

Para o BM os salários dos professores devem ser vinculados à avaliação de 

desempenho, tendo como critério relevante o rendimento escolar dos alunos. Esta proposição 

está estreitamente vinculada à medida proposta pelo Banco para melhorar a qualidade 

educacional, a vigilância sobre os resultados.  O “fortalecimento dos clientes, que deverão 

avaliar a escola pela utilidade mercadológica do produto que o aluno demonstra ter adquirido, 

é apresentado pelo Banco como um dos pilares para a melhoria da educação, seja pública, seja 

privada” (HADDAD, 2008, p. 27). 

No segundo documento, Informes sobre el Desarrollo Mundial. Servicios para los 

Pobres (BANCO MUNDIAL, 2004), o Banco não trata exclusivamente da educação. Discute 

também os serviços básicos de saúde, água e saneamento. Para melhorar a prestação dos 

serviços públicos, o BM recomenda mudanças institucionais que fortaleçam as relações de 

responsabilidade entre os formuladores das políticas, os executores dos serviços e os cidadãos. 
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“As soluções precisam ajustar-se não a uma ‘melhor prática’ imaginária e sim à realidade do 

país, do município e do povo” (BANCO MUNDIAL, 2004, p. XV, prólogo).  

No que se refere à educação, em geral não há mudança de concepção entre um 

documento (1996) e o outro (2004). O documento de 2004 é mais incisivo nos argumentos e 

cita exemplos bem-sucedidos de políticas implementadas em países em desenvolvimento a 

partir das estratégias sugeridas no documento de 1996. No que se refere ao trabalho docente, e 

mais particularmente à carreira ou valorização salarial, há também uma ênfase maior na 

proposição de políticas de recompensa mediante aferição de resultados. 

O BM cita um estudo de Pritchett e Filme (1999) em que são publicados resultados de 

uma pesquisa realizada no Brasil nos anos 1980, onde concluiu-se que enquanto o investimento 

nos salários dos professores provocava o aumento de um ponto na avaliação de desempenho, o 

proporcional investimento na aquisição de kits de material de instrução provocou 19,4 pontos 

de aumento (BANCO MUNDIAL, 2004, p. 118)53. Portanto, para o Banco Mundial investir na 

melhoria remuneratória docente não é prioridade, pois não está entre os insumos mais 

importantes para melhoria da qualidade educacional. 

Com base em um estudo realizado em 55 países, o Banco Mundial (2004) constatou 

que 44 deles gastavam mais de 70% do orçamento com a folha de pagamento. Em 23 deles os 

gastos superavam os 80%. Esse fato, segundo o Banco, provoca a insuficiência de recursos para 

investimento em outros insumos. Argumenta a organização que estudos empíricos mostram 

também que os incrementos nos salários dos professores guardam pouca ou nenhuma relação 

com os resultados de aprendizagem.  

 
Muitos estudos estimam que o impacto de instalações escolares e de materiais de 
instrução selecionados para a aula são umas 10 vezes maior do que os salários dos 
professores [...] Outro problema comum é destinar recursos para reduzir o tamanho 
médio das turmas quando mesmo assim tem-se resultados insuficientemente 
pequenos, disparam-se os custos unitários e limitam o acesso. (BANCO MUNDIAL, 
2004, p. 120). 

 

Para o BM os sistemas de ensino são ineficientes para traduzir recursos em rendimento. 

“Um problema comum é que os salários dos professores, mesmo se eles são muito 

baixos, deixam de fora todos os outros insumos” (BANCO MUNDIAL, 2004, p. 118). Mas 

existiriam algumas formas de melhorar a eficiência e a qualidade da educação por meio de 

mudanças que não requerem investimentos específicos ou aumento de gastos com pessoal. Um 

                                                 
53 Na citação o Banco Mundial não descreve a metodologia do estudo nem a quantidade e a forma do investimento 
que foi feito na remuneração dos professores. 
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exemplo dado pelo BM é a possibilidade de os sistemas distribuírem de forma mais eficiente 

os professores existentes, o que poderia reduzir a necessidade de novas contratações. Outra 

forma apontada pelo Banco como exemplo de como fazer mais com os mesmos recursos e de 

forma flexível vem da alternativa utilizada na Etiópia: “Buscar atender turmas de 35 estudantes 

aproximadamente; e recrutar professores e assistentes de ensino de áreas locais e pagar-lhes 

menos que os professores profissionais” (Ministério de Educación de Etiópia, 2000, apud 

BANCO MUNDIAL, 2004, p. 128). Em nome da expansão focalizada no ensino primário, para 

os países com poucos recursos, o Banco Mundial toma a alternativa da Etiópia como exemplo: 

ignorar a necessidade de uma sólida formação inicial e em sua substituição explorar a mão-de-

obra barata dos que poderíamos chamar de professores práticos ou do que estamos acostumados 

a ouvir no Brasil, os amigos da escola (REDE GLOBO, 2012), que assumindo a missão 

pedagógica transmitem o que sabem a partir do treinamento rápido e eficiente proposto pelos 

idealizadores desse tipo de projeto, dentre os quais o próprio Banco Mundial. 

Um outro exemplo citado pelo BM vem da Índia onde em parceria com uma 

organização não-governamental, o governo desenvolveu um projeto educativo em duas cidades 

consistindo na contratação de mulheres da região para dar aulas de reforço a crianças que 

estavam em atraso escolar, ao custo de 5 dólares por ano. “A avaliação mostrou que estender o 

programa nesse formato seria umas cinco vezes mais eficaz em função dos custos que contratar 

novos professores” (BANCO MUNDIAL, 2004, p. 125). Em 2004 o programa já atendia a 20 

cidades da Índia e alcançava milhões de crianças. 

As orientações do Banco Mundial, portanto, não incluem qualquer incentivo para que 

os governos implementem políticas de carreira para os professores. Pelo contrário, as propostas 

e exemplos do Banco destacam a flexibilização contratual como alternativa para ampliar o 

atendimento sem onerar os cofres públicos que, segundo o Banco, já gastam o suficiente.  

De acordo com o Banco Mundial, o sistema de ensino deve ter como objetivo o sucesso 

da aprendizagem dos alunos garantindo alta qualidade e que esteja equitativamente distribuído. 

“Todos os envolvidos (funcionários, políticos, responsáveis pela formulação das políticas, pais, 

professores etc.) devem ser capacitados e motivados para desenvolver uma gestão possível de 

ser avaliada e que seja orientada para melhorar o desempenho” (BANCO MUNDIAL, 2004, p. 

113). Ressalva-se, porém, que as escolas e professores não poderiam se responsabilizar por 

resultados sem que recebessem suficiente autonomia, recursos e as oportunidades para 

demonstrarem suas habilidades. Por outro lado, não se poderia dar autonomia às escolas sem 

que lhes definissem objetivos claros e que se tivessem avaliações regulares sobre o progresso 

dos alunos e, consequentemente, sobre o trabalho dos professores e da própria unidade escolar.  
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Para o Banco Mundial, independentemente de ser numa rede que tenha mais serviços 

de educação pública ou de educação privada, o sistema funciona bem se houver, dentre outros, 

equilíbrio da autonomia das escolas e dos professores com a avaliação de desempenho e as 

escolas serem capazes de encontrar formas efetivas de treinar e motivar os professores. Uma 

vez dificultada a gestão pela ausência de profissionais competentes, o BM sugere que os 

administradores competentes dirijam mais de uma escola. “Isso ampliaria a influência dos mais 

competentes sobre mais crianças e reduziria a esfera de influência dos menos competentes” 

(BANCO MUNDIAL, 2004, p. 125). Outra sugestão do Banco para resolver o problema seria 

adotar o modelo de franquia, inclusive para provedores privados.  

A vinculação da remuneração com os resultados dos processos de avaliação de 

desempenho ou de rendimento (aprovação) é uma constante nas orientações do Banco Mundial, 

que como já abordamos privilegia em todas as áreas os que forem mais competentes. Portanto, 

quando o Banco convoca os clientes para uma vigilância dos resultados ele também aponta de 

que forma esses resultados devem impactar na remuneração docente. Se por um lado o Banco 

entende que melhorar a remuneração por meio de uma estrutura salarial predeterminada tem 

pouca ou nenhuma influência no rendimento dos alunos, por outro defende que os incentivos 

remuneratórios para os professores que atingirem bons resultados fazem justiça àqueles que 

mais se esforçaram. 

 
As estruturas de carreira estão ligadas a antiguidade e ao nível de formação e 
treinamento, não ao domínio demonstrado de capacidade. E quando há pagamento por 
outras motivações extrínsecas não é o único motivador para os profissionais da 
educação. A estrutura típica das condições de trabalho e de pagamento [carreira] 
minam a motivação intrínseca dos trabalhadores. (BANCO MUNDIAL, 2004, p. 
126). 

 

Não há o reconhecimento do Banco Mundial de que a carreira do magistério, mesmo 

quando estruturada com base na formação e na capacitação em serviço, possa contribuir para 

melhoria dos resultados escolares. A convivência de dois sistemas de remuneração sendo um 

pautado na carreira e outro em forma de compensação por desempenho parece não ter o apoio 

do Banco. O BM defende que a motivação seja provocada única e exclusivamente por meio de 

recompensas individuais. “Se o setor público pode especificar o que quer de uma escola – um 

pacto claro – pode deixar para a administração escolar a compensação dos professores e permitir 

que ganhe o melhor sistema” (BANCO MUNDIAL, 2004, p. 126). 

Na visão do Banco, a remuneração docente não pode ser nem muito baixa, o que 

forçaria a prática do subemprego, nem muito alta, o que oneraria demasiadamente os cofres 
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públicos com um insumo de pouco impacto na aprendizagem dos alunos, principalmente 

quando se trata de remunerar pela antiguidade.  

 
O pagamento dos professores pode ser demasiadamente baixo (quando a inflação 
reduz os salários reais a ponto dos professores recorrerem a fontes alternativas de 
remuneração) ou demasiadamente altos (quanto o pagamento é várias vezes superior 
ao necessário para atrair um grupo de professores de qualidade). Mas a remuneração 
apropriada inclui mais de um tipo de pagamento. É a atratividade da profissão e a 
estrutura de compensação que motiva o desempenho. O pagamento dos professores 
habitualmente está ligado a fatores que mostram pouca associação com o desempenho 
estudantil – principalmente a antiguidade. Assim, os vencimentos dos professores 
apresentam muito menos flexibilidade do que os vencimentos dos trabalhadores de 
outras ocupações. A compensação deve retribuir o bom ensino, não a mera 
longevidade. (BANCO MUNDIAL, 2004, p. 126). 

 

No mesmo sentido, as práticas de pagamento por desempenho individual não deveriam 

atingir apenas os professores, mas também os administradores. Quando isso não acontece, 

destaca o Banco (2004, p. 126), há uma “falta total de conexão entre os incentivos e o 

desempenho”, permitindo que professores excelentes, que trabalham nas mesmas situações 

adversas que os demais, e aqueles que nunca estão presentes, ganhem a mesma remuneração. 

Essa prática, para o BM, seria um dos motivos que leva os bons professores a abandonar a 

profissão.  

Além de orientar os governos para a implantação de seu ideário, os servidores públicos 

para sua execução (dentre eles os professores) e os pais (clientes), o Banco tem orientações 

também para os sindicatos. Nos países em desenvolvimento, os sindicatos de professores, que 

segundo o BM não diferem dos sindicatos das grandes companhias privadas, deveriam manter 

uma relação com os responsáveis pela elaboração das políticas educacionais que passasse do 

jogo de negociações para o jogo de resultados, e que fossem resultados bons para todos. Como 

organismos de desenvolvimento profissional, os sindicatos de professores poderiam reforçar a 

ética profissional e a responsabilidade mútua. Poderiam organizar-se no aporte aos professores 

em aspectos técnicos da reforma educativa como, por exemplo: a avaliação, a autonomia em 

sala de aula e a disciplina dos alunos. Porém, “Se os sindicatos se recusam a assumir esse 

papel, preferindo concentrar-se em salários e em condições de trabalho, não há 

diretrizes firmes sobre como os reformadores devem se adaptar a essa situação” (BANCO 

MUNDIAL, 2004, p. 132).  

Estudos realizados nos últimos anos apontam para uma grande influência das ideias 

do Banco Mundial nas políticas educacionais brasileiras (FONSECA, 1998; SILVA JR, 2002; 

HADDAD, 2008; FIGUEIREDO, 2009; dentre outros), não só na educação básica, mas também 

na educação superior (AMARAL, 2003). Como mostramos, no receituário do Banco Mundial 
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há orientações que envolvem o trabalho docente em geral abordando aspectos como a gestão, 

o currículo, a avaliação etc. e mais especificamente aspectos que tratam da remuneração. A 

influência ou não desse ideário no contexto de produção dos textos legais que abordam os 

principais aspectos de uma pretensa política para a carreira do magistério no Brasil faz parte de 

nossa tarefa para os próximos passos deste estudo. 
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PARTE II 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS E NORMATIZAÇÃO FEDERAL DA CARREIRA 

DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO BRASIL 

 

 

A segunda parte deste estudo aborda a construção da política para a carreira do 

magistério no Brasil no macrocontexto, ou seja, em um contexto mais amplo em que os textos 

da política são produzidos. O contexto de produção dos textos da política para a carreira do 

magistério no Brasil, particularmente de produção na normatização federal dessa política, não 

está, como veremos, desarticulado de outros contextos do ciclo de políticas. Os embates para 

influência sobre os textos produzidos podem ser observados durante todo o processo de 

produção desses textos. Assim, dentro do contexto de produção dos textos existe um contexto 

de influência sobre a definição dos rumos da política. 

No primeiro capítulo desta parte do estudo analisamos o que seria o contexto de 

produção dos textos/documentos que normatizam a política em diferentes arenas, entre 

diferentes atores e seus diferentes interesses. São abordados os principais marcos que envolvem 

diretamente a instituição dos elementos constitutivos da carreira do magistério, sobretudo 

daqueles que guardam relação com a política de financiamento educacional como a política de 

fundos, Fundef e Fundeb.  

A discussão sobre o pacto federativo brasileiro e as possíveis implicações desse 

modelo na política para a carreira do magistério, sobretudo na definição de orientações mais 

objetivas pensadas para todos os entes federados, é contemplada no segundo capítulo desta 

parte do estudo. Três Ações Diretas de Inconstitucionalidade são utilizadas como textos bases 

para exemplificar a complexidade que envolve o debate sobre a legalidade dos documentos 

produzidos para normatização da política podendo, de acordo com a interpretação do STF, 

influenciar na forma como os textos federais são colocados em prática no âmbito local. 

No segundo capítulo buscamos, portanto, estabelecer uma relação entre a política de 

carreira para o magistério e o modelo federativo em que está fundado o Estado brasileiro, 

desvelando nesse modelo fatores que também influenciam a concepção e a normatização dos 

elementos constitutivos dessa carreira e a validade dos textos produzidos.  
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CAPÍTULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO: percurso e 

tensões no contexto de produção 

 

O recorte temporal considerado para análise da produção dos textos legais que 

regulamentam os elementos constitutivos da carreira do magistério no Brasil neste capítulo tem 

como ponto de partida a Constituição Federal de 1988. Essa escolha não desconsidera a 

importância da legislação educacional que a antecede como é o caso da Lei nº 5.692/1971 cujo 

teor e implicações na carreira do magistério já abordamos na primeira parte deste estudo. O 

objetivo é verificar como os elementos constitutivos da carreira do magistério foram 

introduzidos na legislação educacional após a CF/1988, em particular a partir da segunda 

metade da década de 1990, assim como compreender as concepções/influências incorporadas 

nesses elementos. Busca ainda compreender quais foram os embates travados entre os diversos 

agentes que protagonizaram a disputa pelo poder de estabelecer a pauta e de colocá-la em curso. 

Além da própria legislação contamos com o aporte bibliográfico de autores que 

conhecem bem de perto o percurso de construção desses marcos legais como Saviani (1999), 

Monlevade (2000) e Vieira (2012b). 

O contexto de produção da legislação que regulamenta os elementos constitutivos da 

carreira do magistério para dar configuração ao desenho de uma política em construção é, 

portanto, analisado neste capítulo.  

 

 

1.1 A carreira do magistério na construção da Lei nº 9.394/1996 

 

O fato de constar no texto da Constituição Federal de 1988 como princípio para que o 

ensino fosse ministrado, não garantiu de imediato a elaboração dos planos de carreira do 

magistério, o piso salarial profissional ou o ingresso por concurso público de provas e títulos 

nas redes públicas de ensino. De 1988 a 1996 foram intensos os debates sobre a configuração 

que se daria a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional onde seriam especificadas as 

diretrizes para que os planos de carreira fossem elaborados.  

Em 1990, a fusão de várias instituições representativas dos trabalhadores em educação 

deu origem a CNTE. Esta Confederação desde então tem sido a principal e mais importante 

representante dos trabalhadores em educação nas discussões realizadas em âmbito federal. Nos 
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estados e municípios as bandeiras de luta são acampadas por sindicados e associações locais, 

em sua maioria, filiadas à CNTE.  

O primeiro Projeto de Lei (PL) da LDB que viria ser aprovado em 1996 iniciou a 

tramitação ainda em 1988 e tinha como autor o Deputado Octávio Elyseo (PMDB-MG). De 

acordo com Monlevade (2000), seu texto tinha sido fruto de discussões no Sindicato Nacional 

dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) e previa a elaboração de uma carreira 

nacional para professores e especialistas em educação. De acordo com o projeto, o Conselho 

Federal de Educação elaboraria a proposta e o Executivo encaminharia para apreciação do 

Congresso Nacional. Porém este caminho não logrou êxito (MONLEVADE, 2000). A definição 

de uma carreira nacional para os profissionais do magistério dependeria de uma série de 

alterações no texto constitucional. Prova disso são as ADI movidas contra parte da Lei nº 

9.424/1996 (Fundef) e da Lei nº 11.738/2008 (Piso), cuja argumentação se fundamenta nas 

prerrogativas de estados e municípios legislarem sobre o funcionalismo público local, com 

respaldo no pacto federativo.  

Uma segunda proposta, relatada pelo Deputado Jorge Hage (PSDB-BA), foi o 

resultado de um grupo de trabalho coordenado pelo Deputado Florestan Fernandes (PT-SP). Ao 

Projeto de Lei do Deputado Octávio Elyseo foram apensados outros doze projetos, os quais 

foram “tratados pelo relator num processo amplo e demorado de consultas a entidades 

educacionais e especialistas de todas as tendências ideológicas e interesses políticos e 

econômicos” (MONLEVADE, 2000, p. 142).  De acordo com Loureiro (2001, p. 49) “o setor 

educacional organizado, mobilizado desde a constituinte para elaboração da Constituição de 

1988, através do Fórum em Defesa da Escola Pública, manteve-se atuante durante as discussões 

e a aprovação da LDB”.  

No que tange à carreira do magistério, o texto de relatoria do Deputado Jorge Hage, 

aprovado na Comissão de Educação, versava que: 

 
Art.100 - Os sistemas de ensino da União, dos Estados e dos Municípios promoverão 
a valorização dos profissionais da educação, garantindo-lhes condições dignas e 
remuneração adequada às suas responsabilidades profissionais e níveis de formação, 
e aos do magistério público, na forma dos artigos 39 e 206, V, da Constituição, planos 
de carreira que assegurem: 
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
II - piso salarial profissional, nacionalmente unificado, fixado em Lei Federal, com 
reajuste periódico que preserve o seu valor aquisitivo; 
III - regime jurídico único; 
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 
desempenho; 
V - progressão salarial por tempo de serviço; 
VI - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 
remunerado para esse fim; 
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VII - liberação de tempo para estudo durante a jornada normal, no local de trabalho, 
inclusive em programas de educação à distância ou programas itinerantes de 
reciclagem, aprovados pelo sistema de ensino respectivo; 
VIII - aposentadoria com proventos integrais, não inferiores ao valor da última 
remuneração recebida em atividade, assegurada a sua revisão, nos termos dos §4º do 
art. 40 da Constituição; 
IX - qualificação dos professores leigos, em cursos regulares; 
X - adicional de pelo menos 30% para a aula noturna, ou redução de carga horária 
regular noturna, sem prejuízo salarial; 
XI - adicional de remuneração para os que trabalhem em regiões de difícil acesso ou 
na periferia dos grandes centros urbanos e ainda para os que lecionem nas primeiras 
séries do ensino fundamental; 
XII - transporte gratuito para os que trabalhem na zona rural; 
XIII - férias anuais de 45 dias; 
XIV - regime de trabalho preferencial de 40 horas semanais, com, no máximo 50% 
do tempo em regência de classe e o restante em trabalho extra-classe, com incentivo 
para dedicação exclusiva e, admitido, ainda, como mínimo, o regime de 20horas. 
§ 1º A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer 
outras funções do magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. 
§ 2º Nas instituições de ensino privado, a carreira do profissional da educação 
obedecerá às disposições da legislação trabalhista e às normas que deverão constar de 
seus estatutos e regimentos, observadas, quando pertinentes, as diretrizes deste artigo. 
§ 3º Ao pagamento das horas-aula integrantes da jornada do professor horista em sala 
de aula acrescentar-se-á um adicional de, no mínimo, 50%, a título de pagamento do 
trabalho extra-classe. (apud MONLEVADE, 2000, p. 143). 

 

O Art. 100 do PL do Deputado Jorge Hage, expressando naquele contexto o desejo da 

sociedade brasileira representada no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública trouxe 

praticamente todos componentes necessários para a orientação dos estados e municípios no 

processo de elaboração dos planos de carreira do magistério numa perspectiva de valorização 

tal qual pressupunha o Art. 206, inciso V, da CF/1988. Porém, o texto foi ignorado em seus 

principais aspectos e por fim substituído54. 

Aparentemente as discussões da LDB ficaram estagnadas nos anos de 1991 e 1992, 

todavia, de acordo com Monlevade (2000, p. 148, grifos do autor) “urdia-se outro projeto, na 

esteira de uma crítica improcedente, mas que ganhava força na imprensa e na opinião pública: 

a de que a LDB da Câmara era ‘detalhista e corporativista’, contrária aos interesses da educação 

moderna e eficiente”. Para o autor, sob o comando do Prof. José Goldemberg, ministro da 

educação, sua assessora Eunice Durham em articulação com o Senador Darcy Ribeiro, 

produziu-se um novo projeto de LDB que foi apresentado ao Senado em 1992. Utilizando-se 

do que ficou conhecido como “manobra regimental” (SAVIANI, 1999, p.160) da qual também 

estava envolvido o então Senador Fernando Henrique Cardoso, a relatoria foi ratificada com o 

Senador Darcy Ribeiro.  

                                                 
54 Embora as diretrizes para a carreira do magistério contidas no Art. 100 do Substitutivo Jorge Hage não tenham 
permanecido no texto aprovado em 1996, algumas delas podem ser observadas nos estatutos e planos de carreira 
do magistério dos municípios pesquisados que foram elaborados no início nos anos 1990. 
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No PL do Senador Darcy Ribeiro a carreira do magistério foi tratada nos seguintes 

termos: 

 
Art. 76 - Os sistemas de ensino promovem a valorização dos profissionais da 
educação, assegurando-lhes, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira: 
I - piso salarial nunca inferior ao estabelecido no respectivo serviço público, para 
categorias profissionais de outras áreas, cujo nível de formação seja equivalente; 
II - ingresso na carreira mediante concurso público de provas e títulos; 
III - progressão na carreira com base na qualificação profissional e avaliação do seu 
desempenho técnico, independente dos níveis de ensino em que atuem, tendo como 
critério predominante o mérito acadêmico; 
IV - formação contínua, visando ao aprofundamento e atualização da sua competência 
técnica; 
V - aposentadoria com proventos nunca inferiores à remuneração em atividade. (apud 
MONLEVADE, 2000, p. 148). 

 
O conteúdo do Art. 100 do Substitutivo Jorge Hage disposto em quatorze incisos e três 

parágrafos e que representava certa objetividade nas diretrizes para a carreira do magistério, foi 

reduzido a cinco incisos do Art. 76 da nova proposta. O conceito de piso salarial nacionalmente 

unificado que vinha sendo discutido pela CNTE saiu do texto. O PL do Senador Darcy Ribeiro 

remetia aos sistemas de ensino a valorização dos profissionais da educação, tendo como 

instrumentos os estatutos e planos de carreira e como parâmetro para a definição do piso e 

isonomia com relação às demais categorias de servidores públicos com nível de formação 

equivalente. A ausência do termo nacionalmente unificado retirava a obrigação de se ter um 

mesmo piso salarial para os professores em todo o país. A valorização salarial do magistério 

continuaria dependendo do potencial financeiro dos sistemas de ensino que à época era 

extremamente desigual55.  

No PL Darcy Ribeiro apresentou-se termos antes desconhecidos na legislação 

educacional e pelos profissionais do magistério. Alinhado à concepção mercadológica de 

gestão, em consonância com a reforma neoliberal que estava sendo projetada começam a 

aparecer termos como avaliação do seu desempenho técnico, mérito acadêmico e competência 

técnica.  

Com a queda do Presidente Fernando Collor de Melo em 1992, assumiu o governo o 

vice Itamar Franco que nomeou para o Ministério da Educação o educador Murílio Hingel que, 

segundo Loureiro (2001), apoiava o Substitutivo Jorge Hage. Porém, mesmo com o 

posicionamento do Ministro Murílio Hingel a favor dos dispositivos do Substitutivo Jorge 

                                                 
55 A desigualdade do potencial de financiamento educacional entre os entes subnacionais era maior que nos dias 
atuais. Isso não quer dizer que o problema tenha sido resolvido. Em menores proporções, a desigualdade 
permanece, sendo evidente na própria apuração do Pfel em municípios de Goiás. 
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Hage, a Câmara Federal aprovou em 13 de maio de 1993 um texto que não contemplava 

totalmente o que estava contido naquele substitutivo, em especial a ideia do piso salarial 

nacionalmente unificado, com atualização periódica, que garantisse o poder de compra. A 

previsão das horas-atividades também foi prejudicada. O Art. 93 do projeto aprovado pela 

Câmara Federal em 1993 tratou da valorização dos profissionais da educação nos seguintes 

termos: 

 
Art. 93 - Os sistemas de Ensino da União, dos Estados e dos Municípios promoverão 
a valorização dos profissionais da educação, garantindo-lhes condições dignas e 
remuneração adequada às suas responsabilidades profissionais e níveis de formação, 
e aos do magistério público, na forma dos artigos 39 e 206, V da Constituição Federal, 
plano de carreira que assegure: 
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
II - piso salarial profissional; 
III - regime jurídico único; 
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação de 
desempenho; 
V - progressão salarial por tempo de serviço; 
VI - aperfeiçoamento profissional continuando, inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para esse fim; 
VII - qualificação dos professores leigos, em cursos regulares; 
VIII - adicional para aula noturna ou redução de carga horária regular noturna, sem 
prejuízo salarial; 
IX - adicional de remuneração para os que trabalhem em regiões de difícil acesso; 
X - férias anuais de quarenta e cinco dias; 
XI - regime de trabalho de, no mínimo, 20 horas semanais, adotando 
preferencialmente o de 40 horas e incentivos para a dedicação exclusiva; 
XII - tempo destinado para atividades extra-classe definido pelo respectivo sistema de 
ensino; 
§ 1º A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer 
outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. 
§ 2º Nas instituições de ensino privado, a carreira do profissional da educação 
obedecerá às disposições da legislação vigente. 
§ 3º Nos estabelecimentos de ensino privado, será assegurado piso salarial 
profissional, definido por dissídio, convenção ou contrato coletivo de trabalho. (apud 
MONLEVADE, 2000, p. 149-150). 

 

O ministro da educação, por sugestão da CNTE, instalou em 08 de junho de 1994 o 

Fórum Permanente de Valorização do Magistério e Qualidade da Educação (FVM). Fizeram 

parte: MEC, Consed, Undime, CNTE, Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 

(CRUB), Ministério do Trabalho, Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação e a Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (Anfope).  

 
No discurso de abertura o Ministro foi enfático: estava-se num momento 
oportuníssimo, de ‘reencontro da Nação consigo mesma’, como ele interpretava o 
Governo Itamar, formado de alianças suficientemente abrangentes para viabilizar o 
diálogo, no processo final de elaboração do Plano Decenal de Educação, às vésperas 
da Conferência Nacional de Educação para Todos, e este Fórum tinha uma difícil e 
urgente missão: a de formular um conjunto de medidas que assegurassem a 
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valorização, inclusive salarial, do Magistério da Educação Básica Pública. 
(MONLEVADE, 2000, p. 157, grifos do autor). 

 

Na ocasião, de acordo com Vieira (2007), a CNTE, que havia defendido um Piso 

Salarial Profissional Nacional de três salários mínimos56 no início dos anos 1980 e evoluído 

para o salário mínimo do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese), possuía um estudo em andamento, coordenado por João 

Monlevade, que tinha como objetivo incluir no programa de governo do candidato à Presidência 

da República Luís Inácio Lula da Silva (PT), uma proposta de fundo equalizador e de piso 

nacional, chamada de Alternativa I57, e teve nesse documento a referência para as discussões 

com os demais interlocutores no FVM. A proposta, datada de 1º de junho de 1994, partia das 

seguintes considerações: i) o PIB brasileiro em 1995 girava em torno de 450 bilhões de reais; 

ii) a arrecadação total da União, dos estados e municípios girava em torno de 26% do PIB, ou 

seja, 117 bilhões de reais; iii) a vinculação de recursos (Art. 212 da CF/1988) mais o salário 

educação corresponderia a 20% da arrecadação total que representaria 23,4 bilhões de reais; iv) 

seriam destinados à educação básica 70% dos recursos vinculados, que representaria 16,38 

bilhões de reais; v) seriam destinados à folha de pagamento do magistério o equivalente a 60% 

dos recursos destinados à educação básica, ou seja, 9,828 bilhões de reais; vi) a população 

brasileira em 1995 era de 160 milhões de habitantes; vii) a população a ser matriculada na 

educação básica seria de 40 milhões de alunos; viii) considerando a média de 25 alunos por 

professor seriam necessários 1.600.000 professores para atender a demanda de matrículas na 

educação básica; ix) os cálculos apontaram um salário médio potencial anual de R$ 6.144,50 e 

mensal (divisão por 13), de R$ 472,65; x) os cálculos apontavam para um piso salarial 

nacionalmente unificado de aproximadamente R$ 300,00, que poderia ser negociado 

dependendo da amplitude da progressão na carreira, que seria a distância entre o vencimento 

base inicial e o vencimento teto final. 

Mesmo colaborando para tensionar as discussões em prol dos profissionais do 

magistério, o esforço da CNTE na busca de alternativas para viabilidade de um Piso Salarial 

Profissional Nacional por meio da Alternativa I simplificava questões extremamente 

complexas.  

                                                 
56 A CF/1988 proibiu a vinculação proporcional de remuneração profissional com o salário mínimo nacional. 
57 A Alternativa I (MONLEVADE, 2000, p. 154), foi elaborada pelo Prof. João Monlevade, à época, assessor da 
CNTE, que faz questão de justificar que em virtude de determinada circunstâncias teve apenas dois dias para sua 
elaboração, o que explica a fragilidade do instrumento. 
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A primeira dificuldade para uma possível implementação da Alternativa I seria de 

ordem legal. A proposta praticamente previa um fundo equalizador que inserisse todos os 

recursos destinados à educação incluindo todas as esferas de governo e que certamente teria 

como critério de distribuição o número de alunos matriculados em cada rede ou o número de 

professores, uma vez que a média seria a mesma para todos os entes federados. Implicaria na 

obrigação de estados e municípios com maior poder econômico repassar recursos para estados 

e municípios com menos recursos. Seria necessário realizar uma verdadeira reforma tributária 

a começar na revisão de vários aspectos da Constituição Federal de 1988.  

A segunda questão se refere aos parâmetros utilizados para o cálculo do salário médio. 

Uma média de 25 alunos por professor na rede significaria aceitar que se tivesse um número 

acima desse quantitativo, o que seria possível para as turmas do ensino fundamental e médio, 

mas totalmente inviável para turmas da educação infantil. Outro aspecto que não foi levado em 

consideração é a despesa previdenciária patronal que em geral representa um percentual 

superior a 20% do valor da folha de pagamento. Também não se levou em consideração o 

cálculo de um terço de férias e não foi definida a jornada de trabalho.  

É possível observar que a primeira metade dos anos 1990 foi de intensas discussões 

sobre as bases nas quais se construiria a valorização do magistério. A CF/1988 indicava como 

deveria ser a valorização (piso, carreira e ingresso por concurso de provas e títulos), mas, sem 

os detalhes de como seria operacionalizada, de nada adiantaria. Era comum os planos de carreira 

trazerem abonos, gratificações e outros componentes que totalizavam a remuneração. Um 

exemplo é a gratificação de regência, que em muitos casos não era considerada para efeito de 

aposentadoria, representando uma falsa valorização dos professores que atuavam diretamente 

nas salas de aula. Para que se chegasse a um valor plausível para o piso salarial profissional 

nacional esses penduricalhos tinham que ser assimilados na remuneração global 

(MONLEVADE, 2000). Só assim, como pontua Monlevande (op. cit.), a Alternativa I proposta 

pela CNTE poderia ser viabilizada, principalmente pensando num PSPN como valor abaixo do 

qual não se poderia fixar a remuneração inicial em qualquer carreira nos sistemas públicos de 

educação básica. 
 

[...] não só seria necessário equilibrar um valor significativo de Piso com um valor 
limitado de “amplitude de progressão”, como seria também fundamental abolir todas 
as “aderências” que desfiguram e criam compensações no plano de carreira, destinado 
por natureza a incentivar o aperfeiçoamento, a premiar produtividade, exigindo 
desempenho e competência profissional, como contrapartidas a progresso salarial. 
Aos poucos ficou consensual que seria necessário elaborar uma espécie de Acordo 
Nacional com as diretrizes teóricas e práticas para a implantação dos Novos Planos 
de Carreira, porque os atuais, na sua imensa maioria, eram tão distorcidos que atribuir 
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aos vencimentos iniciais correntes o valor do PSPN significaria inviabilizar o 
pagamento dos professores com maior titulação e tempo de serviço. Em outras 
palavras: a implantação do PSPN supunha uma reformulação das carreiras. 
(MONLEVADE, 2000, p. 157-158, destaque do autor). 

 

As discussões no FVM e o acesso a dados disponibilizados pelo MEC colaboraram 

para que houvesse o aperfeiçoamento da Alternativa I. A nova proposta, Alternativa II, partiu 

das seguintes considerações: i) o PIB brasileiro em 1995 girava em torno de 460 bilhões de 

reais; ii) a arrecadação total da União, dos estados e municípios girava em torno de 26% do 

PIB, ou seja, 119,6 bilhões de reais; iii) a vinculação de recursos prevista no Art. 212 da CF 

(18% dos impostos líquidos da União + 25% dos impostos líquidos e transferências dos estados 

+ 25% dos impostos e transferências dos municípios) = 23% (média ponderada) =  20,631 

bilhões de reais; iv) seriam destinados à educação básica 80% dos recursos vinculados, que 

representaria mais de 16,5 bilhões de reais; v) seriam destinados à folha de pagamento do 

magistério o equivalente a 60% dos recursos destinados à educação básica, ou seja, R$ 

9.902.880.000,00; vi) a população brasileira em 1995 era de 160 milhões de habitantes; vii) a 

população a ser matriculada na educação básica seria de 38 milhões de alunos; viii) 

considerando a média de 25 alunos por professor seriam necessários 1.520.000 professores para 

atender a demanda de matrículas na educação básica; xi) os cálculos apontaram um salário 

médio potencial anual de R$ 6.515,05 e mensal (divisão por 13), de R$ 501,15; xii) os cálculos 

apontavam para um piso salarial nacionalmente unificado de aproximadamente R$ 400,00, que 

poderia ser negociado dependendo da amplitude da progressão na carreira, que seria a distância 

entre o vencimento base inicial e o vencimento teto final. Os cálculos levaram em conta uma 

jornada integral de até 24 horas/aulas semanais em classe como composição de uma função 

docente. 

No início dos anos 1990, definir para vigência nacional qualquer aspecto da carreira 

do magistério era praticamente impossível. A definição de um piso salarial profissional nacional 

vinculado a uma carga horária específica, garantindo a atualização periódica permanecia um 

grande desafio. Dada a distância entre as remunerações pagas por estados e municípios e o piso 

de R$ 400,00, bem como os diferentes potenciais de financiamento educacional, as negociações 

no Fórum Nacional de Valorização do Magistério caminharam para um consenso de que para 

sua viabilidade naquele momento o piso deveria ser de R$ 300,00. Seria uma ação inicial no 

processo de valorização do magistério. Mas, além do valor do piso, a definição da jornada 

também foi um assunto bastante polêmico. 
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Todos eram unânimes em reconhecer que a dupla jornada e o multi-emprego são a 
causa principal da perda de qualidade do ensino. Acontece que uma jornada integral 
de 40 horas semanais com 20 a 25 horas de docência significa abertura de milhares de 
novos postos de trabalho para professores que iriam ocupar as horas-aula liberadas 
para horas-atividade dos colegas (e muitas vezes estes professores simplesmente não 
existiam como no caso de disciplinas de ciências exatas), provocando uma quase 
duplicação de despesas com a folha de pagamento. Ora, melhorar salário e contratar 
mais professores de uma só vez seria um desafio impraticável, argumentavam o 
CONSED e a UNDIME. A CNTE e outros retrucavam: será que os recursos 
arrecadados vinculados à educação estão sendo aplicados corretamente? Ou, não 
haverá muitos professores disponíveis, já na folha de pagamento e com desvio de 
função? Daí ter sido adotado o critério de ‘25 alunos por professor no sistema’, como 
elemento regulador do embate ‘verbas versus salários’. (MONLEVADE, 2000, p. 
158, grifos do autor). 

 

Em síntese, os principais problemas para a definição de uma política de carreira para 

o magistério no Brasil imediatamente após a CF/1988 foram: a descentralização de 

responsabilidade quanto à contração dos professores; os diferentes potenciais de financiamento 

educacional por parte dos estados e dos municípios; e, a diversificação dos modelos de carreira 

que já vinham sendo executados. Tudo isso colaborava para postergar uma possível solução.  

Das discussões do Fórum Nacional de Valorização do Magistério com o MEC foram 

construídos dois documentos: o Acordo Nacional pela Valorização do Magistério e Qualidade 

da Escola Pública e em consequência deste o Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade 

da Escola Pública. Os documentos não tinham nenhum peso no sentido jurídico, mas 

representavam um compromisso político dos envolvidos, sobretudo do governo federal que, 

além de se responsabilizar pela coordenação dos termos pactuados, também tinha a função de 

ampliar o subsídio financeiro para que estados e municípios tivessem condições de efetivar o 

piso e a carreira do magistério.  

O Acordo previa a garantia de estatuto do magistério, planos de cargos e salários e 

piso salarial profissional nacional, que deveriam ser negociados com as entidades 

representativas dos profissionais do magistério. O Acordo reconhecia que a qualidade do ensino 

ministrado pela escola básica e seu sucesso na tarefa de formar cidadãos está estreitamente 

ligada à formação, à atualização, às condições de trabalho e à remuneração dos docentes58. O 

piso acordado foi de R$ 300,00 com seu poder aquisitivo em 1º de julho de 1994. 

No Acordo o piso proposto é entendido como a remuneração total no início de carreira, 

excluídas as vantagens pessoais. Os conceitos de vencimento inicial e de remuneração parecem 

não ficar muito claros. A expressão remuneração total no início de carreira, excluídas as 

vantagens pessoais poderia, no contexto em que se apresentava, ser substituída por vencimento 

                                                 
58 Para o Banco Mundial (1996; 2004) esses insumos não deveriam ser prioridade das políticas educativas por não 
guardar comprovada relação com o rendimento dos alunos. 
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inicial. O parâmetro de formação para receber o piso seria, no mínimo, o professor habilitado, 

pelo menos no nível de 2º grau (Lei nº 5.692/1971) e que estivesse em atividades técnico-

pedagógicas em instituições educacionais. Além da formação, o acordo previa medidas sobre o 

regime de trabalho e a metodologia que seria aplicada para sua efetivação. 

 
Este valor de R$ 300,00 corresponderá a um novo regime de trabalho de quarenta 
horas semanais, em que, pelo menos, 25% do tempo seja destinado a trabalho extra-
classe, como planejamento, preparação de material, ações junto às famílias e à 
comunidade, pesquisa, formação continuada e atualização ou outras atividades 
requeridas pelo projeto pedagógico da instituição educacional. O acesso a esse novo 
regime de trabalho de 40 horas será obrigatoriamente oferecido pelos sistemas 
públicos estaduais e municipais, mediante mecanismos de transposição e revisão dos 
atuais estatutos do magistério, bem como na oferta de novos concursos. Os professores 
poderão optar por sua inclusão nesse novo regime de trabalho ou permanecerem com 
seus atuais regimes. (BRASIL, 1994 apud MONLEVADE, 2000, p. 166-167). 

 

O Acordo previa ainda que o cumprimento das medidas de valorização e 

profissionalização, incluindo a implantação do piso salarial profissional nacional e do novo 

regime de trabalho, seria responsabilidade das três instâncias de governo, em regime de 

colaboração, tendo como parâmetro o custo-aluno-qualidade, cuja definição participaria o 

Fórum Permanente do Magistério. Com base nos termos do Acordo e nos dados favoráveis 

levantados em uma pesquisa nacional por um grupo de trabalho formado por representantes do 

MEC, da CNTE, do Consed e da Undime, fora assinado em 19 de outubro de 1994 o Pacto pela 

Valorização do Magistério. Porém, como afirma Vieira (2007, p. 24), “o Pacto pela Valorização 

do Magistério não resistiu à força das políticas neoliberais implementadas no Governo 

Fernando Henrique Cardoso”. Em 1995, com a posse no MEC do economista Paulo Renato 

Souza, os compromissos não foram sustentados e a fragilidade do Acordo e do Pacto foram 

evidenciadas, pois se tratava de um “Acordo de Educadores e não dos Executivos Políticos 

(Presidente, Governadores e Prefeitos), e excluía também os gerentes das finanças públicas 

estaduais e municipais”, registra Monlevade (2000, p. 168). 

No MEC, além de Paulo Renato, a equipe contava com a participação da Profª Eunice 

Durham como secretária de política educacional. No embalo da reforma do Estado, a nova 

gestão do MEC tinha como meta disciplinar e otimizar a redistribuição dos recursos numa linha 

em que o piso pensado como regra nacional articulado a uma jornada de trabalho que 

resguardasse um percentual específico para as atividades extraclasse, não faziam parte da pauta.  

O tratamento dispensado à valorização dos profissionais do magistério foi disciplinado 

no Art. 67 da nova LDB. 
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Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 
carreira do magistério público:  
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;  
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 
remunerado para esse fim;  
III - piso salarial profissional;  
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 
desempenho;  
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 
trabalho;  
VI - condições adequadas de trabalho.  
§ 1º A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer 
outras funções de magistérios nos termos das normas de cada sistema de 
ensino. (Parágrafo único transformado em § 1º pela Lei nº 11.301, de 10/5/2006) 
§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição 
Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e 
especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas 
em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, 
incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de 
coordenação e assessoramento pedagógico. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.301, 
de 10/5/2006). (BRASIL, 1996b, grifos nossos). 

 

Oito anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e de inúmeros debates 

que marcaram a primeira metade dos anos 1990 sobre como a carreira do magistério seria 

abordada no principal marco da legislação educacional, a LDB, pouco se avançou com sua 

aprovação. O ingresso por concurso público não era novidade. Já estava claro na CF/1988 e na 

legislação que a antecedia. O aperfeiçoamento continuado já fora previsto na Lei nº 5.692/1971, 

bem como a progressão baseada na titulação ou habilitação, ou seja, na formação adquirida pelo 

professor durante o exercício da profissão. O piso salarial profissional continuou sem a 

adjetivação nacional ou nacionalmente unificado como reivindicava a CNTE durante a 

tramitação dos projetos de LDB. Dessa forma, o piso permaneceu como expresso na CF/1988. 

A garantia de condições adequadas de trabalho também não tinha nenhuma aplicabilidade 

consistente. O que eram condições adequadas para os professores, representados pela CNTE, 

não tinha o mesmo significado para a base do governo, grupo hegemônico no Congresso 

Nacional e que defendia a lógica de que para o professor ganhar mais teria que trabalhar mais, 

numa posição contrária ao reconhecimento, por exemplo, do tempo despendido para estudo, 

preparação das aulas, participação em reuniões, correção de provas etc., ou seja, das 

denominadas horas-atividades.  

A indeterminação do percentual da carga horária que deveria ser reconhecido e 

remunerado como parte integrante das atividades docentes deu abertura para os mais diferentes 

modos de organização da jornada de trabalho dos profissionais do magistério em todo o país. 

http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=542140&seqTexto=49556&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=542140&seqTexto=49556&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=542140&seqTexto=49556&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=542140&seqTexto=49556&PalavrasDestaque=
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Em muitos estados e municípios as horas-atividades só entraram na pauta de discussões a partir 

da Lei nº 11.738/2008, que institui o PSPN do magistério.  

  O caput do Art. 67 da LDB/1996 deixou claro que a valorização dos profissionais da 

educação seria garantida por meio dos instrumentos de relação contratual e de carreira desses 

profissionais com o poder público, que são os estatutos e os planos de carreira, porém a 

legislação não conceituou profissionais da educação ou profissionais do magistério. Ressaltou 

apenas que a experiência docente seria pré-requisito para atuação em qualquer outra função do 

magistério59, mas facultou aos sistemas de ensino os termos e as normas para que esta 

determinação fosse observada. Mais uma vez a intenção é clara. O problema é que a 

indeterminação do tamanho da experiência docente abre para os mais de cinco mil sistemas de 

ensino brasileiros a possibilidade de cada um eleger o tempo de experiência necessário para o 

exercício das funções de direção e coordenação escolar, por exemplo. Dessa forma a regra 

poderia receber as mais diferentes configurações. 

Sem definir o conceito de profissionais do magistério, sem determinar que o piso seria 

definido como valor a ser respeitado nacionalmente, sem estabelecer o percentual da jornada 

de trabalho que seria destinada às horas-atividades, dentre outros, a aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996 transferiu para os sistemas locais a 

competência de construção dos estatutos e planos de carreira. Por traz dessa indefinição 

estavam, além do histórico descaso com a educação básica pública e com seus trabalhadores, 

as diferentes condições econômicas entre as regiões brasileiras, estados e municípios. Estava 

também a ideologia neoliberal intermediada no Brasil por um dos principais organismos 

multilaterais, o Banco Mundial (1995), que já havia publicado quais seriam suas prioridades e 

estratégias para a educação, sobretudo nos países em desenvolvimento. 

Embora seja possível observar a influência das ideias do Banco Mundial na elaboração 

da legislação, nota-se que não se trata de uma situação consensual. Há resistência por parte dos 

trabalhadores representados na ocasião pela CNTE que também exerceu forte influência na 

redação final da LDB. Se por um lado as forças governamentais conseguiram impedir o avanço 

do piso salarial nacionalmente unificado (BRASIL, 1990), por outro, não foi integralmente 

contemplada a concepção empresarial ensaiada pelo Senador Darcy Ribeiro e companhia no 

Projeto de LDB de 1992, onde aparecia como critérios de promoção na carreira o desempenho 

técnico e o mérito acadêmico bem como a formação para a competência técnica, termos comuns 

no vocabulário do Banco Mundial. 

                                                 
59 Os conceitos de profissionais da educação e de profissionais do magistério serão discutidos neste estudo 
posteriormente. 
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A elaboração da Lei nº 9.394/1996, a LDB, particularmente no que se refere ao Art. 

67 que trata da valorização dos profissionais do magistério é o resultado do tensionamento entre 

as forças governamentais de concepção neoliberal e os profissionais do magistério, que 

assumindo a condição de trabalhadores se organizam e, se não conseguem nesse contexto 

histórico avanços significativos, no mínimo representam uma resistência que reduz na redação 

do texto o poder de influência dos atores que buscavam a imediata mcdonaldização da 

educação60. 

 

 

1.2 A carreira do magistério na Lei do Fundef 

 

Além das limitações impostas pelo modelo neoliberal de gestão caracterizada pelo 

racionamento nos investimentos sociais, entre os impasses para a efetivação de melhores 

propostas de carreira para o magistério público no Brasil em meados dos anos 1990, ainda 

estavam a escassez de recursos e a disparidade entre o poder de financiamento educacional 

entre os entes subnacionais. Apenas a vinculação constitucional inaugurada em 1934 e 

ratificada em 1988 não colaborou para a equalização das possibilidades de financiamento 

educacional no país, marcado pela descentralização de responsabilidades no processo de 

atendimento à demanda de escolarização, sobretudo do ensino fundamental, tarefa dos 

municípios (em geral primeira fase) e dos estados (em geral segunda fase).  

No início dos anos 1990 foram observadas situações onde alguns municípios 

chegavam a possuir um potencial de financiamento dezenas de vezes maior que outros 

municípios, muitas vezes geograficamente bem próximos. Essa inequação, mais latente entre 

os municípios, demandava uma ação governamental imediata. O FVM da Escola Pública, 

criado em 1994 pelo Ministro Murílio Hingel no governo Itamar Franco e que continha 

representação da CNTE, vinha discutindo alternativas para viabilidade de aspectos da carreira 

do magistério tendo como foco a definição do piso salarial profissional nacionalmente 

unificado. As alternativas, já discutidas neste trabalho, continham uma proposição muito 

complexa: considerar a disponibilidade de recursos para a educação independente do vínculo 

governamental.  

                                                 
60 “A mcdonaldização da escola, processo que se concretiza em diferentes e articulados planos (alguns mais gerais 
e outros mais específicos), constitui uma metáfora apropriada para caracterizar as formas dominantes de 
reestruturação educacional propostas pelas administrações neoliberais” (GENTILI, 1996, p. 28, grifo do autor). 
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A evidente escassez de recursos para a área educacional não convenceu o governo 

FHC da necessidade de medidas mais abrangentes. O governo acreditava que o problema não 

era apenas a falta de recursos e sim a incompetência dos gestores que com medidas 

corporativistas inibia a racionalização dos investimentos públicos em educação. Para Negri 

(1997), o foco seria mais em melhorar a gestão dos recursos existentes do que em ampliá-los. 

A ideia de que os recursos já destinados à educação eram suficientes já constava, 

inclusive, na proposta de governo de FHC em 1994.  

 
O maior obstáculo da escola elementar brasileira não é, portanto, a falta de vagas ou 
a evasão dos alunos, mas as taxas de repetência do sistema e o brutal desperdício 
financeiro e dos esforços a elas vinculados. [...] 
O problema da baixa qualidade da educação no Brasil não pode ser explicado somente 
por escassez de recursos na área. [...] O problema em nosso país é que se gastam mal 
os recursos destinados à educação. Enquanto os professores são mal remunerados, as 
escolas públicas são depauperadas e há carência de material didático, observa-se peso 
excessivo das funções-meio, como gestão financeira, compras, distribuição etc., que 
chegam a representar de 30% a 50% dos dispêndios totais com a educação 
(CARDOSO, 1994, p. 110). 

 

Na esteira das políticas neoliberais determinadas por força de organismos multilaterais 

como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), o governo FHC aponta como 

solução a implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização dos Profissionais do Magistério, o Fundef.  

O alinhamento das políticas do governo FHC com as orientações dos organismos 

multilaterais impunha um profundo ajuste econômico e financeiro que tornasse possível novas 

formas de inserção da economia brasileira na ordem internacional. O documento publicado pelo 

Inep, Proposta para o documento: roteiro e metas para orientar o debate sobre o Plano 

Nacional de Educação, de 20 de agosto de 1997, sintetizado por Ramos (2003), colabora para 

a compreensão dos rumos que tomariam as políticas de financiamento da educação no Brasil.  

 
[...] impõe-se um profundo ajuste econômico e financeiro que torne possível novo 
modo de inserção na ordem econômica internacional [...] para tanto serão necessárias 
profundas transformações estruturais, desconcentração espacial da economia e uma 
vigorosa distribuição da renda e riqueza [...]. Tal [...] processo gerará mudanças na 
composição e dinâmica das estruturas de emprego e das formas de organização da 
produção [...], requerendo alterações correspondentes nas estruturas e modalidades de 
aquisição do desenvolvimento das competências humanas, entre as quais está, 
seguramente, a educação. (BRASIL, 1997 apud RAMOS, 2003, p. 253).  

 

Partindo da crença de que os recursos disponíveis para financiar a educação do Brasil 

eram suficientes demandando apenas processos de otimização dos investimentos, o governo 

brasileiro criou o Fundef. Instituído pela EC nº 14, de 12 de setembro de 1996, e regulamentado 
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pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de 27 de junho 

de 1997, o fundo teve sua implantação iniciada em 199861. O fundo foi constituído no âmbito 

de cada estado contando com 15% dos seguintes impostos: Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS); Fundo de Participação dos Estados (FPE), Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM), Imposto sobre Produtos Industrializados Exportados 

(IPIexp.) e Compensação Financeira prevista na Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir).  

 
Inspirado na orientação dos organismos internacionais, em especial do Banco Mundial 
(BM), de priorização do Ensino Fundamental, o Fundef, apesar de prometer 
desenvolver o Ensino Fundamental e valorizar o magistério, praticamente não traz 
recursos novos para o sistema educacional brasileiro como um todo, pois apenas 
redistribui, em âmbito estadual, entre os governos estadual e os Municípios, uma parte 
dos impostos que já eram vinculados à MDE antes de sua criação, com base no número 
de matrículas no Ensino Fundamental regular das redes estadual e municipais. 
(DAVIES, 2003, p. 159). 

 

Com o Fundef, os recursos que compunham o fundo, eram distribuídos 

proporcionalmente ao número de matrículas no ensino fundamental que cada estado e 

respectivos municípios possuíam na rede. Isso representou perdas para municípios que 

possuíam um montante específico de recursos, mas tinham poucos alunos matriculados na rede. 

Por outro lado, municípios com menor potencial de receitas e que contavam com um grande 

número de matrículas no ensino fundamental foram beneficiados. Como a maioria das 

matrículas no ensino fundamental estava nas redes estaduais, uma das consequências dessa 

política de fundos foi o imediato processo de municipalização. 

Apesar das críticas à política de focalização adotada pelo governo FHC, é preciso 

ressalvar que as ações implementadas estavam claramente postas no seu programa de governo 

apresentado à sociedade em 1994. No programa ficava claro que a prioridade seria dada “a 

incentivar a universalização do acesso ao primeiro grau e melhorar a qualidade do atendimento 

escolar, de forma a garantir que as crianças tenham efetivamente a oportunidade de, pelo menos, 

completar as oito séries do ensino obrigatório” (CARDOSO, 1994, p. 111). Para esta tarefa, a 

distribuição dos recursos deveria ser diretamente proporcional ao número de crianças em idade 

escolar e inversamente proporcional a renda per capita dos municípios. O Fundef, dessa forma, 

contemplava, tal qual proposto pelo então presidenciável, essa lógica gerencial e contábil de 

financiamento da educação.  

Os governos que se sucederam nos anos de 1990 tiveram grande influência dos 

organismos internacionais, com destaque para o BM e o FMI.  

                                                 
61 Com exceção do Estado do Pará que teve sua implantação em 1997. 



129 

 
No que diz respeito às políticas sociais, a visão passou a ser de que as mesmas faziam 
parte dos instrumentos viabilizadores dos pressupostos da política econômica, 
passando a ter como objetivo manter coerência com os esforços de reestruturação do 
Estado Nacional, ajudando a introduzir o ethos da competitividade nos serviços 
públicos, descentralizando a gestão e repassando parte dos serviços para o setor 
privado. (ARAÚJO, 2006, p. 106). 

 

Nesse sentido, nota-se um esforço de focalização das políticas sociais, o que, segundo 

Araújo (2006, p. 106), “representou um abandono das teses universalistas oriundas do Estado 

de Bem-Estar Social”. De acordo com o autor, a focalização das políticas públicas nas camadas 

mais pobres da população estaria embasada no objetivo de promover o uso mais produtivo do 

recurso mais abundante entre os pobres – o trabalho, ao mesmo tempo em que lhes fornece um 

pacote de serviços que viabiliza a sua sobrevivência.  

A política de descentralização dos sistemas educacionais bem como a criação de 

sistemas de monitoramento e de avaliação da aprendizagem dos alunos são exemplos da 

“adesão voluntária e incondicional” (ARAÚJO, 2006, p. 106) do governo brasileiro às diretrizes 

dos organismos internacionais.   

A implantação do Fundef, praticamente, não representou a inserção de novos recursos 

para a educação brasileira. De acordo com Davies (1999), além de dar uma contribuição 

minúscula para o Fundef o governo federal, através da EC nº 14/1996, alterou o Art. 60 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) reduzindo sua obrigação de investimento 

na erradicação do analfabetismo e no ensino fundamental. Citando o PNE, elaborado no 

Congresso Nacional de Educação (Coned) em Belo Horizonte (MG), em 1997, Davies (1999, 

p. 4) explica que com a fórmula adotada no Fundef, o governo federal estaria fazendo “cortesia 

com o chapéu dos Estados e municípios”. 

Monlevade (2000), destaca que a CNTE lutou bastante durante a tramitação da PEC 

233/1995 que deu origem ao Fundef, tentando convencer os deputados da Comissão Especial a 

criar um fundo que não se limitasse ao ensino fundamental, mas que atendesse toda a educação 

básica. Segundo o autor, prevaleceu o rolo compressor do governo cujo argumento se estribava 

na viabilização do possível, ao invés da perseguição dos direitos de universalização da educação 

básica de qualidade, numa perspectiva cada vez mais claramente adequada de ajuste financeiro 

da educação pública no esforço tanto de sustentação do Plano Real como de inserção do país 

na economia globalizada. A intensão era tão somente “equilibrar as destinações de verbas 

vinculadas para a rede estadual e as redes municipais de cada estado, pelo critério de 

disponibilidade de dinheiro proporcional à matrícula” (MONLEVADE, 1997, p. 65). De acordo 
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com Davies (1999), a implantação do Fundef se tratou muito mais de um golpe publicitário do 

que da tentativa de valorizar a educação e seus trabalhadores.  

O Fundef focalizava apenas o ensino fundamental, inclusive quanto à propagada 

valorização do magistério, determinando que pelo menos 60% dos recursos deveriam ser 

destinados ao pagamento dos profissionais do magistério que atuavam nessa etapa.  

 
Art. 7º. Os recursos do Fundo, incluída a complementação da União, quando for o 
caso, serão utilizados pelos Estados, Distrito Federal e os Municípios, assegurados, 
pelo menos, 60% (sessenta por cento) para a remuneração dos profissionais do 
Magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público. 
(BRASIL, 1996c) 

 

A Lei nº 9.424/1996, Lei do Fundef, não especificou quem faria parte do quadro dos 

profissionais do magistério, conceito que posteriormente foi tratado na Resolução CNE/CEB 

nº 03/1997. De acordo com esta resolução, são considerados profissionais do magistério aqueles 

que exercem atividades de docência e os que oferecem suporte pedagógico direto a tais 

atividades, incluídas as de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, 

supervisão e orientação educacional.  

De acordo com o Manual de Orientação do Fundef (BRASIL, 2004a), a remuneração 

do magistério de que trata o Art. 7º da lei do fundo é constituída pelo somatório de todos os 

pagamentos devidos (salário ou vencimento, 13º salário, 13º proporcional, 1/3 de adicional de 

férias vencidas, proporcionais ou antecipadas, gratificações, horas-extras, aviso prévio, 

gratificações ou retribuições pelo exercício de cargos ou função de direção ou chefia, salário 

família, etc.), bem como dos encargos previdenciários devidos pelo empregador, 

correspondentes à remuneração paga com esses recursos aos profissionais do magistério em 

efetivo exercício, observada a legislação federal, estadual, distrital e municipal sobre a matéria.  

Até dezembro de 2001, parte dos 60% podia ser utilizada para habilitação de 

professores leigos. Para Monlevade e Ferreira (1998) esse foi um “ralo” do Fundef autorizado, 

ainda que por um período de tempo e somente para obtenção da habilitação necessária ao 

ingresso na carreira. Para os autores, a subvinculação deveria ser utilizada exclusivamente para 

fins de remuneração, pois a formação dos professores deveria ser realizada com outros recursos 

sem desresponsabilizar, por exemplo, os estados que permaneciam com a obrigação de oferecer 

cursos técnicos de nível médio, dentre eles o de magistério.  

A partir de 2002, a formação de professores podia ser custeada com recursos do 

Fundef, porém com recursos do percentual máximo de 40%.  
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Para os municípios que nos primeiros anos de implantação do Fundef tinham grande 

número de matrículas e pequeno potencial de investimento, a subvinculação da subvinculação, 

ou seja, os 60% dos recursos do Fundef, levantou expectativas de melhoria salarial dos 

professores o que de alguma forma aconteceu. Monlevade (2007) registra que no Nordeste, 

onde na década de 1990 professoras primárias se submetiam a ganhar um quarto do salário 

mínimo da época, a “implantação do Fundef possibilitou um ganho salarial real e o 

desaparecimento quase completo desta aberração” (p. 47). Esta situação, por representar como 

o autor aponta, uma “aberração” não possibilita dizer que na mesma proporção os professores 

brasileiros que atuam em outras etapas como a educação infantil, tenham sido contemplados. 

Os pequenos avanços não foram suficientes no que se refere aos valores pagos ou a abrangência 

nacional de possíveis benefícios. 

 
Essa parcela de recursos permitiu que houvesse, sobretudo no âmbito dos municípios, 
uma real evolução dos aviltantes e inadmissíveis níveis salariais praticados no 
passado. Contudo, com a experiência desse Fundo, pode-se constatar que a questão 
salarial do magistério não logrou êxito com a simples garantia de um limite mínimo 
de recursos financeiros que assegure a cobertura e a melhoria da remuneração 
praticada pelos estados, Distrito Federal e municípios. (FERNANDES, 2006, p. 150). 

 

Assim, o Fundef não conseguiu garantir a valorização de uma parte significativa do 

professorado brasileiro. Pelo contrário, em alguns casos, a corrida pelas matrículas e 

consequentemente por mais recursos, levou os governos a “intensificar uma prática nociva aos 

direitos trabalhistas dos profissionais da educação, que consiste na sua contratação em regime 

precário” (DAVIES, 1999, p. 16). Define-se como regime precário de contratação o 

procedimento de composição profissionais por meio de mecanismos quaisquer que não seja o 

concurso público de provas e títulos, conforme previsto na CF/1988. É o tipo de contrato que, 

segundo Davies (op. cit.), se amplia por força da lógica neoliberal de flexibilização dos direitos 

trabalhistas, faz com que o professor seja remunerado apenas pelas aulas que ministra, muitas 

vezes não tendo direito a férias, décimo terceiro salário, aposentadoria e demais direitos. As 

consequências desse tipo de contratação são extremamente prejudiciais ao magistério porque 

“enfraquece a categoria docente ao sujeitá-la às arbitrariedades dos governantes e de seus 

prepostos na burocracia educacional (diretores etc.), que pode dispensar o professor quando 

quiser, sem nenhuma justificativa” (DAVIES, 1999, p. 16). 

Assim como a Lei nº 9.394/1996, a Lei do Fundef não contemplou o piso salarial 

profissional nacional ou nacionalmente unificado como defendia a CNTE, mas deu um passo 

importante ao determinar o prazo de seis meses (Art. 9º) para que estados, Distrito Federal e 
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municípios aprovassem seus planos de carreira e remuneração do magistério. Os planos de 

carreira deveriam assegurar a remuneração condigna dos professores do ensino fundamental 

público em efetivo exercício no magistério, o estímulo ao trabalho em sala de aula e a melhoria 

da qualidade do ensino. De acordo com o §1º do Art. 9º, os novos planos de carreira deveriam 

contemplar ainda investimentos na capacitação dos professores leigos. Segundo a Lei nº 

9.394/1996 eram considerados leigos os professores que tinham apenas o ensino fundamental 

completo ou incompleto; os professores que lecionassem para turmas de 1ª a 4ª série sem ter o 

ensino médio na modalidade normal, curso técnico em magistério; e os professores que 

lecionassem para turmas de 5ª a 8ª série sem ter formação em licenciatura na área específica de 

atuação (matemática, geografia, história, etc.). A legislação garantiu prazo de cinco anos para 

que os professores leigos obtivessem a habilitação para o exercício das atividades docentes. 

Nesse período, os professores leigos fariam parte de um quadro transitório cujo cargo seria 

extinto ao término do quinto ano. 

A Lei do Fundef previa o dever dos estados, do Distrito Federal e dos municípios de 

comprovarem junto aos órgãos competentes, além dos investimentos constitucionais em 

educação, a aprovação do plano de carreira e remuneração do magistério, elaborado de acordo 

com as diretrizes emanadas do CNE, sob pena de intervenção. O descumprimento dessas 

determinações ou a informação falsa a respeito da matéria poderia, de acordo com o Parágrafo 

Único do Art. 10, acarretar sanções administrativas, sem prejuízo civil ou penal, ao agente 

executivo que lhe desse causa. Previa ainda:  
 

Art. 11. Os órgãos responsáveis pelos sistemas de ensino, assim como os Tribunais de 
Contas da União, dos Estados e Municípios, criarão mecanismos adequados à 
fiscalização do cumprimento pleno do disposto no art. 212 da Constituição Federal e 
desta Lei, sujeitando-se os Estados e o Distrito Federal à intervenção da União, e os 
Municípios à intervenção dos respectivos Estados, nos termos do art. 34, inciso VII, 
alínea e, e do art. 35, inciso III, da Constituição Federal. (BRASIL, 1996c, grifo 
nosso). 

 

A ameaça de intervenção não soou bem aos governos subnacionais, sobretudo 

daqueles sob direção dos partidos, à época, de oposição ao governo federal. Em 1997, um grupo 

de partidos políticos formado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil 

(PC do B), Partido Democrático Trabalhista (PTB) e Partido Socialista Brasileiro (PSB) 

impetraram no STF uma Ação Direta de Inconstitucionalidade tendo como objeto os artigos 9º, 

10 e 11 da Lei nº 9.424/1996, a Lei do Fundef62. A ADI nº 1.627/1997 recebeu liminar favorável 

                                                 
62 A ADI nº 1.627/1997 será discutida em tópico específico deste estudo. 
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do STF e representou retrocesso na luta pela garantia dos planos de carreira do magistério. Os 

artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 9.424/1996 até o momento de conclusão deste estudo não foram 

revogados, mas quanto ao prazo de seis meses para que os planos de carreira fossem aprovados 

em todo o país, continuam prejudicados pela decisão do STF (BRASIL, 1997c).  

Em síntese, o Fundef equalizou parte dos recursos educacionais no âmbito de cada 

estado tendo como alvo exclusivo o atendimento ao ensino fundamental, estabeleceu o mínimo 

de 60% a ser aplicado na remuneração dos professores desse nível de ensino, assim como prazo 

para a implantação dos planos de carreira, porém esta determinação não obteve êxito como 

consequência da resistência de partidos políticos evidenciada na ADI nº 1.627/1997.  

A Lei do Fundef não apresentou especificidades sobre como deveria ser pautada a 

carreira do magistério, nem absorveu a ideia do PSPN, mas remeteu ao CNE a tarefa de 

normatizar os pressupostos dessa matéria. 

 

 

1.3 Diretrizes para a carreira do magistério elaboradas pelo CNE em 1997 

 

Em 19 de março de 1996, antes mesmo da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação e da Lei do Fundef, o Ministro da Educação Paulo Renato Souza enviou à Câmara 

de Educação Básica do CNE o Aviso Ministerial nº 337/1996, solicitando a elaboração de 

diretrizes nacionais para elaboração dos planos de carreira do magistério.  

 
A prioridade política do Ministério de Educação e do Desporto tem sido o ensino 
fundamental. A Proposta de Emenda à Constituição n 233/95, criando o Fundo de 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, cria 
condições para solucionar, por meio do investimento/aluno, um dos problemas 
cruciais desse nível de ensino: o círculo vicioso que se estabeleceu entre baixos 
salários e desempenho insuficiente do corpo docente. A valorização do Magistério é 
urgente e imprescindível. Mas a disponibilidade de recursos mais amplos, que a PEC 
deve proporcionar, se é condição necessária, não é suficiente para alterar o quadro 
atual. O nível salarial depende de outras variáveis como a relação entre o número de 
alunos e o de professores, a amplitude da variação dos vencimentos e a estrutura da 
carreira. Torna-se, portanto, imprescindível o estabelecimento de diretrizes nacionais 
que sinalizem na direção de uma reorientação da carreira e do salário. Por estas razões, 
solicito que a Câmara de Ensino Básico analise, com a brevidade possível, o projeto 
encaminhado por este Ministério sobre este assunto, elaborando um Parecer que 
permita a orientação da política educacional. (BRASIL, 1996 apud MONLEVADE, 
2000, p. 222-223). 

 

A CEB, que à época era composta por Hermengarda Ludke (SBPC), Carlos Jamil Cury 

(Anped), Ana Luiza Machado (Consed), Iara Wortmann (Fórum de Conselhos Estaduais de 

Educação), João Monlevade (CNTE), Fabio Aidar (Senai), Elon Lages Lima (Associação 
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Brasileira de Matemática), Edla Araújo Lira Soares (Undime), Regina Alcântara de Assis 

(CNC), Ulisses Panisset (Cogeime) e Almir Maia (CRUB), ficou responsável pelo processo.  

O Aviso Ministerial nº 337/1996 deixava clara a posição do MEC quanto à política de 

focalização do ensino fundamental, levantava expectativas positivas quanto ao projeto de lei 

que criaria o Fundef e a possibilidade de melhorar as condições de valorização do magistério 

no Brasil, porém reconhecia a insuficiência dos recursos para alterar o quadro vicioso que se 

estabelecia entre os baixos salários e o insatisfatório desempenho dos professores. Se os 

recursos eram insuficientes, a saída para efetivação das carreiras estaria condicionada a aspectos 

como a relação alunos/professor, a dispersão e a estrutura da carreira. Poucos recursos 

inviabilizariam a existência de turmas com poucos alunos. Poucos recursos e turmas com 

poucos alunos inviabilizariam os planos de carreira. Da mesma forma, a distância entre o menor 

e o maior vencimento da carreira não poderia ser muito grande, pois à medida que os professores 

fossem evoluindo na carreira o plano poderia se tornar inexequível. Caberia ao CNE a tarefa de 

elaborar diretrizes que reorientassem a elaboração dos planos de carreira do magistério, que em 

muitos casos, possuíam salários iniciais muito baixos e uma série de benefícios complementares 

que nem sempre eram incorporados para efeito de aposentadoria.  

Para Monlevade (2000), a solicitação encaminhada ao CNE representava a busca de 

aliado forte e competente para legitimar a proposta governamental já delineada no interior do 

Ministério da Educação em parceria com a área de planejamento. Utiliza, portanto, da estratégia 

de conversar com os poderes concorrentes, porém sem submeter de fato o objeto em questão a 

esses poderes, no caso o CNE e as diversas representações que lhe compõem.  

O processo de construção das primeiras diretrizes nacionais para elaboração dos planos 

de carreira do magistério foi marcado por conflitos conceituais e políticos63. O Prof. João 

Antônio Cabral de Monlevade foi indicado pela CEB/CNE para relatoria do processo. O 

conselheiro representava a CNTE e possuía um histórico de participação efetiva nas discussões 

sobre financiamento educacional e valorização salarial do magistério. 

A aprovação da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, Lei do Fundef, sobretudo 

pelo fato de estabelecer que os estados, o Distrito Federal e os municípios deveriam aprovar, 

no prazo de seis meses, “Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, de acordo com as 

diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Educação” (BRASIL, 1996c) colaborou para que 

o CNE intensificasse as discussões para elaboração das diretrizes nacionais de carreira e 

remuneração do magistério.  

                                                 
63 Ver Monlevade (2000, p. 219-250). 
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A tramitação do processo que levaria à elaboração das diretrizes nacionais de carreira 

para o magistério no âmbito do CNE possibilitou a produção de pelo menos três documentos. 

Neles é possível verificar que os diferentes atores institucionais disputam o poder de influência 

que possui a resolução do CNE para orientar a elaboração dos planos de carreira e remuneração 

do magistério no Brasil. Os três documentos são: i) o projeto de resolução do MEC anexo ao 

Aviso Ministerial nº 337/1996; ii) o projeto de resolução do relator (CNTE) discutido e 

aprovado no CNE, mas rejeitado pelo MEC; e, iii) a Resolução reformulada após, e 

contemplando, a intervenção do MEC, que fora homologada (BRASIL, 1997b)64.  

De um lado estava o governo embalado pelas ideias neoliberais e sob pressão dos 

organismos multilaterais para execução de ações de racionamento dos investimentos nas áreas 

sociais. Essa situação pode ser observada na proposição do Fundef enquanto fundo 

redistributivo e focalizador dos investimentos bem como pela proposição de diretrizes de 

carreira que partiam dos recursos disponíveis pautando-se no salário médio potencial. Do outro 

lado, os sindicatos dos trabalhadores da educação representados pela CNTE, defendendo o 

atendimento a toda a educação básica como direito de todos e a valorização dos profissionais 

do magistério por meio do PSPN baseado no custo-aluno-qualidade como forma de 

financiamento. Dessa disputa prevaleceram os ideais do governo tendo o CNE como arena de 

disputa e, porque não dizer, de legitimação das proposições do poder central. 

Certamente o principal conflito da elaboração das diretrizes para a carreira do 

magistério em 1997 esteja relacionado a definição de um referencial de valorização salarial do 

magistério. Junto com o Aviso Ministerial nº 337/1996 encaminhado pelo MEC ao CNE, foi 

enviado como anexo uma proposta de resolução para elaboração dos planos de carreira e 

remuneração do magistério público onde o Ministério sugeria o seguinte: 

 
- A remuneração dos docentes do ensino fundamental tomará como referência o custo-
aluno anual, de tal forma que a remuneração média mensal para uma função docente 
de 20 horas de aula e 5 horas-atividade corresponda, pelo menos, ao custo aluno anual. 
- Para cada sistema de ensino, o custo-aluno anual do ensino fundamental será 
calculado acrescentando-se, ao valor estabelecido pelo Fundo de Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental, 15% dos demais recursos fiscais do Estado ou do Município, 
conforme o caso. 
- Os salários dos professores do ensino fundamental deverão ser observados também 
para a pré-escola e se constituirão como referência mínima para o 2º grau. (BRASIL, 
1996 apud MONLEVADE, 2000, p. 224). 

 

                                                 
64 Ver em Machado (2010, p. 50-51) quadro comparativo entre os principais pontos abordados nos três 
documentos. 



136 

A referência de custo-aluno adotada pelo MEC não era a referência de um custo-aluno-

qualidade tal qual fora ensaiado nos estudos para viabilidade do PSPN após a assinatura do 

Pacto pela Valorização do Magistério em 1994. O MEC propunha que a remuneração fosse 

calculada em função dos recursos disponíveis, na mesma lógica de redistribuição que nortearia 

o Fundef. Prevaleceria o status quo que se arrastava desde o Ato Adicional de 1834, ou seja, 

estados e municípios com melhores potenciais de investimento continuariam pagando melhores 

remunerações e os estados e municípios que tinham condições desfavoráveis economicamente 

continuariam mantendo a precária remuneração de seus docentes. A proposta do MEC não 

contemplava a ideia de custo-aluno-qualidade defendida pela CNTE porque nesta proposta a 

remuneração era pré-estabelecida e a partir dos cálculos se chegaria ao número de alunos 

atendíveis nos estados e municípios (MONLEVADE, 2000, p. 175). Para atendimento a um 

maior número de alunos garantindo condições de qualidade, dentre elas uma boa remuneração 

docente, seria necessário que houvesse mais recursos cabendo à União, maior arrecadador 

tributário, o papel de complementação. 

O MEC não propunha um piso, mas uma remuneração média. A partir dessa 

remuneração média cada ente subnacional calcularia o vencimento inicial da carreira. A 

remuneração média teria como referência o custo-aluno-anual do ensino fundamental (15% dos 

recursos do Fundef mais 15% dos demais impostos próprios) atribuída a uma jornada de 25 

horas semanais, sendo cinco delas (20%) destinadas às atividades extraclasse. 

Da relatoria da matéria na CEB/CNE, realizada por João Monlevade, fora produzido 

o Parecer CEB/NCE nº 02/1997 incluindo uma minuta de resolução. No texto o relator 

substituiu os conceitos de custo-aluno e de salário médio propostos pelo MEC pelo de Piso 

Salarial Profissional Nacional aliando a ele aspectos como carga horária destinada às horas-

atividades. Pautado nos princípios de totalidade, equidade, limites e progressividade, o relator 

insistiu na ideia de se ter o PSPN como instrumento de valorização salarial docente.  

 
Assim, o custo-aluno não deve mais ser uma resultante da simples divisão entre 
recursos arrecadados e disponíveis pela vinculação de percentuais mínimos para o 
ensino e matrículas efetivas na educação básica pública. Se assim fosse, diminuída a 
arrecadação ou aumentada a matrícula, o custo-aluno tenderia a cair, arrastando para 
baixo o salário médio dos professores. Numa economia inflacionária, este processo se 
disfarçava por aumentos nominais de salário. Mas a realidade era bem outra: uma 
professora que iniciou a carreira em 1960 ganhando dez salários mínimos por jornada 
de vinte horas semanais se aposentou com seis salários mínimos em duas jornadas 
acumuladas, já incluídas as vantagens de sua progressão na carreira! Essa foi a regra 
da desvalorização. Qual deve ser o padrão da revalorização? Este Parecer defende a 
tese de que, partindo-se de um Patamar consensuado socialmente e expresso pelo Piso 
Salarial Profissional Nacional, possível de ser pago por todas as redes estaduais e 
municipais imediatamente, um duplo esforço, de maior arrecadação e maiores 
vinculações de um lado, e de produtividade do trabalho do professor e do sistema de 
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outro, garantiriam um progressivo aumento do salário médio. O "custo-aluno-
qualidade", que não reflete custos realizados, mas despesas com insumos essenciais 
ao sucesso do ensino-aprendizagem, seria o instrumento controlador deste processo 
de financiamento da revalorização do Magistério e da qualificação do ensino. 
(BRASIL, 1997 apud MONLEVADE, 2000, p. 228). 

 

No projeto de resolução da relatoria a proposta de vencimento inicial da carreira seria 

observada da seguinte forma: 

 
XIV – Na fixação dos Planos de Remuneração do Magistério Público da Educação 
Básica deve-se observar o seguinte: 
a) o vencimento inicial da carreira para a jornada de 40 horas semanais do professor 
habilitado em nível médio nunca será inferior ao Piso Salarial Profissional Nacional, 
a ser fixado por Lei Federal a cada ano, e guardará proporcionalidade de valor para 
jornadas menores; 
b) a remuneração média dos docentes de cada Estado será proporcional aos recursos 
disponíveis constitucionalmente para a educação arrecadados ou transferidos para o 
Estado e seus Municípios, divididos pelas matrículas na Educação Básica Pública no 
ano anterior; 
c) a valorização progressiva do Piso Salarial Profissional Nacional e das remunerações 
médias estaduais terá como parâmetro o “custo-aluno-qualidade” a ser definido no 
Plano Nacional de Educação; (BRASIL, 1997 apud MONLEVADE, 2000, p. 229). 

 

Na proposta do relator fica clara a intenção de resgatar a definição do Piso Salarial 

Profissional Nacional nos moldes que havia sido discutido no Fórum de Valorização do 

Magistério em 1994. Monlevade (2000) registra que a proposta de resolução não expressava 

unilateralmente as concepções, mas se tratava de consensos construídos na CEB/CNE. Um 

desses consensos era a definição do PSPN, quantia abaixo da qual não se poderia fixar a 

remuneração inicial dos professores em todos os sistemas de ensino. 

Embora a intenção representasse a síntese do que se vinha discutindo desde a 

aprovação da Constituição Federal de 1988, alguns pontos eram muito vulneráveis se analisados 

sob a ótica da legislação. O primeiro era propor diretrizes envolvendo o Piso Salarial 

Profissional Nacional sem que a matéria já tivesse sido tratada, nos termos propostos, na 

legislação federal. Nesse sentido, a proposta de resolução extrapolaria sua função, que seria, 

em último caso, normatizar, esclarecer ou orientar sobre aspectos já contemplados na 

legislação. Não resta dúvida de que a criação do PSPN era extremamente necessária para a 

garantia de um parâmetro nacional de valorização do magistério, porém o locus legítimo para 

este procedimento certamente não era o Conselho Nacional de Educação.  

O segundo ponto vulnerável na proposta do relator era o cálculo de um salário médio 

padrão a ser operacionalizado no âmbito de cada estado sem que houvesse uma regulamentação 

legal que determinasse a distribuição dos recursos utilizados no cálculo. Do modo como foi 

proposto, o salário médio seria calculado levando-se em conta todos os recursos, tanto do estado 
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quanto dos municípios e todas as matrículas da educação básica. Sem um mecanismo de 

redistribuição de recursos, a proposta, de fato, era impraticável. Como municípios que tinham 

reduzidos potenciais de investimento educacional poderiam manter um salário médio obtido 

com base em uma média estadual? Além disso, a proposição parece não levar em conta a divisão 

de responsabilidades quanto ao atendimento educacional. A proposta de salário médio 

apresentada pelo relator dependeria da criação de um fundo de financiamento da educação 

básica em cada um dos estados brasileiros. Como a política adotada pelo governo era de 

focalização no ensino fundamental, a proposta do relator aprovada pela CNE não logrou êxito 

junto ao MEC que solicitou revisão dos documentos aprovados pelo colegiado. O reexame foi 

solicitado por meio do Aviso Ministerial nº 178/MEC/GM, de 16 de abril de 1997. O CNE 

constituiu uma comissão formada pelos conselheiros Almir de Souza Maia, Regina Alcântara 

de Assis, Carlos Roberto Jamil Cury e João Monlevade para apreciação do pedido de reexame.  

Do trabalho da comissão resultou um novo texto que apresentado ao Plenário da 

Câmara recebeu emendas com diversas diretrizes e em sessão que contou com a presença do 

Ministro da Educação, Paulo Renato Souza, tomou seu formato de conteúdo definitivo. 

Segundo o Parecer CEB/CNE nº 010/1997, após divergências e consensos marcados por votos 

que definiram o pensamento da maioria, o texto da nova resolução foi aprovado. Na disputa por 

avanços no processo de valorização do magistério, que representaria a inserção do PSPN no 

texto da resolução, prevaleceram os interesses governamentais: MEC, Consed e Undime.  

O Parecer CEB/CNE nº 10/1997 enaltece as minúcias do Aviso Ministerial nº 

178/1997 ressaltando ainda que além das observações da assessoria técnica do MEC, as 

proposições estavam em consonância com o Consed e com a Undime.  A negativa ao piso como 

possibilidade de vencimento inicial da carreira foi aceita pelo CNE com base na seguinte 

argumentação do MEC. 

  
a) Piso Salarial Nacional – sob o fundamento de que o dispositivo constitucional 
contido no art. 206, inciso V estabelece, entre outros princípios, a “valorização dos 
profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei, planos de carreira para o 
magistério público, com piso salarial profissional...” (grifo do autor), o entendimento 
é o de que a Constituição remete a questão do piso à lei própria, no caso à LDB. Esta, 
por seu turno, ao abordar o assunto no artigo 67, atribui competência, neste particular, 
“explicitamente aos sistemas de ensino (federal, estaduais e municipais)”, tornando 
tais entes federativos os responsáveis pela valorização dos profissionais da educação, 
entre outras medidas, “assegurando-lhes piso salarial profissional (...) nos termos dos 
estatutos e dos planos de carreira do magistério público”. (BRASIL, 1997a, grifos dos 
autores). 

 

 Com base no que já estava posto da legislação federal, o Parecer CEB/CNE nº 10/1997 

não sugeriu um vencimento inicial para as carreiras. Prevaleceu a proposição do salário médio 
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com a prerrogativa de cada ente subnacional definir o piso e teto da carreira. O Parecer partia 

da ideia de que em cada estado e município havia um custo médio por aluno associado ao 

volume de impostos arrecadados e ao número de alunos nas respectivas redes de ensino. Para 

melhor compreensão talvez melhor fosse visualizar o custo aluno como um potencial de 

investimento per capita, ou seja, o montante de impostos disponíveis para o ensino fundamental 

dividido pela quantidade de alunos matriculados na etapa. O valor do salário médio do professor 

do ensino fundamental dependeria do número médio de alunos atendidos por professor na 

respectiva rede de ensino. Dessa forma, o valor do menor e do maior salário se vincularia à 

amplitude da carreira: quanto maior a amplitude menor o salário inicial. “Nos municípios onde 

o salário médio do professor fosse R$ 300,00, sendo adotada a amplitude de 50% o menor 

salário seria de R$ 240,00 (máximo de RS 360,00)” (BRASIL, 1997a, p. 5), mas da mesma 

forma o salário médio poderia continuar sendo R$ 300,00 e ter um vencimento inicial de R$ 

100,00 e o maior vencimento de R$ 500,00 o que pouco colaboraria para a valorização salarial 

docente no início da carreira. 

A Resolução CEB/CNE nº 03/1997 foi aprovada com os votos favoráveis dos relatores 

Ulysses de Oliveira Panisset (Cogeime) e Iara Silvia Lucas Wortmann (Fórum dos Conselhos 

Estaduais de Educação), bem como dos conselheiros Jamil Cury (Anped), Alnir de Souza Maia 

(CRUB), Fábio Luiz Marinho Aidar (Senai), Regina Alcântara de Assis (CNC) e Guiomar 

Namo de Mello (MEC) que apresentou voto em separado. Votaram contra a proposta os 

conselheiros João Monlevade (CNTE), que apresentou também voto em separado, sendo 

acompanhado pelas conselheiras Edla de Araújo Lira Soares (Undime) e Hermengarda Alves 

Lüdke (SBPC). A Resolução sintetizou da seguinte forma as diretrizes para elaboração das 

tabelas de vencimento, partindo do conceito de salário médio.  

 
Art. 7º. A remuneração dos docentes do ensino fundamental deverá ser definida em 
uma escala cujo ponto médio terá como referência o custo médio aluno-ano de cada 
sistema estadual ou municipal e considerando que: 
I - o custo médio aluno-ano será calculado com base nos recursos que integram o 
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, 
aos quais é adicionado o equivalente a 15% (quinze por cento) dos demais impostos, 
tudo dividido pelo número de alunos do ensino fundamental regular dos respectivos 
sistemas; 
II - o ponto médio da escala salarial corresponderá à média aritmética entre a menor 
e a maior remuneração possível dentro da carreira; 
III - a remuneração média mensal dos docentes será equivalente ao custo médio 
aluno-ano, para uma função de 20 (vinte) horas de aula e 05 (cinco) horas de 
atividades, para uma relação média de 25 alunos por professor, no sistema de ensino; 
IV - jornada maior ou menor que a definida no inciso III, ou a vigência de uma relação 
aluno professor diferente da mencionada no referido inciso, implicará diferenciação 
para mais ou para menos no fator de equivalência entre custo médio aluno-ano e o 
ponto médio da escala de remuneração mensal dos docentes; 
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V - a remuneração dos docentes do ensino fundamental, estabelecida na forma deste 
artigo, constituirá referência para a remuneração dos professores da educação infantil 
e do ensino médio (BRASIL, 1997b). 

 

De acordo com a previsão do governo federal o VAA no Fundef em 1998 seria de R$ 

300,00. Caso o município, por exemplo, não tivesse nenhuma arrecadação própria de impostos, 

o salário médio na tabela de vencimentos deveria ser R$ 300,0065. Caso o município, por 

exemplo, tivesse arrecadação própria de impostos, assim como no Fundef, 15% deles seriam 

adicionados ao dividendo para efeitos do cálculo do salário médio do professor. Garantindo a 

média de pelo menos 25 alunos por turma no ensino fundamental, o salário médio não seria 

inferior a R$ 300,00. Porém essa regra não contempla o PSPN. Este seria um dos motivos da 

declaração de voto do conselheiro João Monlevade, que segundo ele, representou a “resistência 

sindical cidadã” (MONLEVADE, 2000, p. 247). Na declaração de voto o conselheiro, 

acompanhado de Edla de Araújo Lira Soares e Hermengarda Alves Lüdke, pontuava o seguinte: 

 
[...] não posso absolutamente concordar com mecanismos que resultem em salários 
abaixo do potencial e, pior, tão insuficientes e indefinidos que irão forçar o professor 
à escolha da multi-jornada e do multi-emprego [...] identificado como fator de 
desvalorização profissional e desqualificação do ensino público. 
[...] 
São necessários mecanismos indutores de valorização do trabalho e do salário 
docente. Foi exatamente o contrário que se aprovou na Câmara de Educação Básica 
na sessão em que se concluiu a votação da Resolução das Diretrizes. Senão, vejamos. 
Baseou-se a remuneração média dos professores do ensino fundamental na divisão 
dos recursos da sub-vinculação de 60% pelo número de professores necessários para 
atender aos alunos naquele nível de ensino, num regime de jornada de 20 horas de 
aula e numa relação de 25 alunos por professor, no respectivo sistema. Ora, tal fórmula 
é duplamente perversa: primeiro, porque no agregado do país e na maioria das redes 
estaduais e municipais a matrícula no ensino fundamental excede a 60%, tornando a 
divisão de 60% dos recursos por mais de 60% de alunos e professores um exercício 
de rebaixamento da remuneração potencial média; segundo, porque a relação de 25 
alunos por professor no sistema associada à jornada de 20 horas semanais de docência 
em sala de aula ao mesmo tempo induz à dupla jornada como possibilidade de "mais 
salário" e nega a proposta da LDB, exigida também pela qualidade de ensino e pela 
inserção do país na modernidade e na globalização, de ampliar a carga curricular dos 
alunos rumo à escola de tempo integral. 
[...] 
"Não se coloca alunos novos em dinheiro velho". Caso contrário, nada mais 
estaríamos fazendo do que monitorando o processo gradativo de deterioração da 
qualidade do ensino público, oferecendo a cada ano uma menor "disponibilidade 
média de recursos por aluno", como aconteceu principalmente de 1950 para cá. As 
primeiras vítimas seriam os professores, a partir de agora mais solidários na sua 
miséria salarial e no esforço de multiplicar suas jornadas, não mais para atender à 
necessidade de alunos e escolas sem professores, mas para equilibrar o orçamento 
familiar e continuar equilibrando as finanças do país no seu ajuste à acumulação do 
capital internacional. E as vítimas finais seriam os alunos das escolas públicas da 
Educação Básica, que não contariam com profissionais da educação com salários e 

                                                 
65 É improvável que existisse algum município que não arrecadasse nenhum recurso próprio como IPTU ou 
ISSQN. 
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jornada que lhes garantissem aprendizagem, mas tão somente com indivíduos 
reduzidos a máquinas deficientes de ensinar. [...]. (MONLEVADE, 2000, p. 247-250). 

 

Mesmo diante dos protestos, ou do que Monlevade (2000) chamou de “resistência 

sindical cidadã”, a valorização salarial do magistério não evoluiu tendo como fundamento os 

conceitos de PSPN nem tampouco de custo-aluno-qualidade, que começava a ocupar espaço 

nas discussões tendo como origem a necessidade de uma política de financiamento da educação 

básica mais promissora. Pelo contrário, conforme Pinto (2002, p. 115), com o Fundef, o governo 

federal, além de não cumprir o Acordo de 1994, substituiu o piso nacional por salário médio e 

deixou de aplicar no ensino fundamental, caso fossem observados os termos do fundo, cerca de 

R$ 10 bilhões de 1998 a 2002. 

Dada a importância das diretrizes (BRASIL, 1997b) e de seu possível poder de 

influência na elaboração dos planos de carreira do magistério, discutiremos os elementos que 

julgamos determinantes no processo de estruturação da carreira e de valorização docente na 

terceira parte deste estudo fazendo um comparativo entre o que foi orientado (texto produzido 

no contexto macro) e o que foi acolhido ou não pelos municípios analisados (textos produzidos 

no contexto micro). Da mesma forma serão utilizados os textos Plano de carreira e 

remuneração do magistério público, LDB, Fundef, diretrizes e nova concepção de carreira 

(DUTRA JUNIOR et al, 2000) e o Guia de consulta para o Programa de Apoio aos Secretários 

Municipais de Educação – Prasem III (RODRIGUES; GIÁGIO, 2001). Estes textos, incluindo 

as diretrizes para a carreira de 1997, representam a forma mais objetiva de interpretação da 

legislação federal que envolve os elementos constitutivos da carreira do magistério e que 

possuem o objetivo explícito de orientar a elaboração dos planos de carreira dos entes 

subnacionais sobretudo dos municípios onde sempre houve maior demanda de assistência 

técnica qualificada. 

 

 

1.4 A carreira do magistério no Plano Nacional de Educação (2001-2010) 

 

A Lei nº 9.394/1996, no Art. 87, §1º, determinou que a União, no prazo de um ano a 

partir da publicação desta lei, encaminhasse ao Congresso Nacional o PL do PNE, com 

diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos. O momento representou uma oportunidade para que a sociedade 

brasileira expressasse suas perspectivas educacionais para o interstício de dez anos. A forma de 

financiamento das demandas educacionais levantadas era o principal e mais importante 
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elemento a ser definido no plano. Melhorar as condições salariais dos profissionais do 

magistério era uma dessas demandas. 

 
[...] mais que nunca, os princípios deveriam ser observados e os compromissos das 
LDBs cumpridos. O Plano Nacional de Educação (PNE) deveria premiar um aumento 
dos recursos públicos a serem aplicados em educação na próxima década. A atuação 
do governo federal nesse período deveria priorizar as ações no campo educacional, 
elevando o volume de recursos para esse setor. (AMARAL, 2001, p. 116). 

 

O Congresso Nacional aprovou como meta que haveria “a elevação dos gastos 

públicos em educação até atingir 7% do PIB, ampliando-se à razão de 0,5% do PIB nos 

primeiros 4 anos e 0,6% do PIB no 5º ano” (BRASIL, 2002), porém esta medida, que poderia 

colaborar para viabilidade dos estatutos e planos de carreira do magistério público brasileiro 

com melhores perspectivas de valorização, foi vetada pelo Presidente FHC.  

O governo Lula, 2003 a 2010, apesar de ter criticado o veto durante a campanha 

presidencial de 2002, não empreendeu nenhuma ação para que ele fosse derrubado 

(GHIRALDELI JUNIOR, 2009). Dessa forma, o PNE, com os vetos na área de financiamento, 

não passou de “uma carta de intenções” (NUNES, 2007, p. 115; CURY, 2009a, p. 13). 

Aprovado por meio da Lei nº 10.172/2001, o PNE abordou no eixo IV os aspectos 

relacionados ao magistério da educação básica, mais especificamente sobre a formação de 

professores e a valorização. O PNE reconhece que a melhoria da qualidade do ensino, somente 

poderia ser alcançada se ao mesmo tempo fosse promovida a valorização do magistério. Uma 

valorização global que implicasse simultaneamente em ações de formação profissional inicial, 

condições de trabalho, salário, carreira e formação continuada. Seriam medidas necessárias 

porque “ano após ano, grande parte dos professores abandona o magistério devido aos baixos 

salários e às condições de trabalho nas escolas” (BRASIL, 2002, p. 111). No eixo IV foram 

estabelecidas 28 importantes metas/objetivos relacionadas à formação inicial e continuada e à 

valorização do magistério, todas com perspectiva de impactar de alguma forma a carreira.  

De acordo com o PNE 2001-2010, a valorização do magistério implicaria, pelo menos, 

em cinco quesitos, dispostos nos seguintes termos: 

 
* uma formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa do educador 
enquanto cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos objeto de trabalho com 
os alunos e dos métodos pedagógicos que promovam a aprendizagem; 
* um sistema de educação continuada que permita ao professor um crescimento 
constante de seu domínio sobre a cultura letrada, dentro de uma visão crítica e da 
perspectiva de um novo humanismo; 
* jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos alunos, concentrada 
num único estabelecimento de ensino e que inclua o tempo necessário para as 
atividades complementares ao trabalho em sala de aula; 
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* salário condigno, competitivo no mercado de trabalho, equiparado com outras 
ocupações que requerem nível equivalente de formação; 
* compromisso social e político do magistério. (BRASIL, 2002, p. 116).  

 

Seguindo a concepção governamental de exigência de resultados positivos por meio 

do bom desempenho dos profissionais do magistério, os quatro primeiros fatores seriam de 

competência do poder público, mas o quinto fator dependeria do profissional do magistério que 

deveria se comprometer com a aprendizagem dos alunos respeitando seus direitos como 

cidadãos em formação, se interessar pelo trabalho e participar das atividades em equipe na 

escola, ou seja, se de um lado a valorização do magistério dependeria da garantia de condições 

essenciais por parte do poder público, por outro lado uma educação de qualidade dependeria 

incondicionalmente do bom desempenho dos professores em suas atividades.  

No PNE 2001-2010 a atenção dada aos aspectos da carreira do magistério é discreta. 

Nos termos do documento haveria de se prever na carreira sistema de ingresso, promoção e 

afastamentos periódicos para estudos que levassem em conta as condições de trabalho e de 

formação continuada e a avaliação do desempenho dos professores. No entanto, sem o aporte 

necessário de recursos para a área da educação, prejudicado com o veto à meta inerente a 

vinculação de investimentos como percentual do PIB, o PNE 2001-2010 não contribuiu 

concretamente para a viabilidade dos planos de carreira, sobretudo na esfera municipal.  

Considerando o recorte de nosso estudo, faremos a discussão apenas das três primeiras 

metas do capítulo de formação e valorização do magistério e suas respectivas avaliações.  

 
1. Garantir a implementação, já a partir do primeiro ano do PNE, dos planos de 
carreira para o magistério, elaborados e aprovados de acordo com as determinações 
da Lei nº 9.424/96 e a criação de novos planos, no caso de os antigos ainda não terem 
sido reformulados segundo aquela lei. Garantir, igualmente, os novos níveis de 
remuneração em todos os sistemas de ensino, com piso salarial próprio, de acordo 
com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, assegurando a 
promoção por mérito. (BRASIL, 2002). 

 

A primeira meta do PNE para a valorização do magistério pressupõe que haviam 

estados e municípios que até aquela data ainda não haviam elaborado seus planos de carreira66. 

Mesmo sendo um princípio constitucional (CF/1988), uma diretriz da educação nacional (LDB) 

e objeto de diretrizes específicas do CNE, os planos de carreira continuaram inexistentes em 

muitos municípios brasileiros. Sem previsão de novas fontes de financiamento para a educação, 

                                                 
66 O resultado da ADI nº 1.627/1997 foi desfavorável aos dispositivos da Lei nº 9.424/1996 (Lei do Fundef) que 
estabelecia o prazo de seis meses para que estados, Distrito Federal e municípios apresentassem seus planos de 
carreira e remuneração do magistério.  
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garantidas como percentual do PIB como inicialmente propunha o PNE, poucas perspectivas 

de valorização do magistério foram levantadas nos primeiros anos do século XXI. 

A forma como a primeira meta foi redigida dificultou seu monitoramento e avaliação 

pelos seguintes motivos: i) propôs que os planos de carreira fossem implementados “a partir do 

primeiro ano do PNE” (BRASIL, 2002) que poderia ser em qualquer ano a partir de 2001, 

inclusive posterior a 2010; ii) propôs que os planos de carreira fossem elaborados de acordo 

com a Lei nº 9.424/1996 que não possui nenhuma determinação objetiva, possível de ser 

mensurada; iii) propôs que se garantissem os novos níveis de remuneração e piso salarial 

próprio em todos os sistemas de ensino de acordo com as diretrizes do CNE, porém as diretrizes 

não estabeleciam quais seriam esses níveis e nem o percentual de diferenciação entre eles, 

tampouco acatou o conceito de piso salarial, mas o de salário médio facultando a cada ente 

subnacional determinar sua própria estrutura para a carreira do magistério; e iv) propôs a 

promoção por mérito sem definir o que seria o mérito. 

Na avaliação do Inep (BRASIL, 2009b) as ações desenvolvidas pelo governo federal 

para colaborar no cumprimento da primeira meta mencionada foram: i) Política Nacional de 

Valorização dos Trabalhadores em Educação; ii) criação da Comissão de Valorização dos 

Trabalhadores de Educação; iii) Programas de valorização existentes no PPA (Resolução nº 03, 

de 8 de outubro de 1997); iv) Fundeb (Lei nº 11.494, de junho de 2007); v) PSPN (Lei nº 

11.738/2008).  

Embora sejam importantes, as duas primeiras ações citadas não teriam potencial para 

colaborar no cumprimento da meta. O foco do que tem se chamado de Política Nacional de 

Valorização dos Trabalhadores em Educação e a respectiva criação da Comissão de 

Valorização dos Trabalhadores em Educação está centrado na formação e profissionalização 

dos funcionários técnico-administrativos das escolas67. Sobre a terceira ação do MEC, 

Programas de valorização existentes no PPA (Resolução nº 03, de 8 de outubro de 1997), não 

encontramos informações. Já a implantação do Fundeb e a instituição do PSPN, 

respectivamente em 2007 e 2008, foram as ações mais importantes e objetivas do governo 

                                                 
67 O Capítulo 10 do PNE traz como título “Formação dos professores e valorização do magistério” dentro do eixo 
IV que tem como título “Magistério da Educação Básica”, ou seja, pelos títulos o conteúdo seria referente aos 
profissionais do magistério, porém há metas e objetivos visando a valorização dos servidores técnico-
administrativos que não fazem parte do magistério. Há que se ressaltar que até a aprovação da Lei nº 12.014/2009 
que altera o Art. 61 da Lei nº 9.394/1996 com a finalidade de discriminar as categorias de trabalhadores que se 
devem considerar profissionais da educação, os conceitos de trabalhadores em educação, profissionais da educação 
e profissionais do magistério eram usados muitas vezes como sinônimos. Isso não quer dizer que a Lei nº 
12.014/2009 tenha resolvido essa questão. A valorização do pessoal administrativo das escolas e a constituição de 
sua identidade profissional precisa avançar sendo dessa forma objeto da “Política Nacional de Valorização dos 
Trabalhadores em Educação” e da “Comissão de Valorização dos Trabalhadores de Educação”. 
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federal com vistas ao cumprimento da meta. Porém, no primeiro mandato do Presidente Lula 

da Silva, 2003-2006, não foram observadas ações consistentes que pudessem impactar na 

implantação ou reformulação dos planos de carreira do magistério. 

Parece oportuno ressalvar que embora sejam extremamente relevantes, o Fundeb e o 

PSPN levantaram expectativas para o cumprimento da meta a partir de suas aprovações, mas 

não dão conta da dimensão de seu cumprimento dentro do período estabelecido (2001-2010) ou 

mais precisamente, dentro do período avaliado (2001-2008). O Fundeb, por exemplo, embora 

tenha sua criação na EC nº 53/2006, por força da nova redação dada ao Art. 60 do ADCT no 

§4º e no §5º incisos I e II, só foi integralmente implantado em 2009, penúltimo ano de vigência 

do PNE 2001-2010. O PSPN, no mesmo sentido, por força do disposto na Lei nº 11.738/2008, 

Art. 3º, incisos II e III, só seria integralmente implantado em 2010, último ano de vigência do 

PNE. E o seria não é por acaso, pois alguns dispositivos importantes da lei foram alvos da ADI 

nº 4.167/2008 que de alguma forma prejudicou sua imediata implantação. 

Em 2008, o que se podia avaliar eram os resultados conseguidos com a orientação do 

CNE por meio da Resolução CNE/CEB nº 03/1997 (diretrizes para elaboração dos planos de 

carreira) e da implantação do Fundef, 1998. Além dessas não houve, até 2007, nenhuma ação 

do governo federal que colaborasse objetivamente para o cumprimento da meta.   

Diante do exposto, o Fundeb e o PSPN parecem não ser indicadores consistentes para 

avaliar a meta nº 01 no período compreendido entre 2001 e 2008, mesmo sendo do ponto de 

vista das ações do governo federal. Quais seriam os indicadores necessários para avaliar o 

cumprimento da primeira meta? Considerando a subjetividade com que foi elaborada e 

ressalvando a possibilidade de se levantar quantos estados e municípios aprovaram leis 

instituindo os planos de carreira até 2008 (o que não significa que tenham sido implementados), 

não haveria indicadores possíveis de avaliar o cumprimento da meta. As observações e 

recomendações dos avaliadores colaboram para essa conclusão, pois revelam a necessidade de 

se conhecer melhor como a carreira do magistério está organizada no âmbito dos entes 

subnacionais, em especial nos municípios. Foram apontadas as seguintes observações e 

recomendações. 

 
1.Realizar pesquisa nas secretarias estaduais e municipais para avaliar a existência de 
plano de carreira; 2.No caso dos planos de carreira municipais, levantar se os 
professores de educação infantil estão contemplados; 3.Fazer o levantamento do piso 
salarial médio dos profissionais da educação básica no Brasil; 4.Incluir, no Censo 
Escolar, um campo específico sobre plano de carreira e data de aprovação. (BRASIL, 
2009b, p. 606). 
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As recomendações dos avaliadores são extremamente pertinentes, pois não existem 

informações acessíveis em nenhum banco de dados que possam facilitar o estudo da carreira do 

magistério no Brasil. Nem mesmo os tribunais de contas, que em tese deveriam ter e 

disponibilizar acesso a essas informações possuem sistema que dê conta, por exemplo, da 

estrutura das carreiras e das tabelas de vencimento consideradas anualmente para geração da 

folha de pagamento. 

As metas 2 e 3 do capítulo 10 se relacionam a jornada de trabalho.  

 
2. Implementar, gradualmente, uma jornada de trabalho de tempo integral, quando 
conveniente, cumprida em um único estabelecimento escolar. 
3. Destinar entre 20% e 25% da carga horária dos professores para preparação de 
aulas, avaliações e reuniões pedagógicas. (BRASIL, 2001). 

 

Com exceção do Programa Mais Educação, os avaliadores citaram como ações do 

governo federal para colaboração no alcance das metas 2 e 3, as mesmas ações citadas para a 

meta 1. A jornada de trabalho, tanto no que se refere ao seu cumprimento em tempo integral 

quanto à destinação de uma parte do tempo para as atividades extraclasse, ou horas-atividades 

como são chamadas, é um dos elementos constitutivos da carreira do magistério e, portanto, as 

ações que colaboram para a implantação dos planos de carreira, necessariamente devem 

colaborar para a constituição de uma carga horária que dê aos professores melhores condições 

de trabalho. A Lei nº 11.494/2007 (Fundeb) e a Lei nº 11.738/2008 (PSPN), certamente, como 

já mencionamos, levantariam a partir de suas aprovações e integralizações, respectivamente 

2009 e 2010, melhores expectativas para a implementação dos planos de carreira em suas 

diversas dimensões, dentre elas, a jornada de trabalho. 

No que se refere a tomar o Programa Mais Educação como uma ação capaz de 

colaborar para a permanência do professor em tempo integral preferencialmente em uma única 

unidade escolar, há que se fazer algumas ressalvas. Vejamos do que se trata o Programa Mais 

Educação a partir da portaria de sua instituição. 

 
Art. 1° Instituir o Programa Mais Educação, com o objetivo de contribuir para a 
formação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio da articulação de ações, 
de projetos e de programas do Governo Federal e suas contribuições às propostas, 
visões e práticas curriculares das redes públicas de ensino e das escolas, alterando o 
ambiente escolar e ampliando a oferta de saberes, métodos, processos e conteúdos 
educativos.  
Parágrafo único. O programa será implementado por meio do apoio à realização, em 
escolas e outros espaços sócio-culturais, de ações sócio-educativas no contraturno 
escolar, incluindo os campos da educação, artes, cultura, esporte, lazer, mobilizando-
os para a melhoria do desempenho educacional, ao cultivo de relações entre 
professores, alunos e suas comunidades, à garantia da proteção social da assistência 
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social e à formação para a cidadania, incluindo perspectivas temáticas dos direitos 
humanos, consciência ambiental, novas tecnologias, comunicação social, saúde e 
consciência corporal, segurança alimentar e nutricional, convivência e democracia, 
compartilhamento comunitário e dinâmicas de redes. (BRASIL, 2007b). 

 

Embora tivesse como demanda a ampliação do atendimento escolar no contraturno em 

espaços escolares e não-escolares e pudesse, em consequência, demandar mais tempo dos 

professores na mesma escola, isso não passou de expectativas. Assim, se de 2001 a 2008 o 

Programa Mais Educação, instituído em 2007, cronologicamente não poderia ter contribuído 

para que as metas 2 e 3 do capítulo 10 do PNE 2001-2010 fossem atingidas, sua implementação 

a partir de 2008 traz uma situação ainda menos promissora para esta finalidade. Ao invés de ser 

desenvolvido por professores da própria escola ou por outros professores com o mínimo de 

formação acadêmica, o Programa Mais Educação tem sido desenvolvido por meio de 

monitorias onde não se estabelece nenhum tipo de vínculo contratual entre o setor público e os 

colaboradores, bem como não se exige formação específica para o exercício. Qualquer pessoa 

com alguma afinidade com a tarefa pode contribuir.  

No Programa Mais Educação o trabalho é voluntário. São ressarcidas apenas as 

despesas com transporte e alimentação como pode se observar na Resolução MEC/FNDE nº 

34/2013.  

 
Art. 4º Os recursos destinados ao financiamento do Programa Mais Educação serão 
repassados às UEx para cobertura de despesas de custeio e capital, calculados de 
acordo com as atividades escolhidas e a quantidade de alunos indicados nos Planos de 
Atendimento das Escolas cadastrados no SIMEC e voltados à cobertura total ou 
parcial de despesas previstas no Manual de Educação Integral devendo ser 
empregados: 
[...] 
II - no ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos monitores e tutores 
responsáveis pelo desenvolvimento das atividades do Programa Mais Educação. 
§ 1º Para os fins desta resolução, considerar-se-ão monitores os responsáveis pela 
realização das atividades previstas nos §§ 2º ao 7º do art. 3º, e tutores os responsáveis 
pelas atividades específicas de que trata o § 8º do citado artigo. 
[...] 
§ 3º As atividades desempenhadas pelos monitores e tutores a que se refere o inciso 
II do caput deste artigo serão consideradas de natureza voluntária, na forma definida 
na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, sendo obrigatória a celebração do Termo 
de Adesão e Compromisso do Voluntário. 
§ 4º O ressarcimento das despesas especificadas no inciso II do caput deste artigo será: 
I - calculado por mês de atividade, de acordo com o número de turmas monitoradas 
e/ou tutoriadas, tomando como referencial os seguintes valores: 
a) escolas urbanas: R$ 80,00 (oitenta reais) mensais, por turma monitorada; 
b) escolas rurais: R$ 120,00 (cento e vinte reais) mensais, por turma monitorada; e 
c) escolas urbanas e rurais para desenvolvimento das atividades referidas no § 8º do 
art. 3º: R$ 80,00 (oitenta reais) mensais, por turma tutoriada. (BRASIL, 2013). 
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Além do repasse em parcela única dos recursos para custear o ressarcimento dos 

voluntários, a Resolução MEC/FNDE nº 34/2013 prevê o repasse de mais R$ 3.000,00 por 

escola que tenha até 500 alunos cadastrados no programa, sendo R$ 2.000,00 para custeio e R$ 

1.000,00 para capital. Porém esses recursos não podem ser gastos com o pagamento dos 

professores efetivos da rede. Eles devem ser usados para a aquisição dos insumos necessários 

para o atendimento do programa. 

No que se refere à metodologia adotada pelo Programa Mais Educação para viabilizar 

a mão-de-obra, contrariando as expectativas dos avaliadores do PNE no período de 2001/2008 

(BRASIL, 2009b, p. 608), o caminho adotado não tem sido o de extensão da jornada de trabalho 

do professor favorecendo sua permanência em tempo integral e dedicação exclusiva a uma 

única escola. Pelo contrário, a metodologia adotada pelo Programa Mais Educação é uma 

afronta à luta histórica dos professores pelo reconhecimento de sua profissionalização baseada 

antes de tudo em uma formação sólida capaz de construir, além dos elementos necessários à 

prática, também a capacidade de reflexão teórica sobre seu exercício profissional. 

A relação dos voluntários do Programa Mais Educação com o serviço público se 

aproxima da relação exemplificada pelo BM em programa desenvolvido na Índia onde para 

garantir o atendimento a crianças em atraso escolar são contratadas pessoas da comunidade ao 

custo de 5 dólares por aluno/ano, mantendo conforme preceitua o Banco, “um excelente 

custo/benefício” (BANCO MUNDIAL, 2004, p. 125). O ressarcimento de transporte e 

alimentação dos voluntários do Programa Mais Educação não é feito por aluno atendido, mas 

se fosse representaria um custo anual, por aluno, de no máximo 11,4 dólares68 (turmas de 30 

alunos na área urbana, número mínimo por turma exigido pelo programa). 

Para colaboração no cumprimento das metas do PNE que contemplam a formação 

docente, sobretudo a inicial, de 2001 a 2008 foram desenvolvidos pelo MEC programas 

importantes como o Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação 

Infantil (Proinfantil), Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio (Pró-Licenciatura), Programa Universidade para Todos 

(Prouni) e Universidade Aberta do Brasil (UAB) (BRASIL, 2009b).  

 

 

1.5 O Fundeb e a luta por novas perspectivas para a carreira do magistério 

 

                                                 
68 Referência: outubro de 2014. 
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Com base em estudo sobre a aplicação dos recursos do Fundef em treze municípios do 

Rio de Janeiro, coordenado por Oliveira e Arelaro, ambos da Universidade de São Paulo, no 

período compreendido entre 1999 e 2002, que procurou acompanhar como a questão salarial 

do magistério presente na regulamentação dos estatutos e planos de carreira foi impactada pela 

nova sistemática de financiamento, Valle (2003, p. 143) sintetiza o cenário daquele período. 

  
A criação ou reformulação dos planos de carreira para o magistério tem-se 
caracterizado, portanto, por uma multiplicidade de ações, muitas delas apenas com o 
objetivo de cumprir parte das recomendações emanadas pelas políticas públicas, 
notadamente as de cunho burocrático. Percebe-se, portanto, que, em várias ocasiões, 
a elaboração desses planos, ao invés de contemplar a participação dos profissionais 
da educação, através de suas representações, na discussão para o estabelecimento de 
metas para a classe, dá-se em um âmbito de gabinete, muitas vezes, nos gabinetes das 
Secretarias Municipais e Estaduais de Planejamento ou de Fazenda. (VALLE, 2003, 
p. 143). 

 

De acordo com os dados apresentados por Valle (2003) a diferença entre vencimentos 

iniciais para uma mesma formação podia variar em mais de 300% entre municípios 

geograficamente próximos.  

Os resultados do estudo citado (comuns a outros municípios brasileiros), apresentavam 

em meados dos anos 2000, dois grandes desafios diretamente influentes no processo de 

valorização do magistério que tinham que ser atacados: melhorar o sistema de financiamento e 

instituir um parâmetro salarial nacional para todos os profissionais do magistério69, ou seja, o 

piso salarial profissional nacional. Este estaria diretamente vinculado à carreira do magistério. 

Seria, nos termos de Monlevade (2000), o “salário mínimo do professor” e a partir dele seria 

determinada a possibilidade de progressão com base nos aspectos de titulação, habilitação e 

avaliação de desempenho.  

Em 2002, o processo eleitoral para presidência da República culminou com a vitória 

do candidato Luís Inácio Lula da Silva (PT), oposição ao governo da época, há oito anos sob 

liderança de Fernando Henrique Cardoso (PSDB).  

A eleição de Lula da Silva (PT) trouxe grandes expectativas por parte da sociedade 

brasileira, inclusive dos professores. Com o Fundef os professores de algumas regiões do país 

já haviam conseguido avanços no processo remuneratório consequentes da obrigatoriedade de 

aplicação de 60% dos recursos do fundo, no mínimo, no pagamento do magistério. No entanto, 

                                                 
69 Como já discutimos neste trabalho, com o Fundef apenas os profissionais do magistério com atuação no ensino 
fundamental eram contemplados. A Resolução CEB/CNE nº 03/1997 evidencia isso ao sugerir que a remuneração 
dos professores do ensino fundamental seja referência para a remuneração dos professores com atuação na 
educação infantil e no ensino médio. 
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os avanços não foram suficientes para garantir um padrão salarial em todo o país. Diferente de 

outras categorias profissionais, os trabalhadores da educação básica pública, no Brasil, não 

tinham parâmetro de remuneração, “a não ser a proibição de receberem, mensalmente, menos 

do que um salário mínimo” (VIEIRA, 2004, p. 49). O Presidente Lula da Silva (PT), embora 

tenha realizado duras críticas ao governo do PSDB (1995-2002) inerentes ao veto do dispositivo 

do PNE que tratava sobre a ampliação do investimento em educação no Brasil como percentual 

do PIB e a forma equivocada de complementação da União ao Fundef, permaneceu durante 

todo o primeiro mandato (2003-2006) inerte a qualquer ação que pudesse modificar aquele 

cenário (GHIRALDELI JUNIOR, 2009). 

No último ano de vigência do Fundef, 2006, a situação referente à carreira e ao salário 

dos profissionais do magistério no Brasil permanecia bastante heterogênea. A ausência de um 

parâmetro nacional de remuneração mantinha as discrepâncias remuneratórias entre as regiões 

e até mesmo entre as etapas de atuação. As condições de remuneração docente que marcaram a 

primeira metade dos anos 2000 pode ser descrita da seguinte forma: 
 

[...] a condição de remuneração de professores no Brasil vem sendo muito desigual, 
tanto no que se refere aos níveis de educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental, como nas demais séries da educação básica, e também conforme a região 
e a dependência administrativa. Em média, ela não pode ser considerada atraente 
quando comparada a outras profissões com exigência de grau universitário. Ao se 
olhar o conjunto de dados relativos a salários, constata-se que há regiões em que a 
remuneração dos professores tem sido sistematicamente muito baixa. Claro que cabe 
considerar aqui a oferta de empregos. Porém, para certo conjunto de jovens o 
magistério não é uma carreira que estimula sua procura. Em estados e municípios 
economicamente mais desenvolvidos, os salários se mostram um pouco melhores. 
Porém, diante do contexto de opções de outros trabalhos nessas regiões, esses salários 
não são nada competitivos. Ainda, relativamente ao custo de vida regional, também 
são preocupantes. (GATTI; BARRETO, 2009, p. 240-241) 

 

O Fundef colaborou para a melhoria das condições salariais de municípios 

extremamente pobres, sobretudo nas regiões norte e nordeste (MONLEVADE, 2006; VIEIRA, 

2004) onde se praticava remunerações abaixo do salário mínimo, mas não se mostrou suficiente 

para uma equalização significativa entre as regiões e as etapas de atuação dos profissionais do 

magistério70. Se por um lado é possível verificar que a formação, indicada pelos anos de 

escolarização impactaram a remuneração docente, por outro é possível observar que essa 

mesma formação não é valorizada da mesma forma nas diferentes regiões do país bem como 

nas diferentes etapas de atuação. 

                                                 
70 Ver Gatti e Barreto (2009, p. 224). 
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Nesse contexto, os últimos anos de vigência do Fundef foram marcados por discussões 

acirradas sobre o dispositivo que o substituiria e que procuraria corrigir suas deficiências. De 

acordo com Fernandes (2006), dos vários desafios que o tema apresentava pelo menos dois 

puderam ser fortemente evidenciados: a criação de um instrumento mais abrangente, que não 

se restringisse apenas ao ensino fundamental e a vinculação a ele de uma proposta de PSPN 

para os professores. Participaram das discussões agentes importantes do campo educacional 

como a CNTE, o Consed, a Undime, o CNE e outros. Nos últimos anos do primeiro mandato 

do Presidente Lula da Silva, 2005 e 2006, a expectativa era de que fossem arquitetadas as 

condições necessárias para a fixação do PSPN.  Desde 2003, quando Lula da Silva assumiu a 

presidência, havia por parte da CNTE a esperança de que essa questão seria resolvida, porém, 

como pontua Vieira (2004, p. 67), “a primeira proposição de reforma – a da previdência – 

também se deu na linha do agente fiscal, não da mudança”, exigindo por parte da entidade 

“mobilização para impedir perdas de direitos dos trabalhadores” (VIEIRA, 2007, p. 25).  

Em 2005, por meio da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 415 inicia a 

tramitação da emenda constitucional que criaria o Fundeb. De acordo com Fernandes (2009, p. 

27) o processo foi “um espetáculo cívico de rara eficácia conseguindo-se na Câmara e no 

Senado, avanços e unanimidades, que resultaram nos textos complexos da EC nº 53, de 2006”.  

Durante a tramitação da PEC nº 415/2005 dois atores institucionais protagonizaram ferrenha 

disputa sobre os termos que determinariam a distribuição dos recursos do novo fundo. O Consed 

e a Undime, representando respectivamente os estados e municípios, maiores interessados no 

processo de distribuição dos recursos manifestaram dissensos sobre o assunto. A inclusão das 

matrículas das crianças de zero a três anos só foi realizada mediante a pressão da sociedade 

civil, representada, dentre outros, pelo Movimento Todos pela Educação e pela Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação (MARTINS, 2010). 

Na Exposição de Motivos do Ministro Tarso Genro à PEC nº 415, expedida em 12 de 

maio de 2005, além de diagnosticar a necessidade de elevar os níveis de formação dos 

profissionais do magistério e pontuar que nas redes municipais o crescente número de alunos 

por turma entre 1994 (25,4) e 2002 (27,1) caracterizava precárias condições de trabalho, a 

desvalorização dos profissionais do magistério também é reconhecida.  

 
Relativamente aos salários, apesar dos recentes avanços, particularmente nas regiões 
mais carentes, pouco há que se comemorar. Pesquisa feita pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, com base nos dados da 
PNAD do IBGE de 2001, mostra que um professor que no nível médio ganha, em 
média, R$ 866,00, valor que representa 57% da remuneração de um policial civil, 34% 
do que ganha um delegado, ou um advogado e 10% do que ganha em média um juiz 
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de direito. Também nessa questão, ainda são grandes as disparidades regionais, visto 
que um professor de 1ª a 4ª série do Nordeste ganha, em média R$ 293,00, a metade 
do que recebe seu colega do Sudeste. (BRASIL, 2005). 

 

Contraditoriamente, a PEC nº 415/2005, de autoria do Executivo federal, não propôs 

nenhuma determinação que garantisse a valorização do magistério. De acordo com Machado 

(2010), pelo contrário, omitiu-se o dispositivo que vinculava no Fundef 60% dos recursos ao 

pagamento dos profissionais do ensino em efetivo exercício e que de certa forma havia 

contribuído para amenizar a situação de precariedade salarial percebida por professores 

públicos em várias regiões do país, sobretudo nas regiões norte e nordeste. A PEC nº 415/2005 

ignorou qualquer subvinculação percentual dentro do novo fundo para a valorização do 

magistério. Além disso, omitiu qualquer pretensão relacionada a planos de carreira e ao Piso 

Salarial Profissional Nacional. A Emenda Constitucional nº 53, em vários aspectos, foi 

construída sob pressão dos movimentos sociais durante sua tramitação no Congresso Nacional. 

Nesse sentido foi fundamental a participação ativa da CNTE. 

 
A questão do piso era levantada pela CNTE, em várias ocasiões, por exemplo, quando 
se realizou, na Câmara dos Deputados, teleconferência sobre o Fundeb, em setembro 
de 2004. Em outubro de 2005, a entidade encaminhou o Ofício nº 273/05 PR aos 
deputados, reafirmando a proposta do Fundeb, que deveria ter como pressuposto a 
valorização dos trabalhadores em educação, através de piso salarial e diretrizes de 
carreira ‘factíveis pela destinação de 80% dos recursos do fundo’. Entre as ‘emendas’ 
encaminhadas pela entidade, apresentadas na audiência pública de 27/10/05, figurava 
uma (‘emenda’ nº 4 da CNTE) que determinava que a lei regulamentadora dispusesse 
sobre o piso salarial profissional nacional. (MARTINS, 2010, p. 219, grifos do autor). 

 

No ofício nº 273/2005 encaminhado aos deputados pela presidente da CNTE, Juçara 

Maria Dutra Vieira, afirmava-se o seguinte: 

 
O piso é essencial, como também o são as diretrizes de carreira. Algumas dessas 
questões podemos tratar em lei complementar, mas é preciso que tenhamos a firme 
disposição de estabelecer na PEC um piso salarial que dê sentido à profissão e 
realmente permita vislumbrarmos melhores perspectivas para a educação. 
Certamente, se tivéssemos 80% de recursos do fundo destinados aos trabalhadores em 
educação, pela própria fórmula já teríamos assegurado não só um piso abaixo do qual 
nenhum trabalhador em educação pudesse ser remunerado, como também fatores 
diferenciadores nos estados que pudessem praticar salários mais elevados. O próprio 
percentual possibilitaria, além da garantia do piso, uma diferenciação positiva. (Apud 
MARTINS, 2010, p. 219).  

 

A Emenda Constitucional nº 53, aprovada em 19 de dezembro de 2006, dá nova 

redação aos Arts. 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal de 1988 e ao Art. 60 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A nova redação dada a este artigo ampliou 
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a subvinculação de recursos constitucionais, que antes destinava-se apenas ao ensino 

fundamental, para a manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração 

condigna dos trabalhadores da educação. Dessa forma, ficou criado, no âmbito de cada estado 

e do Distrito Federal, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação, de natureza contábil. A tabela a seguir apresenta a 

composição do Fundeb no que se refere aos impostos, aos percentuais, a progressividade de 

implementação e à complementação da União. 

 
 

Tabela 6 - Composição e escala de implantação financeira do Fundeb (2007-2020) 
UFs Origem dos Recursos Contribuição à formação do fundo 

2007 2008 2009 2010 a 2020 

Estado, 
Distrito 

Federal e 
municípios 

FPE71, FPM, ICMS, Lei 
Kandir 87/96 e IPI-Exp* 16,66% 18,33% 20% 20% 

ITCMD, IPVA, ITRm e 
outros eventualmente 
instituídos* 

6,66% 13,33% 20% 20% 

União Complementação 
Federal** 

R$ 2 
bilhões 

R$ 3 
bilhões 

R$ 4,5 
bilhões 

10% da contribuição 
total dos estados, DF e 
municípios 

Fonte: Brasil (2009c, p. 8).  
(*) Inclusive receitas correspondentes à dívida ativa, juros e multas relacionadas aos respectivos impostos. 
(**) Valores originais, a serem atualizados com base no INPC/IBGE. 

 

Observa-se que o Manual de Orientação do MEC acompanha a redação da MP nº 

339/1996, fixando em exatos 10% a complementação da União. A EC nº 53/2006 e a 

regulamentação desse dispositivo, através do Art. 6º da Lei nº 11.494/2007 estabelece que a 

complementação da União será de, no mínimo, 10%. Evidencia-se, dessa forma, a indisposição 

do governo federal para complementar os recursos do Fundeb em percentual superior a 10%. 

Nos mesmos padrões da implantação financeira dos recursos no Fundo, a inclusão nas 

matrículas obedeceu a critério semelhante. A integralização de todas as matrículas e dos 

respectivos recursos aconteceu a partir de 2009, inclusive. Se por um lado fatores como a 

organização dos fundos, distribuição proporcional de seus recursos, ponderações, forma de 

cálculo do valor anual mínimo por aluno, fiscalização e acompanhamento ficaram para a etapa 

de regulamentação, por outro lado a própria EC nº 53/2006 abre caminho para uma nova etapa 

da valorização salarial dos profissionais da educação básica pública brasileira, a ser viabilizada 

                                                 
71 Fundo de Participação dos Municípios (FPM); Fundo de Participação do Estado (FPE); Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); Imposto de 
Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD); Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA); Imposto Territorial Rural (ITR). 
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por meio do Piso Salarial Profissional Nacional. No Art. 206, o inciso V, é alterado e são 

acrescentados o inciso VIII e o parágrafo único nos termos que seguem: 

 
Art. 1º. A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: 
[...] 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
[...] 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos, aos das redes públicas; 
[...] 
VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 
pública, nos termos de lei federal. 
Parágrafo único. 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, 2006a, grifos nossos). 

 

O piso salarial deixa de ser genericamente um piso salarial profissional e passa a 

conter a adjetivação nacional. A nova redação faz com que o tema deixe de ser tratado de forma 

arbitrária pelos sistemas de ensino e provoca a União a ter que definir um valor padrão em 

norma federal. Além disso, a previsão do piso e da carreira deixa de ser restrita aos profissionais 

do magistério para contemplar um grupo maior conceituado como profissionais da educação.  

Em 2009, a Lei nº 12.014/2009 estabeleceu que os profissionais da educação não 

seriam só os profissionais do magistério, mas também os profissionais técnico-administrativos 

com formação específica na área de atuação. O problema é que a regulamentação do piso não 

se deu por meio do disposto nos incisos do Art. 206, mas conforme dispositivo constante do 

Art. 60 do ADCT que não contempla todos os profissionais da educação, se restringindo aos do 

magistério.  

Na análise de Abicalil (2008), um dos dispositivos mais eficazes da EC nº 53/2006 

para efetivação do PSPN deu-se na alínea e do inciso III do caput do Art. 60 do ADCT, 

especificamente o criador do Fundeb. Ficou determinado que dentre outros pontos a serem 

tratados na lei de regulamentação, esta deveria dispor sobre “prazo para fixar, em lei específica, 

piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação 

básica” (BRASIL, 2006a). Outro ponto importante conquistado no Congresso Nacional foi a 

subvinculação, no Fundo, de pelo menos 60% dos recursos para o “pagamento dos profissionais 

do magistério da educação básica em efetivo exercício” (inciso XII) (BRASIL, 2006a).  

A Emenda Constitucional nº 53 data de 19 de dezembro de 2006, ou seja, foi 

promulgada a doze dias do fim da vigência do Fundef. Isso significa que paralelo à discussão 

da emenda também se discutia sua regulamentação. A Medida Provisória nº 339/2006 foi 
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utilizada para garantir temporariamente a implantação do Fundeb a partir de 1º de janeiro de 

2007 (BRASIL, 2006b). Qual a importância desta Medida para os aspectos relativos ao piso do 

magistério? A Medida determinou que o poder público deveria fixar, em lei específica, no prazo 

de um ano, contado de sua publicação, Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais 

do magistério público da educação básica (Art. 42). Determinou também que o Executivo 

deveria enviar ao Congresso Nacional, no prazo de noventa dias, Projeto de Lei sobre a matéria. 

A Medida Provisória nº 339/2006, nesses termos, provocou a aceleração do processo de 

discussão do PSPN e o envio por parte do Executivo federal ao Congresso, no dia 28 de março 

de 2007, do Projeto de Lei nº 619 contendo proposta de sua regulamentação (BRASIL, 2007c). 

Dispondo sobre a organização e funcionamento do Fundeb, a Lei nº 11.494 foi 

aprovada em 20 de junho de 2007. A nova regulamentação ratifica todos os elementos 

importantes da MP nº 339/2006, dentre eles o sistema de composição do fundo, os critérios de 

redistribuição, as normas para a execução das despesas e as inovações quanto ao controle social.  

Quanto ao magistério, a Lei nº 11.494/2007 confirma a obrigatoriedade dos partícipes dos 

fundos aplicarem, pelo menos, 60% dos recursos anuais totais no pagamento dos profissionais 

do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública (Art. 22). Para fins do 

disposto neste artigo, a Lei inaugura definitivamente três conceitos importantes para a definição 

do que se entende por profissionais do magistério em efetivo exercício. 

 
Art. 22. [...] 
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, considera-se:  
I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da 
educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, 
integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou 
Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;  
II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem 
suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, 
planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação 
pedagógica; e  
III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério 
previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, 
temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo 
descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus 
para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. 
(BRASIL, 2007a). 

 

A Lei nº 11.494/2007, assim como os principais marcos legais que a antecedeu no 

contexto da legislação educacional, também determina a elaboração dos planos de carreira da 

educação, dentre eles os do magistério, no âmbito dos entes subnacionais. De acordo com o 

Art. 40, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão implantar planos de carreira e 

remuneração dos profissionais da educação básica de modo a assegurar “a remuneração 
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condigna dos profissionais da educação básica pública” (inciso I) (BRASIL, 2007a). Porém, 

sem a definição de um prazo para o comprimento desta determinação, na prática, permaneceu 

a prerrogativa para que municípios e estados que ainda não tinham planos de carreira pudessem 

adiar este procedimento por tempo indeterminado. 

Dentre os objetivos do Fundeb enquanto política de financiamento da educação básica 

no Brasil, estão: i) contribuir para melhorar a distribuição dos principais impostos que compõem 

a determinação do Art. 212 da CF/1988 no âmbito de cada estado com seus respectivos 

municípios; ii) viabilizar a expansão de matrículas na educação básica, sobretudo na educação 

infantil e no ensino médio; e, iii) viabilizar a instituição e o pagamento do piso salarial 

profissional nacional para o magistério. Verificar, no contexto dos municípios de Goiás, o 

alcance ou não deste objetivo, sobretudo de sua vinculação com os planos de carreira é uma das 

tarefas propostas neste estudo. 

 

 

1.6 A Lei nº 11.738/2008: avanços nos aspectos constitutivos da carreira do magistério 

no Brasil72 

 

A luta dos professores brasileiros representados nos anos de 1980 pela Confederação 

dos Professores do Brasil foi determinante para que a Assembleia Nacional Constituinte 

reconhecesse a necessidade de garantir à categoria a fundamentação legal para melhores 

condições de salário e carreira (Art. 206). Após a promulgação da CF/1988, como lembra Dutra 

Junior et al (2000, p. 42), “consolida-se o entendimento de que a questão da desvalorização do 

magistério é um processo nacional, que não pode ter soluções locais, necessariamente parciais 

e de difícil expansão para o conjunto do país”.  A valorização dos professores primários e a 

revalorização dos professores secundários73 passa a ser compreendida, em tese, como condição 

para a garantia de um padrão de qualidade da educação pública. Essa valorização, diante dos 

entraves da desigualdade regional dependeria de um instrumento capaz de superá-las. O PSPN 

é posto na pauta pelo movimento sindical que naquele momento defendia sua equivalência a 

três salários mínimos. (MONLEVADE; FERREIRA, 1998). 

                                                 
72 Sobre o PSPN, ver Abicallil (2008), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (2014), Machado 
(2010), Monlevade (2000) e Vieira (2007; 2012). 
73 Segundo Monlevade (2007) até por volta de 1950 os professores secundários e até os que lecionavam na etapa 
que hoje é a segunda fase do ensino fundamental, recebiam “remunerações até iguais às dos juízes e promotores” 
(p. 46). Nesse sentido teríamos que considerar um movimento de valorização (professores primários) paralelo ao 
de revalorização (professores secundários).  
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Vinte anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a conjuntura política 

possibilitou uma normatização objetiva para o PSPN, por meio da Lei nº 11.738/2008. Mas, 

nessa conjuntura, os problemas apontados na década de 1980 para fazer constar na Carta Magna 

a perspectiva de piso e carreira para os profissionais do magistério ainda são os mesmos. Para 

os candidatos às licenciaturas a profissão não é atrativa e para os que já estão a alternativa para 

ampliar os rendimentos tem sido a multijornada e o multiemprego. Mesmo assim, os 

rendimentos são menores do que os de outras profissões que exigem para formação o mesmo 

tempo de escolaridade.  O PSPN é, nesse sentido, apontado como instrumento capaz de 

colaborar para a superação de problemas desta natureza, ou pelo menos, para amenizá-los. 

O quadro a seguir apresenta elementos da Lei do PSPN que poderiam/deveriam 

impactar diretamente a carreira no magistério público no Brasil.  

 
Quadro 2 - Elementos constantes na Lei nº 11.738/2008, a Lei do PSPN 

Elemento Indicador 
1. PSPN R$ 950,00 
2. Atribuição Nível médio, modalidade normal 
3. Referência Vencimento Inicial  
4. Carga Horária Semanal Máximo, 40 horas 
5. Horas-Atividades No mínimo, 1/3 (um terço) 
6. Profissionais do Magistério Docentes e suporte à docência (inclui aposentados) 
7. Aposentados Contempla 
8. Implantação 2009 2/3 da diferença mais atualização  
9. Implantação 2010 Totalidade mais atualização 
10. Planos de Carreira Adequação ou elaboração 
11. Mês para atualização Janeiro 
12. Referência para atualização Crescimento valor mínimo aluno ano/Fundeb 
13. Complementação da União Complementação/Fundeb 
Fonte: Quadro elaborado para este estudo. 

 

Conforme é possível observar no Quadro 2 a Lei do PSPN institui indicadores 

objetivos para alguns dos principais elementos constitutivos da carreira do magistério. Por esse 

motivo não é exagerado dizer que esta é a mais importante normatização desses elementos na 

legislação federal.  

O PSPN não ficou restrito ao valor do vencimento básico, inicial da carreira, mas foi 

relacionado a outros elementos sem os quais poderia continuar como uma proposição genérica 

sem condições de aplicabilidade no âmbito local. 

Na Tabela 7 a seguir é possível observar a evolução do valor do PSPN de 2008 a 2015 

em valores correntes e atualizados, bem como os fatores que indicam o crescimento real desses 

valores. 
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Tabela 7 - Evolução do valor do PSPN de 2008 a 2015 

Ano Portarias VMAA 
(R$) 

Crescimento 
% 

Valor 
Corrente 

(R$)* 

Valor 
atualizado 

IPCA, Jan/2015 
(R$) 

Variação do 
Valor do 

PSPN 

2008 Port. Int. nº 1.027/2008 1.132,34  950,00 1.421,76 1,00 

2009 Port. MEC nº 788/2009 1.221,34 7,86 950,00 1.343,32 0,94 
2010 Port. Int. nº 538-A/2010 1.414,85 15,84 1.024,67 1.385,29 0,97 
2011 Port. Int. nº 1.721/2011 1.729,28 22,22 1.187,02 1.514,04 1,06 
2012 Port. Int. nº 1.495/2012 1.867,15 7,97 1.450,82 1.742,19 1,23 
2013 Port. Int. nº 16/2013 2.022,51 8,32 1.566,48 1.772,03 1,25 
2014 Port. Int. nº 15/2014 2.285,57 13,01 1.696,83 1.817,94 1,28 
2015      1.917,53 1.917,53 1,35 
*A partir de 2012 há uma diferença entre os valores do PSPN apresentados nesta tabela e os valores publicados 
pelo MEC. Em 2012 o PSPN que seria, de acordo com as portarias citadas, de R$ 1.450,82 foi arredondado pelo 
MEC para R$ 1.451,00. Para análise dos dados gerais deste estudo levou-se em consideração os valores 
publicados pelo MEC. 
Fonte: Tabela elaborada para este estudo com base nas portarias elencadas. 

 

O valor do PSPN, seguindo a regra de atualização interpretada pelo MEC, variou de 

R$ 950,00 em 2009 para R$ 1.917,78 em 2015 representando um aumento real de 35%. Esse é 

um dado importante porque evidencia perspectivas reais de valorização dos profissionais do 

magistério, porém há que se ressaltar que em alguns estados e municípios os governos têm 

minimizado as possibilidades dessa valorização utilizando de estratégias como a redução da 

dispersão das carreiras, a inclusão de  adicionais e/ou gratificações nos vencimentos, utilizando 

a prerrogativa dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para o gasto com pessoal 

(nem sempre de forma transparente) e, nos casos mais gritantes, simplesmente ignorando a 

legislação federal.  

A CNTE e a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) possuem diferentes 

preocupações sobre a forma de atualização do PSPN. Para a CNTE, diante da situação de baixa 

remuneração docente observada nos últimos anos, sobretudo se comparada a outras profissões 

que exigem semelhante nível de formação, o mecanismo de atualização do piso cumpre com a 

demanda de valorização salarial dos profissionais do magistério devendo ser mantido.  

 
Embora seja considerável a correção do piso nos últimos 6 anos (101,87%, sendo 
67,2% acima da inflação), o patamar inicial de R$ 950,00 não correspondia à 
exigência de valorização do magistério, tal como ainda ocorre hoje. Daí a necessidade 
de se manter essa importante política de resgate histórico de uma categoria 
profissional estratégica para o país, mas que historicamente sofreu intenso processo 
de exploração do trabalho num contexto político de desqualificação da escola pública. 
(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, 
2015). 
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A CNM, embora não tenha uma posição contrária à valorização salarial dos 

profissionais do magistério, expressa sua preocupação com as condições financeiras dos 

municípios para cumprir com a legislação federal. 

 
Em 2009, quando a Lei 11.738/2008 entrou em vigor, o piso era de R$ 950 para a 
jornada de 40 horas semanais. Este ano, com a soma de todos os reajustes feitos a cada 
janeiro, o valor chegou a R$ 1.917,78 – aumento de 13,01% em comparação a 2014. 
Portanto, o piso dos professores cresceu 101,9% - total acima da inflação. Enquanto 
isso, as receitas do Fundeb cresceram apenas 85%. 
O alerta da CNM é justamente para este ponto. O valor pago aos professores é 
reajustado, a cada ano, acima do crescimento da fonte de financiamento, que é o 
Fundeb. Assim, ele logo ficará insuficiente. O pagamento se tornará inviabilizado. De 
acordo com a Confederação, esta situação mostra o porquê de os prefeitos e 
governadores estarem com tantas dificuldades em pagar o Piso Nacional do 
Magistério. (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 2015). 

 

Uma das demandas da CNM para que o PSPN seja viabilizado pelos municípios é uma 

maior participação do governo federal na complementação das receitas para esta finalidade, 

porém, desde a aprovação da Lei do PSPN a Comissão Intergovernamental para Financiamento 

da Educação Básica de Qualidade (Art. 7º da Lei nº 11.494/2007), responsável pela definição 

de critérios para utilização de parte da complementação da União ao Fundeb (10% dos 10%), 

que poderia ser utilizada para pagar o Piso, não conseguiu fazê-lo. 

A Lei do PSPN estabeleceu o mês de dezembro de 2009 para que os entes federados 

elaborassem ou adequassem os planos de carreira do magistério às novas regras, porém, como 

veremos no estudo dos quinze municípios goianos, isso não ocorreu tal qual prescrito na 

legislação federal. Na terceira parte deste estudo fizemos o exercício de verificar no âmbito dos 

municípios de Goiás como a Lei do PSPN foi acolhida e de que forma impactou os planos de 

carreira e a valorização docente.  

 

 

1.7 As novas diretrizes para elaboração dos planos de carreira do magistério, Resolução 

CNE/CEB nº 02/2009 

 

A Resolução CNE/CEB nº 03/1997, aprovada na emergência de um novo modelo de 

financiamento da educação no Brasil, a política de fundos com foco no ensino fundamental, 

teve sua vigência prejudicada em 2006 com o fim do Fundef. As principais diretrizes dessa 

resolução tratam, sobretudo, da carreira dos profissionais do magistério com atuação no ensino 

fundamental. Na ausência de novas orientações do CNE imediatamente a partir de 2007, as 

diretrizes de 1997 continuaram sendo, em 2007 e 2008, os instrumentos mais objetivos de 
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consulta para os municípios que, nesse período, quisessem elaborar ou reelaborar seus estatutos 

e planos de carreira do magistério. Porém, com a implementação da Lei nº 11.494/2007 

(Fundeb) e da Lei nº 11.738/2008 (PSPN), as diretrizes de 1997 se tornaram extemporâneas, o 

que levou o CNE a aprovar uma nova resolução sobre o tema. 

Em 2008 o CNE elegeu uma comissão especial para estudar e propor a reformulação 

da Resolução CNE/CEB nº 03/1997. A comissão foi presidida pelo conselheiro Cesar Callegare 

tendo como relatora Maria Izabel Azevedo Noronha (CNTE). Também compuseram a comissão 

especial os conselheiros Adeum Hilário Sauer, Raimundo Moacir Feitosa e Clélia Brandão 

Alvarenga. Em 2008 esta comissão realizou três audiências públicas para debater o tema: São 

Paulo (16/10/2008), Olinda (24/11/2008) e Brasília (5/12/2008). Em decorrência das discussões 

realizadas e do trabalho de sistematização dessa comissão foi aprovado o Parecer CNE/CEB nº 

09/2009 com a minuta de resolução que viria se tornar a Resolução CNE/CEB nº 02/2009. 

Na introdução do Parecer CNE/CEB nº 09/2009 (BRASIL, 2009d), que trata sobre a 

reformulação das diretrizes para a carreira do magistério, foi registrada a importante 

participação de: João Monlevade, primeiro relator das diretrizes de 1997; Carlos Abicallil, 

deputado federal, autor do Projeto de Lei nº 1.592/2003 (BRASIL, 2003c) que define diretrizes 

nacionais de carreira para os profissionais da educação; Juçara Maria Dutra Vieira, ex-

presidente da CNTE; e de Francisco das Chagas Fernandes, secretário executivo adjunto do 

Ministério da Educação. O Parecer CNE/CEB nº 09/2009 foi, segundo o próprio parecer, o 

produto das discussões realizadas nas audiências públicas e dos principais conceitos presentes 

do Projeto de Lei nº 1.592/2003.  

Diferente do conflituoso contexto político em que a Resolução CNE/CEB nº 03/1997 

fora aprovada, as novas diretrizes aprovadas por meio da Resolução CNE/CEB nº 02/2009 

percorreram um itinerário de amplo debate envolvendo os principais atores institucionais 

interessados (CNTE, Undime e Consed, por exemplo) e culminou em consenso sobre a maioria 

dos elementos abordados pelo documento. 

Segundo disposto no Parecer CNE/CEB nº 09/2009, discutir a carreira do magistério 

não significa tratar tão somente da questão salarial, duração da jornada de trabalho ou evolução 

funcional, mas examinar todas as interfaces da organização do processo educacional. A 

discussão da carreira do magistério, segundo esse documento, implicaria na compreensão das 

seguintes questões: 

 
Assim, como reformular as Diretrizes para a Carreira do Magistério, tendo em vista 
oferecer às crianças e aos jovens um ensino de qualidade, sem refletir sobre o Pacto 
Federativo e as obrigações educacionais da União, Estados e Municípios na 
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perspectiva do sistema nacional de educação? Sem tratar do financiamento da 
educação, na direção da implementação do custo aluno qualidade? Sem compreender 
a função social da escola e a necessidade da organização de seus tempos, espaços e 
currículo para atender aos desafios do mundo contemporâneo? 
Finalmente, como pensar em Diretrizes para a Carreira do Magistério sem considerar 
a necessidade da gestão democrática das escolas e dos sistemas educacionais, aliada 
à adequada formação inicial e continuada, condições de trabalho, remuneração e 
jornada de trabalho do professor? (BRASIL, 2009d, p. 2). 

 

As questões suscitadas no Parecer CNE/CEB nº 09/2009 traduzem a preocupação dos 

conselheiros não só com os aspectos específicos da categoria, mas além disso, com a oferta de 

uma educação pública de qualidade para todos, que necessariamente passaria por melhores 

perspectivas de carreira docente.  

Se em 1997 as diretrizes para elaboração dos planos de carreira do magistério não 

possuíam amparo evidente na legislação para elementos importantes da carreira como o PSPN 

e a definição de parte da carga horária para atividades extraclasse, em 2009 o CNE fundamentou 

as novas diretrizes na Lei do Fundeb e principalmente na Lei do PSPN.  

Sendo a resolução aprovada em 28 de maio de 2009, as diretrizes para elaboração ou 

reelaboração dos novos planos de carreira do magistério dos estados, municípios e do Distrito 

Federal, abordou os principais elementos constitutivos da carreira do magistério, dentre eles: i) 

prazo para adequação ou elaboração dos planos de carreira; ii) identificação dos profissionais 

do magistério; iii) piso salarial profissional nacional; iv) forma de acesso à carreira; v) 

formação; vi) progressão e incentivos na carreira; vii) carga horária; viii) horas-atividades; ix) 

avaliação de desempenho; e, x) gestão escolar (BRASIL, 2009a).  

Segundo a CNTE, as novas diretrizes foram pautadas em uma nova concepção. 

 
Para início de conversa, é preciso ter claro que os fundamentos tecnicistas e 
economicistas, amplamente difundidos na Resolução nº 03/97, não encontram 
respaldo na presente normativa do CNE e tampouco devem ser evocados pelos 
gestores públicos para a consecução dos planos de carreira, caso a qualidade social da 
educação – expressa nos eixos da CONAE 2010 – seja o objetivo principal de suas 
administrações. 
O contexto sistêmico, no qual se insere a valorização dos profissionais da educação, 
constitui o alicerce das novas diretrizes. (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, 2009, p. 10, grifos nossos). 

 

Ao vincular a Resolução CNE/CEB nº 03/1997 a uma concepção tecnicista e 

economicista, a CNTE se reporta ao contexto de elaboração desta diretriz marcado pela 

implementação do Fundef que tinha como foco o financiamento das matrículas do ensino 

fundamental e, de certa forma, em detrimento da educação infantil e do ensino médio. Assim 

como Monlevade (2000) e Davies (1999), a CNTE critica a política de focalização no ensino 
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fundamental adotada no governo FHC (PSDB) com escassa contribuição financeira da União e 

amplo exercício de redistribuição entre os entes subnacionais no âmbito de cada estado. Este 

modelo de financiamento educacional estaria alinhado aos ideais de organismos multilaterais 

como, por exemplo, o Banco Mundial. No centro da questão estava o entendimento de que o 

problema do financiamento educacional no Brasil não estava na falta de recursos, mas na 

ineficiência dos gestores no trato com o orçamento disponível.  

As novas diretrizes (2009), aprovadas pelo CNE e homologadas pelo MEC no governo 

Lula da Silva (PT), na compreensão da CNTE, fazem parte de um novo momento político do 

país em que a educação é concebida em um contexto sistêmico, ou seja, vislumbra a oferta de 

educação de qualidade para todos a partir de um sistema nacional de educação articulado 

pautado no regime de colaboração, na implementação do Custo-Aluno-Qualidade (CAQ) e na 

ascendente prática da gestão democrática dos sistemas de ensino e das unidades educacionais. 

A valorização dos profissionais do magistério se daria, nesse contexto, por meio da carreira, do 

PSPN e da gestão democrática. 

No Quadro 3, apresenta-se uma comparação entre o disposto nas diretrizes de 1997 

(Resolução CNE/CEB nº 03/1997) e 2009 (Resolução CNE/CEB nº 02/2009).  

 
Quadro 3 - Comparativo entre a fundamentação legal de alguns dos elementos constitutivos da carreira do 

magistério ou a ela relacionados, tratados nas diretrizes para elaboração dos planos de carreira em 1997 e em 
2009 

(Continua) 

Elementos 
Diretrizes  

Parecer CEB/CNE nº 10/1997 
Resolução CEB/CNE Nº 03/1997 

Parecer CEB/CNE nº 09/2009 
Resolução CEB/CNE Nº 02/2009 

Legislação Lei nº 9.394/1996, LDB 
Lei nº 9.424/1996, Fundef 

Lei nº 9.394/1996, LDB 
Lei nº 10.171/2001, PNE 
Lei nº 11.494/2007, Fundeb 
Lei nº 11.738/2008, PSPN 

Integram a Carreira do 
Magistério Público dos 

Sistemas de Ensino 

Os profissionais que exercem 
atividades de docência e os que 
oferecem suporte pedagógico direto 
a tais atividades, incluídas as de 
direção ou administração escolar, 
planejamento, inspeção, supervisão e 
orientação educacional 

São considerados profissionais do 
magistério aqueles que desempenham as 
atividades de docência ou as de suporte 
pedagógico à docência, isto é, direção ou 
administração, planejamento, inspeção, 
supervisão, orientação e coordenação 
educacionais, exercidas no âmbito das 
unidades escolares de educação básica 

Vencimento Inicial Não consta Piso Salarial Profissional Nacional 

Atualização/data-base Não consta Reajuste de acordo com o inciso X do 
Art. 37 da Constituição Federal de 1988 

Diferença entre a 
remuneração dos 

profissionais que possuem 
ensino médio para os que 
possuem ensino superior 

Até 50% (cinquenta por cento) Não consta 
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Quadro 3 - Comparativo entre a fundamentação legal de alguns dos elementos constitutivos da carreira do 
magistério ou a ela relacionados, tratados nas diretrizes para elaboração dos planos de carreira em 1997 e em 

2009 
(Continuação) 

Elementos 
Diretrizes  

Parecer CEB/CNE nº 10/1997 
Resolução CEB/CNE Nº 03/1997 

Parecer CEB/CNE nº 09/2009 
Resolução CEB/CNE Nº 02/2009 

Dispersão 

O ponto médio da escala salarial 
corresponderá à média entre a menor 
e a maior remuneração possível 
dentro da carreira 

Diferenciar os vencimentos ou salários 
iniciais da carreira dos profissionais da 
educação escolar básica por titulação, 
entre os habilitados em nível médio e os 
habilitados em nível superior e pós-
graduação lato sensu, e percentual 
compatível entre estes últimos e os 
detentores de cursos de mestrado e 
doutorado 

Remuneração 

A remuneração dos docentes do 
ensino fundamental deverá ser 
definida em uma escala cujo ponto 
médio terá como referência o custo 
médio aluno/ano de cada sistema 
estadual ou municipal. A 
remuneração média mensal dos 
docentes será equivalente ao custo 
médio aluno/ano, para uma função de 
20 horas/aula e 5 horas-atividades, 
para uma relação média de vinte e 
cinco alunos por professor, no 
sistema de ensino 

Não consta 

Jornada de trabalho e 
atividades extraclasse 

Será de até 40 horas, sendo reservado 
entre 20% e 25% destas para horas-
atividades a serem cumpridas 
conforme a proposta pedagógica. 
Resguarda a mesma proporção para 
outras jornadas 

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 
extraclasse 

Incentivos de progressão 
por qualificação 

profissional 

Dedicação exclusiva; Qualificação 
em instituições credenciadas; 
Desempenho no trabalho; 
Tempo de serviço na função docente; 
Avaliações periódicas de aferição de 
conhecimentos. 

Dedicação exclusiva; 
Elevação da titulação e da habilitação 
profissional; 
Avaliação de desempenho; 
Tempo de Serviço. 

Licenças Proíbe licenças abonadas não 
previstas na Constituição Federal 

Licenças para aperfeiçoamento; 
Licenças sabáticas74. 

Custo aluno anual 

O custo médio aluno/ano será 
calculado com base nos recursos que 
integram o Fundef, aos quais é 
adicionado o equivalente a 15% dos 
demais impostos, tudo dividido pelo 
número de alunos do ensino 
fundamental regular dos respectivos 
sistemas 

Não consta75 

Gestão Escolar Não consta Gestão democrática 

                                                 
74 Equivalente às chamadas licenças-prêmio, comuns em praticamente todos os estatutos e planos de carreira 
analisados neste estudo. 
75 No Parecer CNE/CEB nº 09/2009 há a defesa de que o financiamento da educação seja realizado levando-se em 
conta o Custo-Aluno-Qualidade (CAQ).  
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Quadro 3 - Comparativo entre a fundamentação legal de alguns dos elementos constitutivos da carreira do 
magistério ou a ela relacionados, tratados nas diretrizes para elaboração dos planos de carreira em 1997 e em 

2009 
(Conclusão) 

Elementos 
Diretrizes  

Parecer CEB/CNE nº 10/1997 
Resolução CEB/CNE Nº 03/1997 

Parecer CEB/CNE nº 09/2009 
Resolução CEB/CNE Nº 02/2009 

Parâmetro para 
distribuição dos alunos por 

turma e por professor 
Não consta 

De 0 a 2 anos: 6 a 8 alunos; 
De 3 anos: até 15 alunos; 
De 4 e 5 anos: até 20 alunos; 
Anos iniciais do Ensino Fundamental: 
até 25 alunos; 
Anos Finais do Ensino Fundamental: até 
30 alunos; 
Ensino Médio: até 35 alunos. 

Proporção 
alunos/professor na rede 

de ensino 

Relação média de 25 alunos por 
professor no sistema de ensino 

No ensino fundamental e médio, 
proporção nunca inferior a 22 alunos por 
professor. Na educação infantil 
proporção que garanta a oferta de um 
atendimento de qualidade 

Fonte: Quadro elaborado para este estudo. 
 

Alguns pontos abordados nesse quadro não constam especificamente das resoluções, 

mas foram discutidos nos pareceres que as precederam e que colaboram para esclarecimentos 

sobre as ideias que as fundamentam. 

Se por um lado é possível identificar nos documentos de 2009, parecer e resolução, 

um cuidado em ampliar a ideia de carreira do magistério e em vinculá-la à oferta de uma 

educação de qualidade social como direito de todos, por outro é possível observar que, em 

relação aos documentos de 1997, parecer e resolução, perde-se na objetividade de alguns 

pontos. Nos documentos de 1997, mesmo sem o respaldo objetivo na legislação, há uma 

orientação quanto a estrutura das carreiras. Um exemplo é a orientação de que a diferença entre 

o nível correspondente ao normal/magistério e o nível correspondente à licenciatura plena seja 

de até 50%. Outro exemplo é a definição do percentual da carga horária destinado às atividades 

extraclasse. Em 1997, sem ter o suporte da legislação, a Resolução CNE/CEB nº 03/1997 

definiu como diretriz que houvesse a reserva de 20% a 25% da carga horária para atividades 

extras. Em 2009, mesmo com a objetividade com que o assunto foi tratado na Lei nº 

11.738/2008, o CNE preferiu a utilização de uma orientação totalmente flexível. A liminar 

proferida em função da ADI nº 4.167/2008 prejudicando temporariamente a obrigatoriedade de 

se destinar pelo menos 1/3 da carga horária para atividades extraclasse influenciou no 

posicionamento dos conselheiros, porém dada a experiência da comissão responsável pela 

discussão do tema (e da colaboração do ex-conselheiro João Monlevade e do Deputado Carlos 

Abicallil, do PT) parece inusitado tanto a ausência de uma definição do percentual de horas-
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atividades quanto do mecanismo de atualização do PSPN tal qual determinado na Lei nº 

11.738/2008. 

Um tema bastante discutido no CNE, inclusive após a aprovação das diretrizes de 

2009, foi a definição de como deveria ser tratada a medida de tempo para a jornada de trabalho 

docente, se hora-aula, definida de acordo com a organização curricular de cada rede podendo 

ser de 45 ou 50 minutos, por exemplo, ou hora-relógio, cômputo de 60 minutos. As discussões 

foram intensificadas mediante questionamentos de prefeitos e governadores que entendiam que 

as horas-atividades, decorrentes das determinações da Lei do PSPN, seriam calculadas levando-

se em conta a hora-relógio, ou seja, a hora de 60 minutos. Nesta interpretação, redes que tinham 

equivalência de hora-aula com hora-relógio poderiam ampliar a quantidade de horas-aula dos 

professores como forma de adequação à Lei do PSPN.  

A comissão especial incumbida de estudar e propor a revisão das diretrizes em 2008 e 

que posteriormente se tornou comissão permanente da Câmara de Educação Básica, elaborou 

dois pareceres abordando o tema: o primeiro, Parecer CEB/CNE nº 09/2012 (BRASIL, 2012a) 

que trata sobre a implantação da Lei do PSPN e o segundo, Parecer CEB/CNE nº 18/2012 

(BRASIL, 2012b), que reexamina o primeiro. 

Em geral, o Parecer CEB/CNE nº 09/2012 discorre sobre a implantação da Lei do 

PSPN num contexto de novas perspectivas para o regime de colaboração e de ampliação do 

investimento público em educação. Este parecer ratifica na íntegra as determinações da Lei do 

PSPN, exceto sobre a medida de tempo relativa à jornada de trabalho.  

Na interpretação inicialmente assumida pelo CNE por meio do Parecer CEB/CNE nº 

09/2012, numa jornada de trabalho de 40 horas semanais, independente de quantos minutos 

fossem as aulas (40, 45 ou 50 minutos, por exemplo), a distribuição seria realizada nas seguintes 

proporções.  

 
Tabela 8 - Distribuição da jornada de trabalho (Parecer CEB/CNE nº 09/2012) 

Duração total da jornada Aulas com estudantes Aulas para atividades extraclasse 
40 aulas semanais 26 aulas semanais 14 aulas semanais 

Fonte: Brasil (2012a, p. 16).   
 

O CNE enfatiza que: 

 
Logo, para cumprimento do disposto no § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008, não se 
pode fazer uma grande operação matemática para multiplicar as jornadas por minutos 
e depois distribuí-los por aulas, aumentando as aulas das jornadas de trabalho, mas 
apenas e tão somente destacar das jornadas previstas nas leis dos entes federados, 1/3 
(um terço) de cada carga horária.  
Nesse sentido a lei não dá margem a outras interpretações. (BRASIL, 2012a, p. 16) 
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A defesa registrada no Parecer supramencionado garantiria ao professor que atua em 

disciplinas específicas, típicas da segunda fase do ensino fundamental e do ensino médio, além 

de 1/3 da jornada de trabalho a diferença, em minutos, entre a hora-relógio e a hora-aula, 

situação que não contemplaria o professor da educação infantil e da primeira fase do ensino 

fundamental que, em geral, é o único responsável pela turma em todas as disciplinas da matriz 

curricular, independente de quantas aulas compõe cada uma e do respectivo tempo de duração 

das mesmas. 

Seguindo a lógica da Tabela 4, um professor que ministrasse semanalmente 26 aulas 

de 50 minutos (1.300 dos 2.400 minutos que representam 40 horas) teria uma reserva 

extraclasse superior a 54% de sua jornada. Provavelmente o tempo gasto por um professor em 

atividades extraclasse demande uma reserva neste patamar ou até superior, o que sendo 

possível, poderia colaborar para um ensino de melhor qualidade. A ampliação paulatina da 

reserva da carga horária destinada a estudos, planejamento e avaliação fora aprovada pelo CNE 

nas diretrizes de 2009 e deve ser uma pauta de reivindicação do movimento sindical. No 

entanto, assim como exposto no Parecer CEB/CNE nº 08/2004 (BRASIL, 2004b) de relatoria 

do então conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury, a definição da jornada de trabalho de que trata 

a Lei nº 11.738/2008, está posta em horas convencionais de 60 minutos, o que não coaduna 

com o que foi posto na Resolução CNE/CEB nº 09/2012. 

Em 02 de outubro de 2012 a Comissão de Educação Básica do CNE aprovou o reexame 

do Parecer CNE/CEB nº 09/2009. No novo documento, Parecer CEB/CNE nº 18/2012, registra-

se que a partir da ampliação do debate sobre a composição da jornada dos profissionais do 

magistério envolvendo a CNTE, a Undime, o Consed e a Secretaria de Articulação com os 

Sistemas de Ensino do MEC (Sase)76, foram acordadas algumas alterações no parecer inicial 

                                                 
76 A Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (Sase) foi criada em 2011 como uma demanda clara da 
Conae 2010, que exigia do MEC uma ação mais presente na coordenação do trabalho de instituir o Sistema 
Nacional de Educação (SNE). Tem como função precípua o desenvolvimento de ações para a criação de um SNE, 
cujo prazo terminativo se viu consubstanciado no Art. 13 da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (que aprova o 
PNE e dá outras providências). O SNE, segundo o diploma legal, deverá ser instituído pelo poder público, em lei 
específica, contados dois anos da publicação do PNE (SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM OS SISTEMAS 
DE ENSINO, 2015). Segundo dados do sítio do MEC, fevereiro de 2015, a Sase/MEC é composta por três 
diretorias, sendo uma delas a Diretoria de Valorização dos Profissionais de Educação (titular: Antônio Roberto 
Lambertucce). Esta diretoria é composta por duas coordenações, sendo a Coordenação Geral de Estudos e 
Pesquisas sobre Valorização dos Profissionais da Educação (titular: Lucia Camini) e a Coordenação Geral de 
Apoio à Implementação de Políticas de Valorização dos Profissionais da Educação. (titular: Maira Leda 
Clementino Marques). Em contato com a Sase/MEC no primeiro semestre de 2014, procuramos informações sobre 
as ações da Secretaria envolvendo a discussão dos planos de carreira do magistério. Fomos informados que a Sase 
tem participado de discussões com outras entidades, mas que não tinha nenhum material produzido a respeito. 
Sugeriu o texto de Dutra Junior et al (2000) elaborado ainda no governo Fernando Henrique Cardoso e os trabalhos 
do grupo de pesquisa nacional sobre remuneração docente coordenado pelo prof. Rubens Camargo (USP).  
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apresentado pelo CNE. Uma das alterações consistiu na aprovação do parecer sem a vinculação 

de uma resolução tratando da matéria. A maior alteração, porém, foi mesmo referente à 

composição da jornada de trabalho.  

 
Tabela 9 - Distribuição da jornada de trabalho (Parecer CEB/CNE nº 18/2012) 

Duração total da jornada Interação com estudantes Atividades extraclasse 
40 horas semanais No máximo 2/3 da jornada No mínimo 1/3 da jornada 

Fonte: Brasil, (2012b, p. 16, grifos nossos). 
 

A mudança no texto do parecer substituindo aulas por horas mostra que houve um 

tensionamento entre as entidades de representação sindical, como a CNTE, e as entidades de 

representação governamental, como a Undime e o Consed. A citação a seguir mostra que não 

houve um recuo por parte da relatora sobre o que havia sido posto no primeiro parecer, mas a 

inserção de um novo parágrafo no texto, se não prejudicou o texto anterior pelo menos deu 

margem para mais de uma interpretação.  

 
Logo, para cumprimento do disposto no § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008, não se 
pode fazer uma grande operação matemática para multiplicar as jornadas por minutos 
e depois distribuí-los por aulas, aumentando as aulas das jornadas de trabalho, mas 
apenas e tão somente destacar das jornadas previstas nas leis dos entes federados, 1/3 
(um terço) de cada carga horária. Nesse sentido a lei não dá margem a outras 
interpretações.  
Dito de outra forma: independentemente do número de aulas que os alunos obterão 
durante um período de 40 horas semanais, a Lei nº 11.738/2008 se aplica a cada 
professor individualmente. Por exemplo, numa jornada de 40 horas semanais, o 
professor realizará 26,66 horas de atividades com educandos e 13,33 horas de 
atividades extraclasse. (BRASIL, 2012b, p. 19, grifos do autor). 

 

O debate que parcialmente descrevemos mostra o quanto a elaboração de diretrizes 

nacionais para a carreira do magistério é um exercício complexo, pois envolve diferentes 

olhares sobre o objeto. Mesmo havendo consenso sobre a necessidade de melhorar as condições 

remuneratórias do magistério por meio dos planos de carreira, as entidades sindicais e 

governamentais acabam polarizando a discussão: de um lado a CNTE busca todos os caminhos 

possíveis para garantir os avanços na valorização salarial docente, de outro, entidades como a 

Undime e o Consed, baseadas nas limitações orçamentárias de municípios e estados, não 

coadunam com diretrizes que possam ir além do que está previsto na legislação federal. 
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CAPÍTULO II 

NORMATIZAÇÃO FEDERAL DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO E O 

FEDERALISMO BRASILEIRO: os conflitos e o olhar do STF 
 

 

Ao incluir esta discussão em nosso estudo temos como pressuposto que a forma como 

o Estado brasileiro está organizado tem grande influência nas condições que são postas aos 

estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o cumprimento ou não das determinações 

constitucionais de modo geral e, em particular, das inerentes à educação. Este pressuposto não 

é uma novidade e talvez nem pressuposto seja, mas uma realidade constatada por autores que 

já se debruçaram sobre o tema (MENDONÇA, 2000; DOURADO, 2013; GOUVEIA; 

TAVARES, 2012; VIEIRA, 2012a).  No recorte que desenvolvemos a discussão, tratamos da 

influência da forma como o Estado está organizado, diretamente nas possibilidades ou não de 

se estabelecer as condições legais necessárias para a garantia de uma política nacional para a 

carreira do magistério no Brasil. Nossa pretensão não é fazer um aprofundamento conceitual 

sobre o Estado, seu regime ou forma, mas colocar em questão a influência do modelo adotado 

quando o assunto envolve os aspectos constitutivos da carreira do magistério. 

A discussão parte da análise de três ADI movidas em diferentes contextos políticos 

por diferentes atores políticos contra dispositivos da legislação sancionada pelo Executivo 

federal. São ações movidas no STF, a mais alta corte da Justiça brasileira e a quem compete, 

em última instância, o julgamento do que é ou não um texto constitucional.  

Em linhas gerais, o texto constitucional promulgado em 1988 é claro em seu Art. 206, 

ao estabelecer como princípios para ministração do ensino tanto os planos de carreira quanto o 

piso salarial profissional, à época, ainda restritos aos profissionais do ensino, e no caso do piso, 

sem a adjetivação nacional que implicaria num parâmetro para todo o país. Além disso, havia 

a necessidade de uma lei que pudesse dar mais objetividade sobre o que seriam os planos de 

carreira e o piso, bem como quando seriam implementados e, principalmente, de que forma 

seriam financiados, uma vez que, apesar da vinculação constitucional de recursos, os entes 

federados possuíam diferentes potenciais para investimentos educacionais, o que tornava 

inexequível estabelecer, por exemplo, um piso que fosse ao mesmo tempo capaz de ser pago 

por municípios e estados com baixo potencial econômico e de representar avanços aos 

professores de municípios e estados que tinham maior potencial econômico e que por isso já 

operavam com salários mais atrativos.  
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Assim como outros pontos importantes da agenda educacional do país, piso salarial e 

carreira do magistério estiveram na pauta das discussões dos projetos da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996, vindo a constar no Art. 67 do texto aprovado. 

Os estatutos e planos de carreira do magistério público deveriam contemplar o ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, o aperfeiçoamento profissional 

continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; piso salarial 

profissional; progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho; período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho (horas-atividades); e demais condições adequadas de trabalho.  

Se por um lado a Lei avançou ao apontar alguns fatores que deveriam compor os 

estatutos e planos de carreira, por outro não mencionou prazo para que fossem implementados, 

ou seja, considerando as limitações orçamentárias e, não menos, o descaso característico de boa 

parte dos governos tanto municipais quanto estaduais no que se refere à valorização do 

magistério, significaria adiar de forma imprevisível a materialização de tais dispositivos. 

A novidade quanto ao prazo para que os entes federados elaborassem e 

implementassem seus planos de carreira foi estabelecido pela Lei nº 9.424/1996. Foi dado aos 

entes federados o prazo de seis meses para concluírem esta determinação. No entanto, o 

dispositivo que estabelecia prazo para que os planos de carreira fossem elaborados foi alvo da 

ADI nº 1.627/1997.  

A aprovação da Emenda Constitucional nº 53/2006 que cria o Fundeb também abriu 

caminho para a aprovação da Lei nº 11.738/2008 que instituiu o PSPN. Porém, os principais 

dispositivos desta Lei foram alvo da ADI nº 4.167/2008 sendo julgada no mérito somente em 

2012, quando também viria sofrer a segunda ADI, a de nº 4.848/2012. 

Sob o olhar do STF, discutiremos a ADI nº 1.627/1997, a ADI nº 4.167/2008 e a ADI 

nº 4.848/2012. Embora a análise seja de caráter prioritariamente documental, buscamos inserir 

na discussão ideias do campo acadêmico por meio de publicações sobre a temática. 

Dentro do referencial teórico-metodológico que adotamos, as intervenções do campo 

jurídico baseado na configuração do Estado brasileiro estão ao mesmo tempo compondo o 

contexto de influência e o contexto da produção do texto no contexto macroestrutural em que a 

política está sendo elaborada. 
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2.1 O federalismo brasileiro e algumas implicações sobre a legitimidade da legislação 

envolvendo elementos constitutivos da carreira do magistério  

 

A forma como o Estado brasileiro está organizado não só influencia nas delimitações 

tributárias, na disposição política ou na distribuição de responsabilidades entre os entes 

federados, mas também afeta as condições objetivas de vinculação dos servidores públicos, 

dentre eles os professores, com as agências que materializam esse Estado. É no âmbito dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios, e por meio destes, que o Estado brasileiro se 

apresenta para o exercício das determinações constitucionais. Uma delas consta do Art. 205 da 

Constituição Federal de 1988: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família ...” 

(BRASIL, 1988). Mas, sob que modelo de federação o Estado brasileiro foi constituído e que 

implicações teria no dever de garantir o direito à educação para todos? E quais as consequências 

para a elaboração de uma política nacional para a carreira do magistério da educação básica 

pública como quesito indispensável à qualidade do ensino? 

Inicialmente, cabe pontuar que “o Estado brasileiro não é um ente abstrato. Ele é 

composto por instituições políticas e sociais e tem um determinado regime e uma forma de 

organização. Esse regime é o republicando, e a forma é a federativa” (ARAÚJO, 2013, p. 29). 

Esta afirmação pode ser ratificada no Art. 1º da Constituição Federal de 1988 ao estabelecer 

que “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito [...]” 

(BRASIL, 1988). 

Abrucio (2013), citando Elazar e Burgess, explica que a estruturação de um Estado 

nacional onde a soberania é compartilhada entre o governo central e os subnacionais caracteriza 

o Federalismo.  

 
Trata-se, portanto, de um modelo que distribui poderes originários e específicos de 
políticas públicas aos seus entes, que precisam ter graus importantes de autonomia, 
mas que necessitam também da construção de formas de entrelaçamento, coordenação 
e cooperação, algumas feitas pela linha da Lei, outras pela indução hierarquizada entre 
os níveis de governo e ainda há aquelas que derivam da negociação e da barganha 
intergovernamental, seja em arenas institucionalizadas, seja informalmente. 
(ABRUCIO, 2013, p. 206).  

 

Para Araújo (2013, p. 34), “o federalismo pode ser caracterizado como o pacto de um 

determinado número de unidades territoriais autônomas para finalidades comuns. Trata-se de 

uma organização político-territorial do poder cuja base é a dupla soberania”, que se dá a partir 

da autonomia entre os entes federados, os subnacionais e o governo central, a União. No caso 
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brasileiro um federalismo tridimensional, ou seja, envolve a União, os estados (e o Distrito 

Federal) e os municípios. A forma com que se exerce a autonomia em cada um dos entes 

federados não é horizontalizada. Os entes subnacionais “têm autonomia para gerir questões 

políticas e econômicas locais”, e a União tem autonomia para “fazer valer os interesses de toda 

a população do País” (ARAÚJO, 2013, p. 34)77. Conclui a autora que a autonomia, porém, não 

é irrestrita em cada dimensão da federação, tendo em vista a necessária interdependência entre 

os entes federados para compatibilizar os interesses locais com os interesses nacionais.   
 

O termo ‘federal’ é derivado do latim foedus, o qual (...) significa pacto. Em essência, 
um arranjo federal é uma parceria, estabelecida e regulada por um pacto, cujas 
conexões internas refletem um tipo especial de divisão de poder entre os parceiros, 
baseada no reconhecimento mútuo da integridade de cada um e no esforço de 
favorecer uma unidade especial entre eles. (ELAZAR, 1987, apud ABRUCIO, 2013, 
p. 207). 

 

O federalismo brasileiro é sinônimo de um pacto federativo firmado formalmente por 

meio da CF/1988. Há uma soberania compartilhada entre os entes federados que deve garantir 

a autonomia entre os governos ao mesmo tempo em que se deve resguardar a interdependência 

entre eles no atendimento às demandas sociais, sobretudo para aquelas pactuadas no texto 

constitucional, como é o caso da oferta de escolarização pública, gratuita e de qualidade para 

todos.  

 
Se é o Estado o responsável por assegurar à população o conjunto dos direitos sociais 
e, especificamente, o direito à educação, sua forma de organização político-
administrativa, a forma como distribui territorialmente o poder, a forma como 
estabelece relações com as unidades subnacionais e a forma como distribui poderes e 
recursos financeiros para essas unidades têm implicações diretas na implantação e 
implementação das políticas de ampliação do acesso e da permanência na escola, que 
constituem o direito à educação. (ARAÚJO, 2013, p. 36-37). 

 

Nesse sentido, o município é a dimensão mais frágil do tripé que compõe a organização 

político-administrativa brasileira, pois a ele compete o atendimento prioritário da educação 

infantil e do ensino fundamental, junto com os respectivos estados, sem que em geral lhe seja 

dada as condições orçamentárias para o atendimento da demanda educacional nos padrões de 

qualidade necessários. 

 

                                                 
77 Ao discutir o federalismo brasileiro, Araújo (2013) faz uma retomada histórica do conceito de federalismo a 
partir dos Artigos federalistas de James Madison, Alexander Hamilton e Jonh Jay idealizadores do federalismo 
americano. Também se fundamenta nos contratualistas Thomas Hobbes, Jonh Locke e Jean-Jacques Rousseau a 
quem seria atribuída a ideia de federalismo moderno, ou seja, de pacto federativo.  
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A Constituição de 1988 aglutinou dentro de si várias alterações do federalismo 
brasileiro. Uma das mais centrais foi a transformação de todos os municípios em entes 
federativos, o que aparentemente os colocaria em pé de igualdade com os demais 
níveis. Embora as municipalidades tenham obtido uma grande capacidade de 
autogoverno, em termos tributários, administrativos e políticos (inclusive tendo a sua 
“Constituição”, que são as Leis Orgânicas), ainda há limitações importantes para o 
exercício de seu poder, e não há como colocá-las no mesmo patamar de estados e 
União, já que estes têm instituições – como o sistema judicial próprio – e prerrogativas 
que ainda não foram dadas aos governos locais. (ABRUCIO, 2013, p. 209, grifos 
nossos).  

 

O federalismo brasileiro inaugurado na Constituição Federal de 1988 além de ter como 

características a interdependência e a descentralização de responsabilidades possui duas 

tendências que explicam as relações intergovernamentais: a compartimentalização e a 

cooperação (ABRUCIO; COSTA, 2005). A compartimentalização se caracteriza quando cada 

nível procura atuar isoladamente e até de forma competitiva. A cooperação, característica do 

federalismo prevista na Constituição Federal de 1988, implica na existência de mecanismos de 

ação conjunta entre os entes federados, sob a forma de um regime de colaboração. Porém, Cury 

(2008), ao analisar os desafios para a elaboração de um sistema nacional de educação, destaca 

a dificuldade de se criar esse regime de colaboração e cita como limite a omissão de nossos 

parlamentares em não terem ainda elaborado a lei complementar exigida no Parágrafo Único 

do Art. 23 da CF/1988. Essa omissão, afirma o autor, é motivadora, inclusive, de vários 

conflitos entre os entes federados na tarefa de atendimento educacional sendo esse outro fator 

de limitação para a existência de um regime de colaboração. 

 
O segundo limite insere-se dentro dessa omissão. Como estamos com 20 anos de 
distância da proclamação da Constituição e como em política o vácuo não existe, essa 
lacuna em efetivar o § único do artigo 23 vem sendo ocupada por uma guerra fiscal 
entre os estados, pelas contínuas intromissões em torno dos recursos financeiros dos 
entes federativos (como é o caso da Desvinculação dos Recursos da União – DRU) e 
pelo artifício da imposição disfarçada de impostos denominados de contribuições e 
que, por isso, não entram nos porcentuais vinculados. 
Tudo isso acaba gerando, na prática, não um federalismo cooperativo e mais um 
federalismo competitivo, que põe em risco o pacto federativo sob a figura da 
colaboração recíproca e seus potenciais avanços. (CURY, 2008, p. 1203, grifo nosso). 

 

Assim, mesmo contemplado na Constituição Federal de 1988, o federalismo 

cooperativo pode se tornar em muitos aspectos um federalismo competitivo. Além dos 

exemplos citados por Cury (2008), as Ações Diretas de Inconstitucionalidade movidas contra 

dispositivos que abordam elementos constitutivos da carreira do magistério junto ao STF 

também podem se inscrever nessa mesma linha. Os principais argumentos utilizados nesses 

pleitos são de ordem legal e só secundariamente de ordem orçamentária, o que coloca em 

evidência a emergência de se resolverem os desencontros dos atos normativos com vistas a 
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avanços na elaboração do regime de colaboração. Para Cury (2008), essa é uma questão que 

coloca em risco a possibilidade de se construir um sistema nacional de educação, onde sua 

busca “deve enfrentar, sobretudo, a barreira jurídico-política” (p. 1187). Da mesma forma e 

como parte de um sistema nacional de educação, para avançarmos na construção de uma 

política para a carreira do magistério, pensada nacionalmente, uma das principais barreiras a 

ser superada é a de ordem jurídico-política.  

Ao analisar a definição constitucional do federalismo brasileiro, sua vinculação com o 

regime de colaboração para o atendimento educacional e a valorização do magistério público 

por meio dos planos de carreira, Gouveia e Tavares (2012) questionam a possibilidade de 

efetividade de um federalismo cooperativo. Para as autoras, mesmo com alguns avanços na 

legislação federal, há ainda uma forte centralização, inclusive orçamentária, sob domínio 

exclusivo da União. Num universo de municípios marcados pela desigualdade produzida 

histórica e socialmente e onde a descentralização de responsabilidades acontece sem a 

proporcional descentralização da arrecadação tributária, as perspectivas de que os planos de 

carreira do magistério sejam elaborados, regulamentados e colocados em prática são bastante 

reduzidas. Araújo (2013) aponta que justamente a distribuição de competências e recursos tem 

sido o dilema das 26 federações existentes no mundo. Para a autora, aos movimentos pendulares 

de centralização e descentralização político-administrativa correspondem a definição de 

políticas públicas, entre elas as políticas educacionais. 

Como visto na tramitação do Projeto de Lei nº 8.035/2010 (PNE), a disputa pelo fundo 

público é um dos principais conflitos quando se trata de definir as prioridades do país 

organizado sob a forma federativa. Guardando estreita relação com o financiamento 

educacional, a definição de leis de impacto nacional como foram os casos das Leis do Fundef, 

do Fundeb e do PSPN, é sempre um exercício que envolve os limites do pacto federativo. Foram 

de supostas extrapolações dos limites do pacto federativo pela legislação federal que surgiram 

as demandas que passaremos a discutir. 

 

 

2.1.1 A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.627/1997  

 

A Lei nº 9.424/1996 que dispõe sobre o Fundef, sancionada pelo Presidente FHC 

(PSDB), determinou que os “Planos de Carreira e Remuneração do Magistério” deveriam ser 

elaborados no prazo de seis meses tendo como parâmetro as diretrizes emanadas do CNE 

(BRASIL, 1996c). Porém, a objetividade com que foi determinada a elaboração dos planos de 
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carreira do magistério na Lei nº 9.424/1996, foi diretamente prejudicada pela ADI nº 

1.627/1997 movida junto ao Supremo Tribunal Federal pelos seguintes partidos políticos: PT, 

PC do B, PDT e PSB. Na ação os partidos reivindicaram a inconstitucionalidade dos seguintes 

dispositivos, todos eles da Lei nº 9.424/1996.  

 
Art. 9º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, no prazo de seis meses 
da vigência desta Lei, dispor de novo Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, 
de modo a assegurar: 
I - a remuneração condigna dos professores do ensino fundamental público, em efetivo 
exercício no magistério; 
II - o estímulo ao trabalho em sala de aula; 
III - a melhoria da qualidade do ensino. 
§ 1º Os novos planos de carreira e remuneração do magistério deverão contemplar 
investimentos na capacitação dos professores leigos, os quais passarão a integrar 
quadro em extinção, de duração de cinco anos. 
§ 1º Os novos planos de carreira e remuneração do magistério deverão contemplar 
investimentos na capacitação dos professores leigos, os quais passarão a integrar 
quadro em extinção, de duração de cinco anos. 
§ 2º Aos professores leigos é assegurado prazo de cinco anos para obtenção da 
habilitação necessária ao exercício das atividades docentes. 
§ 3º A habilitação a que se refere o parágrafo anterior é condição para ingresso no 
quadro permanente da carreira conforme os novos planos de carreira e remuneração. 
Art. 10. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar: 
[...] 
II - apresentação de Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, de acordo com 
as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Educação, no prazo referido no artigo 
anterior; 
Parágrafo único. O não cumprimento das condições estabelecidas neste artigo, ou o 
fornecimento de informações falsas, acarretará sanções administrativas, sem prejuízo 
das civis ou penais ao agente executivo que lhe der causa. 
Art. 11. Os órgãos responsáveis pelos sistemas de ensino, assim como os Tribunais de 
Contas da União, dos Estados e Municípios, criarão mecanismos adequados à 
fiscalização do cumprimento pleno do disposto no art. 212 da Constituição Federal e 
desta Lei, sujeitando-se os Estados e o Distrito Federal à intervenção da União, e os 
Municípios à intervenção dos respectivos Estados, nos termos do art. 34, inciso VII, 
alínea e, e do art. 35, inciso III, da Constituição Federal. (BRASIL, 1996c). 

 

Como já observado, a instituição de planos de carreira a princípio apenas para os 

profissionais do ensino, é uma determinação constitucional. O que a Lei do Fundef estabeleceu 

foi prazo e outras regras para forçar a garantia de observância ao princípio constitucional. Com 

exceção de limitar-se ao ensino fundamental, a lei não entra nos detalhes sobre o que deve ser 

contemplado nos planos de carreira, o que seria prerrogativa de cada um dos entes federados. 

Porém, para os citados partidos políticos a Lei do Fundef infligia, contraditoriamente, os 

seguintes dispositivos constitucionais:  

 
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição. 
[...] 
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Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
[...] 
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 
[...] 
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre 
questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. 
[...] 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: 
[...] 
IX - educação, cultura, ensino e desporto; 
[...] 
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 
[...] 
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, 
observados os princípios desta Constituição. 
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por 
esta Constituição. (BRASIL, 1988). 

 

De acordo com os proponentes da ADI nº 1.627/1997, “os preceitos de lei citados estão 

maculados pela eiva da inconstitucionalidade por colidirem com o postulado constitucional na 

autonomia dos entes federados” (BRASIL, 1997c, p. 5). O primeiro e mais citado argumento 

desta ADI é a invasão da União aos limites determinados pelo pacto federativo. Lembram os 

proponentes que “a federação é a forma de Estado pela qual se objetiva distribuir o poder, 

preservando a autonomia dos entes políticos que a compõem” (BASTOS, s/d, apud BRASIL, 

1997c, p. 07) e continuam com um exemplo dado pelo mesmo autor. 

 
O acerto da Constituição, quando dispõe sobre a Federação, estará diretamente 
vinculado a uma racional divisão de competência entre, no caso brasileiro, União, 
Estados e Municípios; tal divisão para alcançar logro poderia ter como regra principal 
a seguinte: nada será exercido por um poder amplo quando puder ser exercido pelo 
poder local, afinal os cidadãos moram nos Municípios e não na União. (BASTOS, s/d, 
apud BRASIL, 1997c, p. 07). 

 

Conforme fundamentação apresentada, “a Constituição assegura autonomia aos 

Estados-Membros, caracterizada essa autonomia pela capacidade de auto-organização, de auto-

legislação (CF. Art. 25), de auto-governo (CF. Art. 27, 28 e 125) e de auto-administração (CF. 

Art. 25, parágrafo 1º) ” (VELOSO, 1994, apud Brasil, 1997c, p. 07). 

Na ADI nº 1.627/1997 não se coloca em questão a competência da União para legislar 

sobre normas gerais tal qual apontado no Art. 22 da Constituição Federal de 1988. Segundo 

seus autores, a União inclusive já o teria feito quando foram aprovadas as diretrizes e bases da 

educação nacional, Lei nº 9.394/1996. Para esclarecer qual o alcance das normas gerais, os 
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autores citam o voto proferido pelo Ministro Carlos Velloso, relator na ADI nº 927-3 que 

abordava o alcance desse conceito.  

 
A formulação do conceito de “normas gerais” é tarefa tormentosa, registra Marçal 
Justen Filho, a dizer que o conceito de “normas gerais” tem sido objeto das maiores 
disputas. No campo tributário (mais do que em qualquer outro) a questão foi 
longamente debatida e objeto de controvérsias judiciárias, sem que resultasse uma 
posição pacífica na doutrina e na jurisprudência. Inexistindo um conceito normativo 
preciso para a expressão, ela se presta às mais diversas interpretações”. (Ob. e loc. 
cits.). A formulação do conceito de “normas gerais” é tanto mais complexa quando se 
tem presente o conceito de lei em sentido material – norma geral, abstrata. Ora, se a 
lei, em sentido material, é norma geral, como seria a lei de “normas gerais” referida 
da Constituição? Penso que essas “normas gerais” devem apresentar generalidade 
maior do que apresentam, de regra, as leis. Penso que “norma geral”, tal como posta 
na Constituição, tem o sentido de diretriz, de princípio geral. A norma geral federal, 
melhor será dizer nacional, seria a moldura do quadro a ser pintado pelos Estados e 
Municípios no âmbito de suas competências (VELLOSO, s/d, apud BRASIL, 1997c, 
p. 9-10).   

 

A tese de que a União não poderia, por meio de seus poderes Legislativo e Executivo, 

editar leis que abordassem normas específicas e objetivas que afetassem a autonomia dos entes 

subnacionais, sobretudo dos Estados-membros, foi utilizada pelos proponentes da ADI nº 

1.627/1997 como jurisprudência que demonstrava consenso no STF. Os partidos proponentes 

da ADI nº 1.627/1997 são enfáticos ao argumentar que: 

 
Não há como a União Federal, por lei ordinária, determinar aos Estados-Membros a 
elaboração de Planos de Carreira, fixar prazos para tal implementação e ameaçar de 
intervenção os entes federados “desobedientes”. Tais disposições violam a autonomia 
federativa dos Estados e avançam em esfera de competência que o texto constitucional 
não destinou à União. Com efeito, cabe à União, legislar sobre normas gerais de 
educação, no caso a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, já promulgada e nunca 
em face dos Estados-membros, que possuem prerrogativas constitucionais próprias 
para organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 
respectivos sistemas de ensino [...]. 
Legislar sobre seu pessoal, ou melhor, sobre plano de carreira de servidores estaduais, 
é matéria da competência exclusiva dos Estados-Membros, no exercício de sua 
autonomia fixada diante do pacto federativo de que participa e que se exterioriza, 
concretamente, pela capacidade de auto-organização, auto-legislação e auto-
administração. (BRASIL, 1997c, p. 14-15). 

 

Para preservar o disposto na Constituição Federal de 1988, na interpretação do PT, do 

PC do B, do PDT e do PSB, o STF deveria atestar a inconstitucionalidade das disposições dos 

Artigos 9º, 10 (parcialmente) e 11, da Lei Federal nº 9.424/1996, pois só assim estaria 

preservada a autonomia dos entes federados. Segundo a reivindicação desses partidos, caberia 

estritamente aos Executivos dos entes subnacionais a proposição de projetos de leis para 

alteração, revogação ou instituição dos planos de carreira do magistério, que aprovados pelo 
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Legislativo local representaria, a seu tempo, “sua exclusiva vontade política” (BRASIL, 1997c, 

p. 14).  

Como observado, o pleito da ADI nº 1.627/1997 é o seguinte: 

 
Ante o exposto e em sede de PEDIDO FINAL, requer-se: 
a) A suspensão liminar dos artigos 9º, 10, II e parágrafo único e 11 citados, da lei nº 
9.494/96, posto que frontalmente contrários ao texto constitucional vigente; 
b) O conhecimento e o processamento da presente Ação Direta de 
Inconstitucionalidade para, ao final, ser a mesma julgada procedente e declarar-se a 
inconstitucionalidade dos artigos 9º, 10, II, e parágrafo único e 11, da Lei 9.424/96, 
pela configuração da violação aos dispositivos constitucionais susomencionados. 
(BRASIL, 1997c, p. 17). 

  

O relator, Ministro Octavio Gallotti, inicia seu voto justamente sob o conceito de 

normas gerais. Para o ministro relator, os três incisos do Art. 9º da Lei nº 9.424/1996 que 

apontam como fundamentos dos planos de carreira a remuneração condigna dos professores, 

estímulo ao trabalho em sala de aula e melhoria da qualidade do ensino, não guardam nenhum 

indício de inconstitucionalidade, pois são diretrizes e princípios gerais de educação o que de 

fato seria de competência da União cabendo aos estados e ao Distrito Federal elaborar os planos 

de carreira e remuneração guardando coerência com essas diretrizes. Pelo contrário, longe 

estaria da atribuição da União estabelecer limites temporais para que os planos fossem 

elaborados. 

 
Está, o desempenho desse poder pelos Estados e o Distrito Federal, hierarquicamente 
subordinado ao conteúdo das normas gerais editadas pela União, mas não a limites 
temporais nelas porventura assinados para a desincumbência, pelos legisladores 
locais, de sua competência constitucional, que envolve, ademais, na espécie, além da 
competência concorrente relativa a educação e ao ensino, também a da organização 
de seu serviço público e a referente ao regime jurídico e à remuneração do pessoal. 
(BRASIL, 1997c, p. 138-139). 

 

Com base nessa argumentação, o ministro relator votou pelo deferimento parcial do 

pedido sendo liminarmente favorável à suspensão dos efeitos da expressão contida no Art. 9º 

da Lei nº 9.424/1996 “no prazo de seis meses da vigência desta lei” e da expressão “no prazo 

referido no artigo anterior” contido no Art. 10, inciso II. Os demais dispositivos questionados 

pela ADI não foram afetados pela decisão do ministro, dentre eles o questionamento de se 

estabelecer os Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios como sedes 

adequadas para a verificação da obediência dos investimentos em MDE (Art. 212, CF/1988).  

A decisão liminar foi proferida em 30 de junho de 1997 nos seguintes termos: 
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Decisão: o Tribunal, por votação unânime, deferiu, com eficácia ex nunc, até o final 
julgamento da ação direta, o pedido de suspensão cautelar da aplicabilidade e 
execução, no caput do art. 9º da Lei Federal nº 9.424, de 24.12.96, da expressão “no 
prazo de seis meses da vigência desta lei”, e, no inciso II do art. 10 desse mesmo 
diploma legislativo, da expressão “no prazo referido no artigo anterior”, 
indeferindo, quanto às demais normas impugnadas, o pedido de medida cautelar 
(BRASIL, 1997c, p. 143, grifos do autor)78.  

 

Quase dez anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a fixação de um 

prazo para que as carreiras do magistério fossem instituídas representaria um avanço na inércia 

que se encontravam vários estados e municípios no país. No entanto, de acordo com a 

compreensão do STF, por se tratar de matéria exclusiva dos entes subnacionais, a definição de 

um prazo para que os planos de carreira saíssem da letra da lei e se materializassem em 

instrumentos de valorização salarial do magistério público no Brasil foi declarado 

inconstitucional, ou seja, se de um lado os planos de carreira estavam, e continuam 

contemplados na CF/1988, de outro, a inexistência de um prazo legal para que fossem 

instituídos reduziria as perspectivas efetivas de virem a se constituir. Uma das principais 

consequências dessa ADI, portanto, foi a prerrogativa para que os governos estaduais e 

municipais pudessem prorrogar indefinidamente a produção e a implementação dos planos de 

carreira do magistério. 

 

 

2.1.2 A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/2008 

 

Sancionada em 16 de julho de 2008, a Lei nº 11.738/2008 instituiu o Piso Salarial 

Profissional Nacional do Magistério, à época R$ 950,00, como vencimento inicial da carreira 

vinculado a uma carga horária de, no máximo, 40 horas semanais, garantindo a destinação de, 

no máximo, 2/3 do tempo para atividades com os alunos, sendo consequentemente reservado, 

no mínimo, um terço do tempo para as atividades extraclasse, as chamada horas-atividades. 

Tendo como autores os governadores dos Estados do Mato Grosso do Sul, André 

Puccinelli (PMDB); Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB); Paraná, Roberto Requião 

(PMDB); Santa Catarina, Luís Henrique da Silveira (PMDB) e Ceará, Cid Ferreira Gomes 

(PSB), a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/2008, teve como objetivo convencer o 

STF da incoerência constitucional de dispositivos da Lei nº 11.738/2008. Foram questionados 

                                                 
78 Participaram da votação os Ministros Celso de Mello (presidente), Moreira Alves, Sydney Sanches, Octávio 
Gallotti, Sepúlveda Pertence, Carlos Velloso, Marco Aurélio, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa e Nelson Jobim, bem 
como o Procurador Geral da República, Geraldo Brindeiro.  
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os §§ 1º e 4º do Art. 2º, o Art. 3º, caput, e incisos II e III, e por fim o Art. 8º da lei citada. No 

texto da ADI os dispositivos foram grafados como consta na redação a seguir. 

 
Art. 2º [...] 
§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das 
Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo 
40 (quarenta) horas semanais. 
[...] 
§4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 
(dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação 
com os educandos. 
Art. 3º O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro 
de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos 
profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observando o seguinte: 
I – (vetado) 
II – a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre 
o valor referido no art. 2º deste Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, e o 
vencimento inicial da Carreira vigente: 
III – a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atualizado na forma do 
art. 5º desta Lei, dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o acréscimo da 
diferença remanescente. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (g.n.) (BRASIL, 2008a, p. 
4, grifos dos autores). 

 

Objetivamente os governadores insurgiram contra: i) a composição da jornada de 

trabalho dos profissionais da educação básica; ii) retroação do valor estabelecido como piso 

salarial; iii) definição do piso como vencimento básico; e, iv) eficácia imediata da jornada de 

trabalho destinando, no mínimo, 1/3 do tempo para as atividades extraclasse. De acordo com 

os governadores a CF/1988 tratou apenas do piso salarial profissional nacional como regra 

geral. A definição de especificidades, como as elencadas, estaria extrapolando essa diretriz 

geral, portanto, sem o respaldo constitucional. Ao dispor sobre jornada de trabalho dos 

servidores públicos estaduais, argumentaram os governadores que a Lei nº 11.738/2008 teria 

ferido a autonomia dos entes subnacionais uma vez que esta seria uma matéria de iniciativa 

privativa do chefe do Executivo local. 

Os eixos que nortearam, em síntese, a argumentação do pedido de 

inconstitucionalidade foram: i) incompetência e afronta à autonomia dos entes federados com 

afetação dos princípios especializados de funções e federativo; ii) violação à proibição de 

excesso em virtude dos resultados da restrição à jornada docente; e, iii) violação à proibição de 

excesso em virtude da fixação do piso salarial.  

No que se refere ao primeiro eixo a defesa se pautou no Art. 1º, caput, Art. 25, caput 

e §1º, e Art. 60, §4º, inciso I, sustentando haver quebra do pacto federativo uma vez que a 
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especificidade das regras ditadas pela Lei do PSPN invadiria a autonomia dos entes 

subnacionais. Foi citado ainda o Art. 24, IX, §§ 1º e 2º contrapondo ao conceito de diretriz 

educacional (geral) às determinações da Lei 11.738/2008.  

No segundo eixo da argumentação foram elencados os pontos que tornariam 

inexequíveis a implantação do piso vinculado a uma carga horária máxima de 40 horas semanais 

e a obrigatoriedade de se destinar apenas dois terços dessa carga horária ao atendimento aos 

alunos, o que violaria a proibição de excesso legislativo e não caberia dentro do princípio de 

proporcionalidade. Foram apresentados estudos preliminares mostrando que seria necessário 

contratar milhares de novos professores impactando as folhas de pagamento em milhões de 

reais. Só no Estado de Mato Grosso do Sul seriam necessários mais de 2.200 novos professores. 

As limitações não estariam apenas no campo financeiro, mas também no campo pedagógico, 

argumentaram os governadores. 

 
Ora, o impacto pedagógico – com a introdução de novos docentes, muitos 
provavelmente não sintonizados com as diretrizes dos sistemas estaduais de ensino e 
certamente não com os educandos -, além do já mencionado impacto financeiro, 
revela aqui também a ausência de proporcionalidade da norma. (BRASIL, 2008b, 
p. 11, grifos nossos). 

 

Na defesa dos requerentes da ADI nº 4.167/2008, a fixação do PSPN considerando-o 

como vencimento básico da carreira, com proporção a ser implementada a partir de janeiro de 

2009, poderia acarretar aos estados problemas de ordem jurídica e financeira. Devido a 

aprovação da Lei nº 11.738 em julho de 2008, justificam os governadores, que os entes 

subnacionais não teriam previsto tais despesas em seus orçamentos para 2009. Citam como 

fundamento o Art. 169 da Constituição Federal de 1988: 

 
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei 
complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de 
cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a 
admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da 
administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder 
público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as 
empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998). (BRASIL, 1988). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm%23art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm%23art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm%23art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm%23art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm%23art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm%23art21
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm%23art21
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A Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamenta 

os limites com gastos de pessoal, sobre a questão versa o seguinte: 

 
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total 
com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá 
exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 
I - União: 50% (cinquenta por cento); 
II - Estados: 60% (sessenta por cento); 
III - Municípios: 60% (sessenta por cento). (BRASIL, 2000). 

 

Além do forte argumento fundamentado na LRF, outra tese defendida pelos 

governadores estava na compreensão de que o conceito de piso deveria estar atrelado à 

remuneração e não a vencimento básico, sendo este o terceiro eixo da arguição.  

 
Há de se observar também que, a disposição acerca do piso salarial guarda 
constitucionalidade enquanto se tem o piso incluindo todas as vantagens 
pecuniárias. Ou seja, enquanto não se o identifica com vencimento inicial da 
carreira, correspondendo antes ao conceito de remuneração do servidor – vencimento 
+ vantagens. [...] A instituição de um piso, entendido como remuneração, não implica 
ipso factu em situação de inconstitucionalidade, uma vez assentado em determinação 
constitucional, já que neste viés, a competência atribuída à União não afasta o caráter 
federado do próprio sistema de ensino, sobretudo não tem o condão de desconsiderar 
ou desconstituir a principiologia adotada pela Carta Política de 1988 (BRASIL, 
2008b, p. 15-16, grifos dos autores). 

 

Com base nos argumentos supramencionados, os autores da ADI nº 4.167/2008 

pediram ao STF para que fosse concedida medida cautelar para suspender, ex tunc79, a 

aplicabilidade dos dispositivos legais objeto da ação até o seu julgamento final, quando “requer 

seja a presente ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 4º, do 

Art. 2º, e Art. 3º, II e III, e 8º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008” (BRASIL, 2008b).  

Em 17 de dezembro de 2008, o STF, em Decisão Plenária da Liminar, deferiu em parte 

o pedido de inconstitucionalidade proposto pelos governadores. Após intensa discussão sobre 

a pertinência ou não dos pontos alegados, dentre eles a invasão na autonomia dos entes 

federados, os ministros acataram a solicitação de vincular o piso à remuneração, suspenderam 

os efeitos do §4º do Art. 2º, que tratava da destinação de um terço da carga horária para 

atividades extraclasse, e estabeleceram que as obrigações relativas ao piso se dariam a partir de 

janeiro de 2009, o que lhe prejudicou a atualização inerente ao exercício de 2008. Dessa forma 

o valor do piso foi “congelado” (AMARAL; MACHADO, 2012, p. 183) e na metáfora utilizada 

por Monlevade (2000, p. 105), o piso virou “subsolo”. 

                                                 
79 ex tunc, significa em latim "desde então", ou seja, os governadores requisitaram que a decisão tivesse efeitos 
retroativos à aprovação da Lei nº 11.738/2008. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm%23art169
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O Tribunal deferiu parcialmente a cautelar para fixar interpretação conforme ao artigo 
002º, da Lei nº 11738/2008, no sentido de que, até o julgamento final da ação, a 
referência do piso salarial é a remuneração; deferiu a cautelar em relação ao § 004º do 
artigo 002º [horas atividades]; e deu interpretação conforme ao artigo 003º para 
estabelecer que o cálculo das obrigações relativas ao piso salarial se dará a partir de 
01 de janeiro de 2009, vencidos parcialmente o Senhor Ministro Ricardo 
Lewandowski, que também deferia a cautelar quanto ao inciso 0II do artigo 003º, e o 
Senhor Ministro Marco Aurélio, que deferia integralmente o pedido de cautelar 
(BRASIL, 2008b, p. 797)80.  

  

A ADI nº 4.167/2008 teve como relator o Ministro Joaquim Barbosa. Participaram 

como Amicus Curiae81 a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de 

Ensino (Contee), o Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac), 

a CNTE, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espirito Santo (Sindiupes), o 

Sintego e o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort) 

representados por seus respectivos advogados que defenderam a constitucionalidade integral da 

Lei nº 11.738/2008. Foram ouvidos ainda a Presidência da República, o Congresso Nacional e 

a Advocacia Geral da União (AGU) que também manifestaram pela constitucionalidade do 

texto questionado pelos impetrantes da ADI nº 4.167/200882. 

Embora os votos dos ministros no julgamento de mérito da Ação sejam ricos em 

detalhes, convergências e divergências, vamos nos ater ao voto do relator que no final foi 

seguido pela maioria daquela corte. É possível observar que o voto de Joaquim Barbosa, em 

grande medida, não desentoou do que fora apresentado pelas entidades que participaram na 

                                                 
80 A primeira consequência dessa liminar foi que os estados e municípios continuaram pagando o piso como 
remuneração. De modo geral, quando não havia adicionais suficientes para chegar ao valor do piso foram criadas 
gratificações de complementação ao piso como veremos na análise das carreiras dos municípios goianos. A 
segunda consequência foi o adiamento da obrigatoriedade quanto ao cumprimento das horas-atividades. E a 
terceira consequência foi o prejuízo causado quanto ao ano de referência para atualização do piso, que segundo 
interpretação da AGU só seria reajustado pela primeira vez em janeiro de 2010, o que prevaleceu também na 
interpretação do MEC. 
81 Embora a tradução possa ser “amigos da corte”, Bueno (2008) explica como seria a aplicação do conceito. “É 
como se dissesse que o amicus curiae faz as vezes de um “fiscal da lei” — e não do fiscal da lei que o direito 
brasileiro conhece, que é o Ministério Público [...] Ele, o amicus curiae, tem que ser entendido como um adequado 
representante destes interesses que existem, queiramos ou não, na sociedade e no Estado (“fora do processo”, 
portanto) mas que serão afetados, em alguma medida, pela decisão a ser tomada “dentro do processo”. O amicus, 
neste sentido, atua em juízo em prol destes interesses e é, por isto mesmo que, na minha opinião, sua admissão em 
juízo depende sempre e em qualquer caso da comprovação de que ele, amicus, apresenta-se no plano material (isto 
é: “fora do processo”) como um “adequado representante destes interesses””. 
82 Ao assumir o governo do Estado do Rio Grande do Sul em 2011, o governador Tarso Genro (PT) solicitou a 
desistência do pleito, mas teve o pedido indeferido pelo relator, Ministro Joaquim Barbosa. Embora a iniciativa do 
governador a princípio tenha sido elogiada pelo professorado da rede estadual gaúcha, na prática por não vir 
acompanhada da efetividade da lei, além de frustrado no STF, o ato não modificou o status quo em que recebera 
o governo. Certamente a desistência da Ação por parte do governador Tarso Genro demonstrou o que se chama de 
vontade política para atender as demandas apresentadas, porém, na prática com uma das maiores despesas 
previdenciárias do país e sem terem aumentadas as receitas do Fundeb na mesma proporção do VMAA esse 
governo foi o autor do agravo regimental protocolado no STF em 16 de setembro de 2011 para que se suspendesse 
os efeitos da decisão sobre o mérito da ADI nº 4.167/2008 (julgada improcedente) até o julgamento dos embargos 
de declaração opostos pelos governadores de estado. 



183 

condição de Amicus Curiae. Sobre a vinculação do piso à jornada de trabalho de no máximo 40 

horas semanais, assim versa o relator. 

 
Mantenho o entendimento já externado no julgamento da medida cautelar, para julgar 
compatível com a Constituição a definição da jornada de trabalho. A jornada de 
quarenta horas semanais tem por função compor o cálculo do valor devido a título de 
piso, juntamente com o parâmetro monetário de R$ 950,00. A ausência de parâmetro 
de carga horária para condicionar a obrigatoriedade da adoção do valor do piso 
poderia levar a distorções regionais e potencializar o conflito judicial na medida em 
que permitiria a escolha de cargas horárias desproporcionais ou inexequíveis. 
Profissionais com carga horária diferenciada, para mais ou para menos, por óbvio, 
terão valores proporcionais como limite mínimo de pagamento. (BRASIL, 2008b, p. 
1235). 

 

Para o ministro relator não há na definição do piso e sua vinculação com a carga horária 

específica qualquer risco ao pacto federativo ou à esfera de competência própria dos entes 

federados. Defende ainda que o piso deve ser entendido como vencimento básico como 

estabelece a lei. Cita como argumento que se assim não fosse o legislador não teria estabelecido 

um período de transição (Art. 3º, §2º da Lei 11.738/2008) em que seriam aceitos como 

componentes do piso as vantagens pecuniárias. Ou seja, a partir do período de transição, 31 de 

dezembro de 2009, o piso seria, como consta no texto, vencimento básico. 

 
A existência de regime de transição implica reconhecer que o objetivo da norma é 
definir que o piso não compreende “vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título”, 
isto é, refere-se apenas ao vencimento (valor diretamente relacionado ao serviço 
prestado). De outra forma, a distinção seria inócua e ociosa. Em suma, entendo ser 
improcedente o pedido para interpretar “piso” como “remuneração global”. (BRASIL, 
2008b, p. 1238, grifos do autor). 

 

Apesar de não ter citado nenhuma fundamentação legal, o ministro relator também 

indeferiu o pedido de inconstitucionalidade do dispositivo que trata do percentual da jornada 

de trabalho a ser exercida diretamente com os discentes. No entendimento do ministro, a 

determinação cabe no conceito de normas gerais. Para Joaquim Barbosa o indeferimento se 

fundamenta no fato de que a existência de normas gerais não impede os entes federados de, no 

exercício de sua competência, estabelecer programas, meios de controle, aconselhamento e 

supervisão da carga horária que não é cumprida estritamente durante a convivência com o 

aluno. Sem maiores detalhes, o ministro relator respondeu ainda à queixa dos governadores 

quanto ao suposto desequilíbrio orçamentário e financeiro decorrente da implantação da Lei nº 

11.738/2008. 
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A questão federativa relevante é se o aumento do dispêndio com remuneração violaria 
a autonomia dos entes federados por vincular recursos e reduzir o campo de opções 
do administrador público (dinheiro que poderia ser gasto em outros pontos acabarão 
canalizados para a folha de salários). Mas relembro que os estados-membros e a 
população dos municípios fazem parte da vontade política da União, representados no 
Senado e na Câmara dos Deputados, respectivamente. Lícito pensar, portanto, que os 
demais entes federados convergiram suas vontades à aparente limitação prática de 
suas escolhas no campo dos serviços educacionais (BRASIL, 2008b, p. 1240).  

 

Por fim, o Ministro Joaquim Barbosa votou pela improcedência da ADI nº 4.167/2008, 

sendo acompanhado por outros quatro ministros o que garantiu a prevalência do que havia 

votado o relator. Por maioria simples, cinco votos a quatro, em abril de 2011, o STF julgou 

improcedente a reclamação dos governadores decidindo pela constitucionalidade dos 

dispositivos questionados. 

  

 

2.1.3 A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.848/2012 

 

Em 04 de setembro de 2012, nova Ação Direta de Inconstitucionalidade, a de nº 

4.848/2012, foi protocolada junto ao Supremo Tribunal Federal. Os impetrantes foram os 

governadores dos Estados de Mato Grosso do Sul, André Puccinelle (PMDB); Goiás, Marconi 

Ferreira Perillo Junior (PSDB); Piauí, Wilson Nunes Martins (PSB); Rio Grande do Sul, Tarso 

Fernandes Herz Genro (PT); Roraima, José de Anchieta Junior (PSDB); e Santa Catarina, João 

Raimundo Colombo (PSB).  

Os autores insurgem contra o Art. 5º e Parágrafo Único, da Lei nº 11.738/2008 que 

estabelece: 

 
Art. 5o  O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica 
será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. 
Parágrafo único.  A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada 
utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno 
referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos 
termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007. (BRASIL, 2008a). 

 

A principal queixa dos governadores tem relação com a capacidade orçamentária para 

cumprimento do dispositivo de atualização do piso. De fato, a arrecadação de muitos estados e 

municípios não cresceram na mesma proporção do VMAA utilizado como referência para 

atualização do piso.  

Em síntese, a inconstitucionalidade do dispositivo de atualização do piso apontada 

pelos governadores se fundamenta nos seguintes motivos: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
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a. por vincular o aumento da remuneração de servidores públicos a índice 
absolutamente aleatório, resultante de fórmula matemática (Lei nº 11.494/07) sobre a 
qual não têm as entidades federadas qualquer ingerência, quando o art. 37, XIII, da 
Constituição da República  veda a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias 
para efeito de remuneração. 
b. por estabelecer real aumento de vencimento sem lei específica que o conceda, 
como determina tanto o art. 60, III, “e” do ADCT, da CF, como o art. 37, X, da 
Constituição da República e o inciso VIII do art. 206 do mesmo Estatuto 
constitucional, em total agressão ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, 60, 
§4º, II, CF); 
c. por aumentar o vencimento de servidores públicos da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal sem lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, 
conforme determina o art. 61, §1º, II, “a”, da Constituição da República; 
d. por determinar o aumento da despesa com pessoal sem que tenha havido prévia e 
suficiente dotação orçamentária ou autorização específica na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, conforme expressamente determina o art. 169 da Constituição da 
República. (BRASIL, 2012c). 

 

Com base nos argumentos elencados, os requerentes solicitam ao STF que, 

liminarmente, o Art. 5º e Parágrafo Único da Lei nº 11.738/2008 tivessem sua aplicabilidade 

suspensa, até o julgamento do mérito da presente ação, bem como que seus efeitos fossem 

retroativos, pois: “A eficácia retroativa da medida é necessária para que se evite a exigibilidade 

dos reajustes inconstitucionais já divulgados pelo MEC em anos anteriores” (BRASIL, 2012c).  

A tabela a seguir foi utilizada pelos governadores para mostrar a diferença entre o que 

seria a correção inflacionária e a atualização do piso.  

 
Tabela 10 - Comparativo entre os percentuais de correção inflacionária e o crescimento do VMAA no 

Fundeb (referência para atualização do piso) 
ANO INFLAÇÃO/INPC ÍNDICE FUNDEB REAJUSTE DO PISO 
2009 4,11% 7,86% 
2010 6,46% 15,85% 
2011 6,08% 22,22% 

ACUMULADO 17,57% 52,73% 
Fonte: Brasil (2012c). 

 

 Segundo os proponentes da ADI, a retroatividade de uma liminar deferindo o pedido 

impediria que os estados fossem condenados ao pagamento de diferenças pretéritas em milhares 

de ações individuais e coletivas que tramitam da Justiça Estadual, ou que fossem obrigados a 

implantar de uma só vez os índices divulgados pelo MEC para os anos de 2010, 2011 e 2012, 

ou seja, anulando as atualizações com base no Art. 5º e Parágrafo Único da Lei do PSPN, 

respectivamente, nos valores de R$ 1.024,67, R$ 1.187,97 e R$ 1.451,00.   

Dentre os requerimentos finais, os governadores solicitam “a procedência da presente 

ação, para o fim de se declarar a inconstitucionalidade do Artigo 5º, Parágrafo Único, da Lei nº 

11.738/2008” (BRASIL, 2012c), ou, no caso de negativa desta solicitação que fosse 
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considerada a procedência parcial da ação, para que a regra em questão se aplicasse apenas aos 

órgãos e entes federais, o que consequentemente teria o mesmo efeito.  

Felizmente, para os professores, o Ministro Joaquim Barbosa, relator do processo, 

indeferiu o pedido de liminar, pelo menos adiando o desfecho do pleito defendido pelos 

governadores. 

 

 

2.1.4 Autores e argumentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade e a emergência de 

construção de um regime de colaboração 

 

As proposições das ADI nº 1.627/1997, nº 4.167/2008 e nº 4.848/2012, conforme 

apresentado na tabela a seguir, são oriundas de diferentes bandeiras partidárias. 

  
Quadro 4 - Síntese da situação político-partidária dos agentes propositores de ADI envolvendo piso e 

carreira do magistério 
ADI nº 1.627/1997 ADI nº 4.167/2008 ADI nº 4.848/2012 

Governo FHC (PSDB) Governo Lula da Silva (PT) Governo Dilma Rousseff (PT) 
Propositores: 

Partido dos Trabalhadores (PT), 
presidente José Dirceu de Oliveira, 
outorgados: Luís Alberto dos Santos, 
Claudismar Zupiroli, José Antônio Dias 
Toffoli, Carlos Eduardo Soares de 
Freitas e Marcio Luís Silva;  

Partido Comunista do Brasil (PC do B), 
presidente João Amazonas de Souza 
Pedroso, outorgados: Paulo Machado 
Guimarães. 

Partido Democrático Trabalhista (PDT), 
presidente Leonel de Moura Brizola, 
outorgados: Ronaldo Jorge AraújoVieira 
Junior, Hugo Leal Melo da Silva e Ildon 
Rodrigues Duarte 

Partido Socialista Brasileiro (PSB) 

Propositores: 

Governador do Estado do Mato 
Grosso do Sul, André Puccinelli 
(PMDB) 

Governadora do Estado do Rio 
Grande do Sul, Yeda Crusius 
(PSDB) 

Governador do Estado de Santa 
Catarina, Luís Henrique da Silveira 
(PMDB) 

Governador do Estado do Paraná, 
Roberto Requião (PMDB) 

Governador do Estado do Ceará, 
Cid Ferreira Gomes (PSB) 

 

Propositores: 

Governador do Estado de Mato Grosso 
do Sul, André Puccinelle (PMDB) 

Governador do Estado de Goiás, 
Marconi Ferreira Perillo Junior 
(PSDB); 

Governador do Estado do Piauí, Wilson 
Nunes Martins (PSB);  

Governador do Estado do Rio Grande 
do Sul, Tarso Fernandes Herz Genro 
(PT); 

Governador do Estado de Roraima, José 
de Anchieta Junior (PSDB); 

Governador do Estado de Santa 
Catarina, João Raimundo Colombo 
(PSB).  

Resultado: 
Deferida por liminar. 

Resultado: 
Indeferida no mérito. 

Resultado: 
Pedido de liminar indeferido (processo 
em andamento) 

Fonte: Machado (2012, p. 498, grifos do autor). 
 

É possível observar que a triagem partidária apresentada no Quadro 4 contraria o que 

pontua a CNTE na defesa de que “A lei do piso nacional do magistério é um caso clássico, que 

revela a estratégia das forças conservadoras – derrotadas nos últimos pleitos – de deslocar o 

debate político sobre projeto de sociedade para o foro judicial” (CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, 2009, p. 280). A situação tem se 
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mostrado mais grave. Com raras exceções, é possível observar que há uma resistência 

multipartidária às conquistas dos profissionais do magistério. Entretanto, é preciso ratificar a 

posição da CNTE ao entender que: 

 
Ao decidir assuntos desta natureza, com base em princípios da reserva do possível ou 
sob pressão política dos governadores de Estado – que não abrem mão de manter o 
controle das políticas públicas educacionais – o Supremo Tribunal Federal (STF) 
esteriliza o poder do Congresso de repactuar a organização da sociedade e cristaliza a 
concepção de estado conferida pelas reformas administrativa, previdenciária e 
educacional. E isso é muito prejudicial para a democracia, além do que ratifica o 
estelionato neoliberal aplicado na Constituição. (CONFEDERAÇÃO NACIONAL 
DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, 2009, p. 280). 

 

Independente da sigla partidária, o abrigo nas limitações ou prerrogativas do modelo 

federativo brasileiro pactuado na Constituição Federal de 1988, tem sido o álibi para adiar o 

reconhecimento formal dos profissionais do magistério, que indiscutivelmente deve se 

evidenciar pela garantia mínima do piso e da carreira profissional. 

 O argumento comum das ADI nº 1.627/1997, nº 4.167/2008 e nº 4.848/2012 em 

desfavor de avanços na constituição do piso e da carreira do magistério como políticas de Estado 

para a valorização da profissão docente no Brasil é o da violação do pacto federativo. Um pacto 

que segundo Bonavides (2006) implica a igualdade de autonomias de seus membros e a mesma 

possibilidade de participação para a construção da vontade política do Estado federal. Para 

Martins (2010, p. 57), “este pacto é selado pela Constituição e qualquer elemento que atue 

negativamente sobre essas dimensões perturba o equilíbrio federativo”. Para o equilíbrio do 

pacto federativo, segundo fundamentação citada pelo autor, são necessárias: 

 
a) a dosagem das competências – ressaltando-se que no federalismo cooperativo, 
marcado pelas competências concorrentes e comuns, os entes são responsáveis pelas 
mesmas matérias, apenas com âmbito e intensidade distintos (HORTA, 1996; 
BERCOVICI, 2003) – ou, como prefiro denominar, com funções diferentes (própria, 
supletiva, redistributiva); 
b) a garantia de fontes de recursos suficientes para que cada ente possa preservar sua 
autonomia financeira e assim sustentar os encargos decorrentes da prestação dos 
serviços de sua competência (DALLARI, 1982; SILVA, 2001). (MARTINS, 2010, p. 
57). 

 

Conforme pontua Cury (2002, p. 171), o federalismo brasileiro “supõe o 

compartilhamento do poder e a autonomia relativa das circunscrições federadas em 

competências próprias de suas iniciativas”. No entanto outra “suposição de uma organização 

federativa, decorrente da anterior, é a não-centralização do poder. Isso significa a necessidade 
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de um certo grau de unidade e sem amordaçar a diversidade” (CURY, 2002, p. 171). O autor 

defende a ideia de que há, dessa forma, a proposição de um pacto federativo cooperativo.  

No entanto, observa-se que a relação entre os entes federados está pautada na tensão 

entre descentralização e unidade, principalmente pela ausência de regras claras que definam 

para os campos político e educacional, o que e como deve ser operacionalizada a distribuição 

de competências a partir dos conceitos de “cooperação” e “colaboração” (CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, 2009, p. 286). 

Ao discutir o federalismo brasileiro a partir das citadas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade tem-se a dimensão de como a ausência de consenso sobre os limites do 

pacto federativo e da regulamentação do regime de colaboração interferem diretamente na 

viabilidade de políticas de valorização do magistério pensadas para atingir os profissionais de 

todo o país. Com o mesmo impacto, os diferentes potenciais de investimento entre os entes 

subnacionais, apesar dos avanços da implementação do Fundeb, ainda configuram-se como 

limitadores no processo de valorização salarial docente. 
  

O arranjo federativo, pensado para ser o sustentáculo básico da democracia, rompendo 
com a tradição centralizadora, garantindo a distribuição de poderes e 
responsabilidades por meio do regime de colaboração mencionado no artigo 211 da 
Constituição Federal, encontra resistências e enfrenta fortes contradições na sua 
operacionalização. A engenharia institucional, pensada para dar viabilidade ao pacto 
por meio do estabelecimento de parcerias entre municípios, estados e União, apresenta 
limites, resultantes de uma relação de tensão, em grande medida pela insuficiência de 
recursos financeiros nas unidades federadas, o que limita a autonomia decisória e 
executiva, indispensável à descentralização democrática. (OLIVEIRA, 2009, p. 23). 

 

De acordo com Gouveia e Tavares (2012), o pacto federativo numa perspectiva 

cooperativa como apontado por Cury (2008) contrasta com o tratamento assimétrico e 

competitivo dispensado aos diferentes entes federados. Segundo Gouveia e Tavares (2012, p. 

186):  
 

Para além da sua prescrição legal, o regime de colaboração passa a ser uma condição 
de enfrentamento da desigualdade de condições dos vários entes federados na oferta 
educacional. Elas revelam-se nas condições de qualidade da oferta, estando entre as 
principais [...] a valorização dos profissionais da educação. 

 

No que se refere à autonomia dos entes federados para deliberar sobre a regulação do 

trabalho dos servidores públicos, dentre eles os profissionais do magistério, o Art. 39 da 

Constituição Federal de 1988 estabelece que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de 
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carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações 

públicas” (BRASIL, 1988).  

 
Isso tem a consequência primeira e direta de que qualquer alteração na forma de 
contratação, remuneração, movimentação na carreira, avaliação e outros elementos 
possíveis da vida funcional sempre depende de regras próprias de cada ente federado. 
A legislação nacional é mandatória, mas se realiza sempre com a mediação de norma 
local, o que constrói um cenário contínuo de disputas locais. (GOUVEIA; TAVARES, 
2012, p. 190). 

 

Uma alternativa apontada por Vieira (2012a) ao discutir a instituição do piso e sua 

relação com o pacto federativo é que se municípios e estados possuem dificuldade para arcar 

com o “modesto piso salarial”, caberia à União, diante do seu papel de sustentação do 

federalismo e de sua maior capacidade de arrecadação, ter maior responsabilidade, ou seja, 

colaborar com uma parcela maior de recursos para a viabilidade dessa política. 

Embora o julgamento da ADI nº 4.167/2008 tenha sido favorável aos profissionais do 

magistério, a morosidade do processo teve como consequência a demora para efetivação do 

piso e da jornada de trabalho nos termos da Lei nº 11.738/2008. Mesmo com a decisão, não se 

observa nos municípios pesquisados um movimento no sentido de dar celeridade a adequação 

dos planos de carreira, permanecendo necessária a luta dos professores para garantia de seus 

direitos no âmbito local. Tal qual nas ADI discutidas a autonomia dos entes subnacionais e, 

sobretudo, os limites da LRF são os principais argumentos para protelação de um processo de 

mínima valorização do magistério expressa na garantia do piso e da carreira. 
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PARTE III 

CARREIRA DO MAGISTÉRIO EM MUNICÍPIOS DE GOIÁS: o Pfel e a perspectiva 

de remuneração docente 

 

 

Na terceira parte deste estudo analisamos o contexto de influência e de produção dos 

textos numa perspectiva de compreender a política para a carreira do magistério nos 

microcontextos, ou seja, nos quinze municípios de Goiás que fazem parte da amostra da 

pesquisa levando em consideração os elementos constitutivos da carreira e o Pfel. 

No primeiro capítulo desta parte do estudo buscamos descrever e analisar criticamente 

a produção dos textos locais a partir da forma como os elementos constitutivos da carreira do 

magistério são abordados na normatização federal e contemplada ou não nos estatutos e planos 

de carreira municipais. Neste capítulo os municípios estão dispostos nos quadros e tabelas em 

ordem decrescente do Pfel possibilitando observar como municípios com diferentes potenciais 

de financiamento se comportam na abordagem de cada um dos elementos analisados. 

A relação entre o Pfel e a estrutura geral das carreiras é analisada no segundo capítulo 

desta parte do estudo. Também são apresentados alguns dados coletados diretamente junto às 

redes de ensino e que colaboram para a compreensão de como as redes estão organizadas quanto 

a distribuição dos profissionais do magistério nas unidades escolares, cargos, funções, tipo de 

vínculo, dentre outros. Buscou-se ainda, relacionar a proposta de carreia/remuneração da 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação nas discussões do Custo Aluno Qualidade e do 

Custo Aluno Qualidade Inicial às estruturas de carreira/remuneração dos municípios da amostra 

da pesquisa em Goiás. 
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CAPÍTULO I 

OS ESTATUTOS E PLANOS DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO DE MUNICÍPIOS 

DE GOIÁS À LUZ DA NORMATIZAÇÃO FEDERAL 

 

Conforme já abordamos nos capítulos anteriores, a carreira do magistério no Brasil 

ainda não é objeto de uma política nacional unificada e respeitada pelos entes federados. Dadas 

as condições históricas em que se constituíram as relações contratuais de professores com o 

poder público e à forma como foi fundado o federalismo em nosso país, só recentemente com 

a aprovação da Lei nº 11.738/2008, Lei do PSPN, foram criados mecanismos de alcance 

nacional que tendem a contribuir para que a carreira em todas as unidades administrativas tenha 

pontos comuns capazes de balizar ou de pelo menos reduzir as assimetrias quanto a 

remuneração docente. São exemplos o estabelecimento do piso, e regras para sua atualização, 

e, vinculada a ele, a jornada de trabalho com correspondente percentual de horas-atividades. 

Mesmo considerando que até o momento a Lei do PSPN é o único instrumento de 

indução concreta de elementos constitutivos da carreira do magistério de abrangência nacional, 

não se pode ignorar os processos que a antecederam, sobretudo na construção dos textos 

federais. A partir da Constituição Federal de 1988, a aprovação da Lei nº 9.394/1996 (LDB), 

da Lei nº 9.424/1996 (Fundef), da Lei nº 11.494/2007 (Fundeb), bem como da aprovação das 

diretrizes nacionais para a carreira do magistério por meio da Resolução CNE/CEB nº 03/1997 

e da Resolução nº CNE/CEB nº 02/2009, posterior a Lei do PSPN, deveriam ter contribuído 

para a elaboração ou reelaboração dos planos de carreira no âmbito dos entes subnacionais. 

Se por um lado não é possível afirmarmos que existe uma política nacional para a 

carreira do magistério, por outro, quando a análise é realizada na localidade, é preciso 

considerar que os planos de carreira, influenciados ou não pelos textos federais, são a expressão, 

no contexto da produção local, de uma política de carreira para o magistério. Como em geral 

os planos de carreira são distintos em cada localidade, é possível afirmar que cada município 

considerando ou não a normatização federal, estabelece uma política de carreira para seus 

professores. 

Neste capítulo buscamos: i) identificar aproximações e distanciamentos no processo 

de produção dos textos da legislação local, estatutos e planos, tomando como referência a 

normatização federal sobre a carreira, como por exemplo as diretrizes do CNE; e ii) verificar 

se municípios com maiores Pfel possuem melhores propostas de carreira para o magistério e se 

têm conseguido efetivá-las. Para exposição partimos de dois critérios. O primeiro se refere à 

temporalidade e o segundo a definição de alguns aspectos que chamamos de elementos 
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constitutivos da carreira do magistério. Para o primeiro critério consideramos dois recortes: 

um que vai de 1997, marcado pela aprovação das primeiras diretrizes nacionais para elaboração 

dos planos de carreira do magistério até 2008, período anterior à aprovação da Lei do PSPN; e 

outro que vai de 2008, após a aprovação da Lei do PSPN até 2013, marcado pela coleta de 

dados desta pesquisa junto ao TCM/GO. Para o segundo critério elencamos como elementos 

constitutivos da carreira do magistério: a definição de quem são os profissionais do magistério, 

as formas de ingresso, o vencimento inicial, a jornada de trabalho incluindo percentual de horas-

atividades, a estrutura de carreira, os critérios de progressão (formação inicial e continuada, 

prova de conhecimento, avaliação de desempenho), os adicionais (antiguidade, titularidade...), 

as gratificações/bônus e a gestão democrática. São elementos que podem ser observados tanto 

na Resolução CNE/CEB nº 03/1997 quanto na Resolução CNE/CEB nº 02/2009, mesmo que 

com algumas diferenças quanto aos conceitos e à forma. Para cada um destes elementos 

apresentamos os textos federais e os textos locais num esforço de verificar como aqueles 

influenciaram na elaboração destes, ou seja, verificar como os municípios acolheram a 

normatização federal para elaboração dos planos de carreira do magistério. A análise também 

leva em consideração a forma com que municípios com diferentes potenciais de financiamento 

educacional local se comportaram na elaboração de seus planos de carreira. 

A amostra da pesquisa, como já informamos, é composta por quinze municípios do 

Estado de Goiás sendo três de cada uma das cinco mesorregiões. A seleção dos municípios 

levou em consideração o que denominamos de Pfel, que é a razão entre duas variáveis: recursos 

e matrículas. Os recursos considerados para o cálculo representam a soma de 25% dos impostos 

próprios com 5% dos impostos de transferência que compõem o Fundeb. Foram consideradas 

as matrículas da educação infantil e do ensino fundamental da rede pública municipal de ensino, 

independentemente da localização (urbana ou rural), tipo (parcial ou integral) ou da modalidade 

(especial ou EJA). 

O Gráfico 1, a seguir, mostra os municípios selecionados, as mesorregiões e os 

respectivos potenciais de financiamento.  
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Fonte: Gráfico elaborado para este estudo. 

 

Assim como neste gráfico, os dados apresentados nas tabelas e quadros que fazem 

parte deste estudo, estão dispostos com os municípios organizados levando em consideração a 

ordem crescente do Pfel, ou seja, a ordem dos municípios vai do menor Pfel (Planaltina) para o 

maior Pfel (Aloândia)83. Nessa perspectiva, no quadro a seguir, situamos, por ano e por tipo de 

documento, a legislação que trata da relação estatutária e/ou de carreira inerente aos 

profissionais do magistério nos 15 municípios pesquisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Goiânia, a capital do Estado de Goiás possuía em 2009 um total de 90.079 matrículas na educação infantil e no 
ensino fundamental. O Pfel de Goiânia era de R$ 1.707,92 que representava o 41º maior valor entre os 246 
municípios goianos. Com 27.403 matrículas, Aparecida de Goiânia, município da região metropolitana de Goiânia 
tinha um Pfel de apenas R$ 648,17 e ocupava a posição de 170º maior valor.  

Aloândia (Sul)
Cachoeira de Goiás (Centro)

Alto Horizonte (Norte)
Diorama (Noroeste)

Sítio D'Abadia (Leste)
Mineiros (Sul)

Petrolina de Goiás (Centro)
Araguapaz (Noroeste)

Uruaçu (Norte)
Indiara (Sul)

Luziânia (Leste)
Aragarças (Noroeste)

Abadia de Goiás (Centro)
Campos Belos (Norte)

Planaltina de Goiás (Leste)

8.485,20

7.297,65
3.493,21

2.615,43
1.410,18

1.035,43
905,8
890,44
817,47

459,77
442,61
402,24
368,22

275,93
142,30

Gráfico 1 - Potencial de Financiamento Educacional Local dos municípios da 
amostra de pesquisa em Goiás no exercício de 2009 (R$)
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Quadro 5 - Mapa dos marcos legais que regulamentaram as regras de vinculação estatutária e de carreira dos 

profissionais do magistério nos 15 municípios goianos da amostra da pesquisa 

MUNICÍPIOS 

Anterior à Res. 
03/1997 

Da aprovação da Res. 03/1997 à aprovação da Lei do PSPN 
(2008) 

Posterior à Lei do PSPN 
(2008/2013) 

19
90

 

19
91

 

19
93

 

19
94

 

19
97

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

Planaltina        G       E       

Campos Belos  E                P C e 
A   

Abadia de Goiás      G      E e 
P          

Aragarças G         P            

Luziânia    E      EP    EP    EP E   

Indiara G          P X          

Uruaçu         EP             

Araguapaz G  G       EP            
Petrolina de 

Goiás G        EP XG      EP      

Mineiros     EP        EP   E e P      

Sítio D'Abadia G                     

Diorama G   G       G E e 
P      E e 

P    

Alto Horizonte   G    P           E e 
P    

Cachoeira de 
Goiás G G     E e 

P               

Aloândia  G             
EG 
e 

PG 
      

Fonte: Quadro elaborado para este estudo a partir dos documentos analisados. 
 

Legenda: G – Lei do Regime Geral dos Servidores e/ou Estatuto dos Servidores Municipais; EG – Estatuto Geral 
dos Servidores; PG – Plano de Carreira Geral dos Servidores; E – Estatuto do Magistério; P – Planos de Carreira do 
Magistério; EP – Estatuto e Plano de Carreira na mesma lei; E e P – Estatuto e Plano de Carreira em leis separadas; 
A – Atualização do Piso; C – Complementação para atingir o piso; X – Alteração no documento vigente. 
 

Embora tenhamos adotado como recorte os dois últimos períodos apontados no 

Quadro 5, aqui colocamos o primeiro período, anterior a Resolução CNE/CEB nº 03/1997, 

porque em muitos casos os documentos apresentados permaneceram vigentes nos períodos 

posteriores.  

De 1990 a 1997 a regulação das relações contratuais dos professores públicos 

municipais em geral foi tratada nos estatutos dos servidores públicos municipais, legislação que 

também recebeu o nome, em alguns casos de lei do regime jurídico dos servidores devido à 
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necessidade dos governos municipais apontarem o regime jurídico que iriam adotar, se 

celetista84 ou estatutário85.  

Dutra Junior et al (2000, p. 30) sintetizam os principais pontos dos dois regimes 

jurídicos: estatutário e celetista, conforme apresentado no quadro a seguir.  
 

Quadro 6 - Síntese comparativa entre os regimes jurídicos estatutário e celetista 
Regime Estatutário Regime Celetista 

Instituído por lei (da União, dos estados, do Distrito 
Federal ou dos municípios), em relação ao respectivo 
servidor. 

Sujeito a alterações por lei federal. A adoção do 
regime é determinada por lei local. 
 

Ingresso por concurso público (Art. 37, II da 
Constituição). 

Ingresso por concurso público (Art. 37, II da 
Constituição). 

Estabilidade do servidor público após três anos de 
efetivo exercício.  
Possibilidades de perda do cargo previstas na 
Constituição Federal.  

Direito a: 1. fundo de garantia por tempo de serviço 
(FGTS); 2. aviso prévio; 3. seguro-desemprego. 
A ausência da estabilidade não submete o servidor a 
dispensa imotivada.  

Aposentadoria pelo próprio poder público*  Aposentadoria pelo regime geral da previdência social 
(INSS).  

Encargos sociais: 1. recolhimento de percentual sobre 
a remuneração para a seguridade do servidor**: 2. 
encargos provisionais: férias. abono pecuniário de dez 
dias. adicional de férias (terço), gratificação natalina 
(ou décimo terceiro salário) e similares***; 3. outros 
encargos sociais. O poder público responsabiliza-se  
pelo pagamento de aposentadorias e pensões, 
diretamente ou por entidade por ele instituída.  

Encargos sociais: 1. recolhimento de percentual sobre 
a remuneração para o regime geral de previdência 
(INSS); 2. encargos provisionais: férias, abono de dez 
dias, adicional de férias (terço), décimo terceiro 
salário e similares; 3. outros encargos sociais; 4. 
FGTS.  
 

Direitos dos servidores, relativos ao trabalho, 
constantes de quinze incisos do Art. 7º da Constituição 
Federal (Art. 39, § 3º). 

Direitos dos trabalhadores constantes dos trinta e 
quatro incisos do Art. 7º da Constituição Federal. 

Fonte: Dutra Junior et al (2000, p. 30). 
 

Notas: * A reforma da previdência (Emenda Constitucional nº 20/1998) introduz modificações no direito à 
aposentadoria do servidor público e do trabalhador rural e urbano. ** A Constituição Federal prevê regime 
próprio de aposentadoria para o servidor estatutário (Art. 40), diverso do regime geral, de que trata o INSS (Art. 
202). Embora suscite questões de inconstitucionalidade, a Lei nº 9.717/1998 define requisitos (mínimo de mil 
segurados e receita diretamente arrecadada ampliada superior às transferências constitucionais do estado e da 
União) para a organização de regime próprio de previdência. De acordo com o MPAS, os municípios que não 
preenchessem esses requisitos deveriam contribuir para o INSS, mesmo com regime estatutário. Antes dessa 
lei, tal situação constituía-se em excepcionalidade. *** O abono pecuniário de dez dias (possibilidade de 
"venda" de dez dias de férias) foi extinto, no âmbito federal (Art. 78, § 1º, da Lei nº 8.112/1990, revogado pela 
Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997). 

 

Assim como para o conjunto de todos os servidores municipais, os estatutos e planos 

de carreira do magistério poderiam ser elaborados tanto pelo regime celetista quanto pelo 

regime estatutário. De acordo com Dutra Junior et al (2000) os municípios poderiam, inclusive, 

manter regimes diferentes para diferentes categorias. 

                                                 
84 Fundamenta-se na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e alcança o trabalhador urbano e rural. Com base 
na CLT define-se o regime contratual que preside as relações entre empregado e empregador. Evidencia –se pela 
assinatura da Carteira de Trabalho.  
85 É definido em lei específica, de competência de cada nível de governo, e refere-se ao servidor público de cada 
ente estatal. Evidencia-se pela regulamentação de um estatuto.  
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A definição quanto ao regime jurídico do pessoal do magistério pode sintetizar-se na 
decisão sobre a manutenção ou não do regime jurídico vigente no município, sem 
deixar de considerar, entretanto, dada a nova realidade constitucional, a possibilidade 
de adoção de regimes distintos para categorias distintas de servidores. (DUTRA 
JUNIOR et al, 2000, p. 34) 

 

Em 1999, por meio do ofício nº 09/99, a CNTE manifestou sua opção pelo regime 

estatutário (DUTRA JUNIOR et al, 2000). No decorrer do período analisado todos os 

municípios pesquisados aderiram ao regime estatutário86. 

Até a aprovação da Resolução CNE/CEB nº 03/1997 foram constatados apenas três 

municípios onde havia estatuto do magistério: Campos Belos, Luziânia e Mineiros. Em 

Mineiros encontramos um estatuto do magistério datado de 1986 (Lei Municipal nº 

329/1986)87.  

Os estatutos dos servidores municipais aprovados no início dos anos 1990 nos locais 

pesquisados possuem uma estrutura muito semelhante. Alguns deles além de tratar das relações 

estatutárias também tratam de questões de carreira inserindo regras para promoção e tabelas de 

vencimentos. Praticamente todos os estatutos de servidores públicos municipais datados desse 

período trazem a mesma estrutura, os mesmos tópicos, os mesmos textos e não raramente até a 

mesma configuração de formatação, remetendo à ideia de que partiram de um mesmo modelo.  

As carreiras dos servidores municipais, quando tratadas nos estatutos, possuíam como 

critérios de progressão/promoção a formação, a antiguidade e a avaliação de desempenho 

vinculada à produtividade. Esta entendida como a competência e agilidade para realizar bem, 

além das funções inerentes ao cargo de origem, as funções de outros cargos cuja complexidade 

fosse maior e que estivessem hierarquicamente em um nível superior88.  

                                                 
86 Observamos como consequências negativas da adoção do regime estatutário: i) o fato de alguns municípios 
goianos terem confundido (intencionalmente ou não) na década de 1990 Fundo de Previdência (aposentadoria, 
pensão, licença maternidade...) com Fundo de Saúde (assistência médica, odontológica...). Os recursos foram 
destinados a outra finalidade que não a constituição de um fundo previdenciário; ii) a vulnerabilidade de gestão 
dos fundos próprios sob a batuta do chefe do poder Executivo colabora para a sonegação previdenciária, desvio de 
finalidade e de outros tipos de ingerência como o parcelamento prolongado (20 anos, por exemplo) de repasses 
que deveriam ser realizados dentro de cada exercício e não o são. Tudo isso colabora para que os fundos tenham 
dificuldade de arcar com a folha dos inativos tendo como resultado o Executivo ter que assumir o pagamento de 
parte dos aposentados e pensionistas. No caso dos professores, pagos com recursos de MDE, uma contradição pelo 
fato desses recursos serem, na maioria dos casos, comprovadamente insuficientes para o que de fato a LDB 
estabelece como MDE.  
87 Certamente em municípios mais antigos e com maior população como Luziânia e Mineiros existam atos 
normativos sobre a contratação de professores em períodos anteriores, porém nosso interesse central está na análise 
do período pós 1997.  
88 As tabelas de vencimentos presentes em alguns dos documentos foram elaboradas de acordo com modelos de 
hierarquização de cargos típicos da iniciativa privada onde as promoções implicam necessariamente em mudar do 
cargo que o empregado ocupa para outro superior na escala estabelecida como, por exemplo, de assistente de 
produção para gerente de produção. Sobre os modelos de carreira adotados na iniciativa privada, ver Souza et al 
(2005) e Silva (2005). 
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Os estatutos do magistério elaborados tanto no início dos anos 1990, três casos, quanto 

após 1997 possuem duas características relacionadas aos estatutos dos servidores públicos 

municipais de modo geral: uns trazem versões mais resumidas abordando predominantemente 

as regras estatutárias que tratam da vinculação e exercício da atividade docente e outros trazem 

versões mais abrangentes. Os primeiros incluem dispositivo resguardando que além das regras 

estabelecidas nos estatutos do magistério deve-se observar o disposto no estatuto dos servidores 

públicos municipais. Os segundos, mais abrangentes, inserem no texto todas as regras que em 

geral aparecem no estatuto dos servidores públicos municipais. Neste caso, revogam as 

disposições em contrário e não submete as relações estatutárias docentes a outros dispositivos, 

ou quando o fazem mencionam a legislação federal, como para o caso da previdência. 

Não há um padrão para a regulamentação da carreira do magistério. Do ponto de vista 

jurídico, várias situações são possíveis. Segundo Dutra Junior et al (2000) pode haver uma 

única lei dispondo ao mesmo tempo sobre estatuto e plano de carreira do magistério; duas leis 

específicas versando, respectivamente, sobre estatuto e plano de carreira do magistério; ou uma 

lei dispondo sobre o estatuto do conjunto dos servidores, inclusive professores, e outra versando 

exclusivamente sobre a carreira do magistério. Como é possível observar no Quadro 5, todas 

essas possiblidades estão presentes no conjunto dos municípios pesquisados. Porém, diferente 

do que sugeriu Dutra Junior et al (2000), a forma adotada pelos municípios pesquisados não é 

a de um estatuto geral dos servidores e um plano de carreira do magistério, mas a de numa 

mesma legislação que regulamenta estatuto e carreira do magistério ou de os fazê-los em 

legislações diferentes, mas separados dos demais servidores municipais.  

Em alguns estatutos do magistério, assim denominados, há também a regulamentação 

da carreira. Nosso estudo discute os elementos constitutivos dessa carreira independente de 

onde estão regulamentados no contexto local. 

 

 

1.1 Os textos produzidos de 1997 a 2008 

 

Como é possível observar no Quadro 5, mapa da regulamentação local da carreira do 

magistério nos municípios pesquisados, a aprovação do Fundef e da Resolução CNE/CEB nº 

03/1997 não coincidem de imediato com a elaboração ou reelaboração dos estatutos e planos 

de carreira. O maior movimento de elaboração ou reelaboração dos estatutos e planos de 

carreira acontece entre os anos 2000 a 2003. O quadro a seguir aponta a legislação aprovada 

em cada um dos municípios pesquisados. 
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Quadro 7 - Legislação aprovada no período compreendido entre 1997 e 2008 nos municípios da amostra da 
pesquisa em Goiás 

(Continua) 
Município Situação Lei Epígrafe Revogações 

Planaltina Reelaborou Lei nº 716/2007 

Dá nova redação ao Estatuto do Magistério 
Público do Município de Planaltina, na forma 
que especifica, e dá outras providências. 

Revoga a Lei 
nº 349/1993 e a 
Lei nº 
629/2003 

Campos 
Belos 

Aprovado 
em 1991 

Lei nº 445/1991 
É um estatuto 

que inclui 
carreira 

Institui o Regime Jurídico do Pessoal do 
Magistério Público Municipal e dá outras 
providências. 

 

Abadia de 
Goiás Elaborou 

Lei nº 207/2003 
Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público 
do Município d e Abadia de Goiás e dá outras 
providências. 

Lei nº 
104/1999 

Lei nº 208/2003 
Dispõe sobre a criação de Plano de Cargos e 
Salários para os servidores do Magistério 
Público Municipal da Prefeitura de Abadia de 
Goiás e dá outras providências 

Lei nº 
103/1999 

Aragarças Elaborou Lei nº 1260/2001 

Dispõe sobre o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal.  

Lei nº 
484/1985 e Lei 
nº 780/1993 e 
as que as 
alteraram 

Luziânia 

Reelaborou Lei nº 
2.441/2001 

Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal 
de Luziânia e dá outras providências.  

Lei nº 
1.605/1994, 
Lei nº 
1.675/1994 e 
1765/? 

Reelaborou Lei nº 
2.894/2005 

Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal 
de Luziânia, estabelece normas de 
enquadramento, diretrizes para a avaliação de 
desempenho e dá outras providências. 

 

Indiara Elaborou Lei nº 461/2002 Dispõe sobre o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal. 

Lei nº 
297/1998 

Uruaçu Elaborou Lei nº 1905/2000 
Dispõe sore o Estatuto dos Servidores do 
Magistério Público Municipal de Uruaçu e dá 
outras providências. (Trata também da carreira). 

 

Araguapaz Elaborou Lei nº 450/2001 
Institui o Plano de Classificação de Cargos e 
Salários do Magistério Público Municipal, e dá 
outras providências. 

Lei nº 
108/1986 

Petrolina de 
Goiás Elaborou 

Lei nº 882/2000 Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. 
(Trata de questões de estatuto) 

 

Lei nº 1005/2008 Dispões sobre o plano de carreira e o estatuto do 
magistério público municipal. 

Lei nº 
882/2000 

Mineiros Reelaborou 

Lei nº 766 – 
A/1997, com 

alterações 
realizadas pela 
Lei nº 786/97 e 

pela Lei nº 
830/1998 

Institui o Estatuto dos Servidores em Educação 
da rede Municipal - Professores, especialistas 
em educação e servidores administrativos da 
educação pública; cria quantitativos de vagas 
e formas de transposição e dá outras 
providencias 

 

São revogadas 
18 leis ou 
dispositivos de 
leis aprovadas 
no período de 
1986 a 1997 
 

Lei nº 
1.359/2008 

Dá nova redação ao Estatuto do Magistério do 
Município de Mineiros e dá outras 
providências. 

Lei nº 766 
A/1997 

Sítio 
D'Abadia Não tinha    

Diorama Elaborou Lei nº 604/2003 Dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público 
Municipal de Diorama. 

Lei nº 
532/1997 
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Quadro 7 - Legislação aprovada no período compreendido entre 1997 e 2008 nos municípios da amostra da 
pesquisa em Goiás 

(Conclusão) 
Município Situação Lei Epígrafe Revogações 

Diorama Elaborou Lei nº 605/2003 Dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério 
Público Municipal de Diorama. 

 

Alto 
Horizonte Elaborou Lei nº 194/1998 

Institui o Plano de Classificação de Cargos e 
Salários do Magistério Municipal e dá outras 
providências. 

 

Cachoeira 
de Goiás Elaborou Lei nº 380/1998 

Dispõe sobre o Plano de Cargos e Remuneração 
dos Servidores do Magistério do Município e dá 
outras providências. 

 

Aloândia Não tinha    
Fonte: Quadro elaborado para este estudo a partir dos documentos coletados no TCM/GO e nos municípios 
pesquisados. 

 

Os Municípios de Sítio D’Abadia e Aloândia não tinham estatutos e/ou planos de 

carreira do magistério e permaneceram nessa condição também no período pós 2008, ou seja, 

não foram encontrados registros desses instrumentos nesses municípios. Para esses casos 

consideraremos apenas o que consta no estatuto geral dos servidores da prefeitura. 

A análise que passaremos a realizar considera, além da normatização federal, a 

legislação local supramencionada. Para subsidiar a interpretação da legislação no período 

utilizaremos ainda o livro Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público. LDB, 

Fundef, Diretrizes Nacionais e nova concepção de carreira (DUTRA JUNIOR et al, 2000). 

Conforme já informamos, a obra foi editada e publicada para atender a objetivos do Fundescola, 

em conformidade com o Acordo de Empréstimo nº 4.311/BR com o Banco Mundial, no âmbito 

do Projeto BRA 98/011 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUB). 

 

 

1.1.1 Os profissionais do magistério 

 

Até a aprovação da Lei nº 9.394/1996 havia uma clara separação entre duas categorias 

de profissionais atuando na educação básica (1º grau/ensino fundamental e 2º grau/ensino 

médio): os professores e os especialistas em educação (Art. 30 e 33 da Lei nº 5.692/1971). 

Muitos planos de carreira aprovados até a década de 1990 e outros mais recentes ainda guardam 

essa separação trazendo estruturas de carreira diferentes para as duas categorias. No texto da 

Lei nº 9.394/1996 o termo especialistas não apareceu. Direção escolar e coordenação 

pedagógica, por exemplo, passaram a ser tratadas na legislação como funções do cargo de 

professor e só numa alteração posterior foram tratadas como especialidades para que se 
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garantisse a contagem do tempo de serviço nessas funções para efeito das regras especiais de 

aposentadoria89.  

A formação dos denominados especialistas (inspetores, coordenadores pedagógicos, 

orientadores educacionais, etc.) que tinham como locus de formação cursos de pedagogia com 

terminalidades específicas passou a ser realizada no mesmo curso que anteriormente só 

habilitava para a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Os cursos de 

pedagogia passam a ter, em tese, o papel de formar profissionais capazes de atuar em todas as 

áreas que antes eram especialidades com centralidade na formação para a docência. 

 
Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em 
cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 
instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. (BRASIL, 
1996b). 

 

A partir da Resolução CNE/CP nº 01/2006 o curso de pedagogia teve sua competência 

ainda mais ampliada. Além de formar para atuação nos espaços escolares deve formar também 

para atuação nos espaços não-escolares. Para professores de outras licenciaturas a legislação 

abriu a possibilidade de que a formação para o exercício das funções de gestão e orientação 

educacional fosse realizada em cursos de pós-graduação.  

Embora a Lei nº 9.424/1996 que regulamentou o Fundef resguardasse no mínimo 60% 

dos recursos do fundo para o pagamento dos profissionais do magistério em efetivo exercício 

no ensino fundamental, não havia uma definição que indicasse a quem especificamente a Lei 

se referia como profissionais do magistério ou o que seria efetivo exercício. Como a Lei do 

Fundef determinava que os novos planos de carreira e remuneração do magistério deveriam 

contemplar investimentos na capacitação dos professores leigos, e que esses professores 

passariam a integrar quadro em extinção, de duração de cinco anos, o entendimento era de que 

os leigos seriam os professores que atuavam na educação infantil e nas séries iniciais do ensino 

fundamental sem, no mínimo, a formação em nível médio modalidade normal (técnico em 

magistério) e os professores que atuavam em disciplinas específicas da segunda fase do ensino 

fundamental sem possuir a respectiva licenciatura. Os profissionais do magistério seriam os 

que, atuando na docência ou não, possuíssem a formação mínima exigida, ou seja, o magistério 

                                                 
89 Em 2006 foi aprovada uma alteração na LDB (Lei nº 11.301/2006) proposta pela deputada federal por Goiás, 
Neide Aparecida (PT) que inseriu no Art. 67 o § 2o  estabelecendo que “Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 
40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal [tratam da aposentadoria], são consideradas funções de magistério 
as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando 
exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do 
exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm%23art40%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm%23art40%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm%23art201%C2%A78
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de nível médio para atuação na educação infantil e na primeira fase do ensino fundamental e 

licenciaturas específicas para atuação nas respectivas disciplinas da segunda fase do ensino 

fundamental. 

A Lei do Fundef estabeleceu que a União, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios elaborassem os planos de carreira e remuneração do magistério de acordo com as 

diretrizes emanadas do CNE que discriminou da seguinte forma quem integraria a carreira do 

magistério no âmbito dos sistemas públicos de ensino e qual seria a formação mínima para o 

exercício profissional. 

 
Art. 2º Integram a carreira do Magistério dos Sistemas de Ensino Público os 
profissionais que exercem atividades de docência e os que oferecem suporte 
pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de direção ou administração escolar, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional. 
[...] 
Art. 4º. O exercício da docência na carreira de magistério exige, como qualificação 
mínima: 
I - ensino médio completo, na modalidade normal, para a docência na educação 
infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental; 
II - ensino superior em curso de licenciatura, de graduação plena, com habilitações 
específicas em área própria, para a docência nas séries finais do ensino fundamental e 
no ensino médio; 
III - formação superior em área correspondente e complementação nos termos da 
legislação vigente, para a docência em áreas específicas das séries finais do 
ensino fundamental e do ensino médio. (BRASIL, 1997b). 

 

Tanto na LDB/1996 quanto na Lei do Fundef e na Resolução CNE/CEB nº 03/1997 o 

entendimento sobre quem seriam os profissionais do magistério parece estar vinculado 

exclusivamente à formação inicial. Não há nenhuma menção ao cargo ou aos cargos que 

comporiam o conjunto de servidores públicos da categoria profissionais do magistério. A 

Constituição Federal de 1988, no texto original, utiliza as expressões profissionais do ensino e 

magistério público (Art. 206, inciso V), e a palavra professor ao dispor sobre a aposentadoria 

especial (Art. 40, inciso III, alínea b e Art. 202, inciso III) e ao subvincular recursos do Fundef 

para o pagamento de professores do ensino fundamental em efetivo exercício de magistério 

(Art. 60, §5º, do ADCT/EC nº 14/1996). A legislação traz ainda os termos trabalhadores em 

educação, profissionais da educação, profissionais do magistério, profissionais da educação 

para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional e ainda 

magistério público, sobretudo ao se tratar da previsão de carreira profissional. Além disso, na 

legislação ainda é possível detectar o uso dos termos professores e docentes. Ao discutir a 
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normatização supramencionada Dutra Junior et al (2000, p. 40-41) classificam os termos 

utilizados em três conjuntos90. 

 
Trabalhadores em Educação: conjunto de servidores que atuam na educação, nas 
instituições de ensino e órgãos da educação91, em atividades-fim ou atividades-meio 
necessárias ao funcionamento do sistema de ensino; incluem o magistério e o pessoal 
de apoio técnico-administrativo, como motoristas, vigias, serventes, merendeiras, 
secretários de escola, assim como profissionais de nível superior, por exemplo, 
bibliotecários, psicólogos e nutricionistas;  
Profissionais da educação ou magistério: profissionais que exercem a docência e as 
atividades de suporte pedagógico direto à docência; incluem, portanto, os docentes e 
os profissionais de administração, supervisão, inspeção e orientação educacional; 
Docentes: profissionais da educação no exercício da docência, sendo a palavra 
professores e a expressão profissionais do ensino, em alguns contextos, utilizadas 
como sinônimo de docentes. (DUTRA JUNIOR et al (2000, p. 40-41, grifos do autor).  

 

Um estatuto e um plano de carreira necessariamente partem da existência de cargos 

públicos. No entanto, como se observa a legislação federal não tratou de cargos quando se 

referiu aos profissionais do magistério, mas sim de funções (docência, inspeção, orientação 

educacional, administração, supervisão e planejamento) dando abertura para que a definição 

dos cargos a ser contemplados nos planos de carreira fosse matéria de regulamentação local. 

Para a composição do quadro dos profissionais do magistério nos quinze municípios92 

goianos, os estatutos e planos de carreira contemplaram os cargos de professor, especialista, 

pedagogo e profissional do magistério.  

Nas redes municipais de Campos Belos (1991), Abadia de Goiás (2003a), Aragarças 

(2001), Cachoeira de Goiás (1998), Indiara (2002), Uruaçu (2000), Araguapaz (2001), Petrolina 

de Goiás (2000; 2008) e Alto Horizonte (1998) a carreira do magistério contemplava os titulares 

do cargo de professor. Nas redes municipais de Luziânia (2001; 2005) e Mineiros (1997) a 

carreira do magistério contemplava os titulares dos cargos de professor e especialista.  Em 

Diorama (2003b) a carreira contemplava dois cargos: professor e pedagogo. Em Planaltina 

(2007) e em Mineiros (2008) o cargo citado nos documentos regulamentares da carreira é o de 

profissional do magistério. 

No grupo de municípios onde a centralidade é dada ao cargo de professor, todas as 

funções do magistério previstas no Art. 2º da Resolução CNE/ CEB nº 03/1997 lhe foram 

atribuídas. No grupo de municípios onde permaneceu a separação entre professor e especialista, 

aos professores são atribuídas as atividades de docência (regência com todas suas 

                                                 
90 A Lei nº 12.014/2009 seguiu essa lógica, mas incluiu os servidores técnico-administrativos. 
91 Terminologia utilizada no texto da LDB, nos artigos 16, 17 e 18 (nota do autor). 
92 Os Municípios de Sítio D’Abadia e Aloândia não possuíam estatutos e/ou planos de carreira ficando o cargo 
de professor assistido no estatuto dos servidores públicos municipais. 
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particularidades: planejamento de aulas, avaliação...) e aos especialistas as atribuições de 

administração, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação e orientação educacional. No 

caso de Diorama, ao cargo de pedagogo foram atribuídas tarefas que em outros municípios se 

atribuiu aos especialistas. Em alguns documentos percebe-se ainda as atribuições de 

secretariado escolar, assessoramento, avaliação e pesquisa, inclusive para o cargo de professor. 

Em todos os documentos analisados, além do quadro permanente foram criados outros 

quadros contemplando os cargos de professor assistente, assistente de ensino, auxiliar de 

ensino, regente de ensino e professor estável. Independente de quando os estatutos e planos 

foram aprovados, o prazo dado para que os titulares desses cargos apresentassem a habilitação 

mínima, em geral, foi de cinco anos. Com exceção de Diorama que previa a aprovação em 

concurso como regra para acesso ao quadro permanente do magistério, nos demais municípios 

foram previstas as condições para que houvesse o enquadramento no cargo de professor 

imediatamente após a aprovação dos estatutos e planos de carreira ou a partir do momento em 

que fosse comprovada a habilitação devida, sendo exigida como formação mínima a conclusão 

do curso normal de nível médio. 

Foram identificados quadros de servidores do magistério com diferentes 

nomenclaturas que, pela utilidade, poderiam ser classificados em três categorias: i) quadros 

contemplando os titulares de cargos cuja função era a regência, mas que não possuíam a 

formação mínima em nível médio, modalidade normal estabelecida pela LDB/1996 (professor 

assistente, auxiliar de ensino, assistente de ensino, por exemplo)93; ii) quadros que indicavam 

o caráter temporário do vínculo contratual, conforme preceitua a CF/1988 no Art. 37, inciso IX; 

e, iii) quadro de livre nomeação do Executivo, quadro dos comissionados. Para a primeira 

categoria foram utilizados os termos quadro provisório, quadro transitório, quadro em extinção 

e quadro suplementar. Para a segunda categoria foram utilizados os termos quadro temporário 

e quadro excepcional. Para a terceira categoria foram utilizados os termos quadro de 

comissionados e em comissão. O quadro a seguir mostra o(s) cargo(s) que cada município 

contemplou na carreira do magistério. 

 

 

 

 

 

                                                 
93 São cargos que, conforme já mostramos no Capitulo I da primeira parte, tinham fundamento legal na Lei nº 
5.692/1971.  
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Quadro 8 - Cargos indicados nos estatutos e planos de carreira dos municípios da amostra da pesquisa em 
Goiás 

Município Lei Cargos do Quadro 
Permanente Outros Quadros 

Planaltina Lei nº 716/2007 Profissional do 
Magistério Não informa 

Campos Belos Lei nº 445/1991 Professor Professor Assistente (Quadro Transitório) 

Abadia de Goiás 
Lei nº 207/2003 Professor Não informa 
Lei nº 208/2003 Professor Não informa 

Aragarças Lei nº 1260/2001 Professor Professor Estável (celetista) (Quadro 
Transitório) 

Luziânia 

Lei nº 2.441/2001 Professor e Especialista Não informa 

Lei nº 2.894/2005 Professor e Especialista 
Professor sem formação mínima; Professor 
com dupla jornada; e Professor da educação 
infantil (Quadro Suplementar) 

Indiara Lei nº 461/2002 Professor Assistentes de Ensino e Auxiliar de Ensino 
(Quadro Transitório) 

Uruaçu Lei nº 1905/2000 Professor 
Professores sem habilitação mínima 
(Quadro Transitório); Assistentes de 
Ensino (Quadro em extinção) 

Araguapaz Lei nº 450/2001 Professor Professores sem habilitação mínima e 
Assistentes de Ensino (Quadro transitório) 

Petrolina de Goiás 
Lei nº 882/2000 Professor 

Menciona cargos da Educação Infantil I e 
do Ensino Fundamental I (Quadro em 
extinção), mas não especifica quais cargos. 

Lei nº 1005/2008 Professor Não informa 

Mineiros 

Lei nº 766 - 
A/1997 Professor e especialista 

Cargos em que os titulares não possuem 
habilitação mínima (não informa quais 
cargos); Regente de Ensino. (Quadro 
Transitório) 

Lei nº 1.359/2008 Profissional do 
Magistério Professor Assistente (Quadro Transitório) 

Sítio D'Abadia Não tinha   

Diorama 
Lei nº 604/2003 Professor e Pedagogo 

Titulares de cargo sem a formação mínima: 
Professor Assistente e Professor Primário 
(Quadro Transitório) 

Lei nº 605/2003 Não informa. Não informa. 
Alto Horizonte Lei nº 194/1998 Professor Auxiliares de Ensino (Quadro Transitório) 

Cachoeira de Goiás Lei nº 380/1998 Professor 
Titulares de cargo sem a formação mínima: 
Professor Assistente; Assistente de Ensino 
e Auxiliar de Ensino (Quadro em extinção) 

Aloândia Não tinha   
Fonte: Quadro elaborado para este estudo.  

 

 Embora os textos aprovados no âmbito da União, Lei nº 9.394/1996 e Resolução 

CNE/CEB nº 03/1997, por exemplo, não tratem de cargos específicos para composição da 

categoria denominada profissionais do magistério, houve na maioria dos municípios 

pesquisados, o acolhimento das ideias transmitidas nesses textos, ou seja, atribuir ao titular do 

cargo de professor, além da regência de sala, as demais funções do magistério.  
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Ao priorizar a formação para a docência nos cursos de licenciatura e tomar a prática 

docente como requisito para o exercício de outras funções do magistério, os textos elaborados 

no macrocontexto influenciaram a elaboração dos estatutos e planos de carreira do magistério 

no âmbito local. Essa influência se traduz na centralidade dada ao cargo de professor nesses 

instrumentos legais. Apenas os municípios com redes de ensino mais amplas e com histórico 

de regulamentação estatutária anterior à Constituição Federal de 1988, como são os casos de 

Luziânia e Mineiros, permaneceram com as estruturas de carreira separadas: uma para professor 

(docência) e outra para especialista. 

Nos Municípios de Planaltina (2007) e Mineiros (2008a, 2008b) os estatutos e planos 

de carreira tratam o profissional do magistério como um cargo. No entanto, nos registros 

encaminhados ao Tribunal de Contas dos Municípios não encontramos esses cargos e sim os 

cargos de professor.  

A indefinição na legislação federal do(s) cargo(s) que comporia(m) a carreira do 

magistério deixou aberta a possibilidade dos municípios incluírem nos planos de carreira os 

cargos que julgassem pertinentes, sendo o de professor a regra geral. Como consequência foram 

excluídos os cargos que tinham como objetivo a função de docência na educação infantil, mas 

que não continham na descrição de suas atribuições essa expressão. Tratam-se de cargos como 

os de Assistente e Monitor de Creche, por exemplo. Nenhuma dos estatutos e planos de carreira 

analisados no período mencionado incluiu esses trabalhadores.  

 

 

1.1.2 Critérios de ingresso na carreira 

 

O critério geral para ingresso em cargos públicos está posto no Art. 37 da CF/1988. 

Considerando os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, o ingresso no serviço público deve levar em consideração o seguinte: 

 
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998). (BRASIL, 1988, com alterações da EC 19/1998). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm%23art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm%23art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm%23art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm%23art3
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A determinação de que o acesso à carreira do magistério seja realizado por meio de 

concurso público é objeto do Art. 206, inciso V da CF/1988. O mesmo fica assegurado no texto 

da Lei nº 9.394/1996 onde se determina que os sistemas de ensino promoverão a valorização 

dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e planos de 

carreira do magistério público o ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos. 

Por meio da Lei nº 12.796/2013 foi introduzido um novo dispositivo na LDB/1996 

determinando que “A União prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos profissionais 

da educação” (Art. 67, §3º). Neste caso amplia a possiblidade da União não só colaborar para 

a realização de concursos públicos para os profissionais do magistério, mas também dos demais 

profissionais da educação, ou seja, incluindo também os cargos com funções administrativas da 

educação94.  

A Lei nº 9.394/1996, por meio do Art. 85 criou mecanismo que dá a qualquer cidadão 

habilitado com a titulação própria a possibilidade de exigir a abertura de concurso público de 

provas e títulos para o cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo 

ocupado por professor não concursado, por mais de seis anos ressalvados os direitos 

assegurados constitucionalmente (Art. 41 da CF/1988 e 19 do ADCT).  

Como base na Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 9.394/1996, a Resolução 

CNE/CEB nº 03/1997 orientou que o acesso à carreira do magistério fosse feito por meio de 

concurso público de provas e títulos. 

 
Art. 3º. O ingresso na carreira do magistério público se dará por concurso público de 
provas e títulos. 
[...] 
§ 2º. Comprovada a existência de vagas nas escolas e a indisponibilidade de 
candidatos aprovados em concursos anteriores, cada sistema realizará concurso 
público para preenchimento das mesmas, pelo menos de quatro em quatro anos. 

 

                                                 
94 Está em curso no Ministério da Educação e no Inep a elaboração de uma Prova Nacional de Concurso tendo 
como objetivo principal, segundo o próprio Inep, subsidiar estados, o Distrito Federal e os municípios na realização 
de concursos públicos para a contratação de docentes para a educação básica. A decisão sobre a adesão ao uso da 
Prova Nacional será facultada aos entes subnacionais que poderão decidir sobre como utilizar os resultados “se 
como única prova, seguida da análise de títulos, ou como primeira prova, seguida de uma prova adicional do 
próprio município, por exemplo” (INEP, s/d). A CNTE, por meio de nota publicada em 26 de outubro de 2010 
levanta preocupações com a proposta de uma Prova Nacional de Concurso. Embora a CNTE reconheça a iniciativa 
como promissora na definição de uma carreira nacional para os profissionais do magistério, o receio é que esse 
tipo de avaliação implique no ranking de professores e de sua consequente remuneração por meio de bonificações 
e prêmios em detrimento da valorização salarial tendo como instrumentos os planos de carreira. A nota traz ainda 
a opinião do então Ministro da Educação Fernando Haddad sobre a prova. Para ele, uma Prova Nacional poderia 
ajudar a melhorar as condições salariais dos professores da rede pública. 
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Embora não tenha sido possível verificar a regularidade com que os municípios 

pesquisados realizaram concursos públicos, em todos os documentos analisados observa-se que 

é este o procedimento apontado para acesso à carreira do magistério.  

Um outro procedimento utilizado para acesso à carreira e que não é tratado nas 

diretrizes nacionais é a transposição de cargos. Na elaboração dos estatutos e planos de carreira 

observa-se que é comum cargos de professor com nomenclaturas específicas como, por 

exemplo, professor de 1º grau, professor primário, professor secundário e professor 

universitário serem transpostos para novos cargos de professor organizados de acordo com a 

formação, sem o indicativo da área de atuação. Esta prerrogativa também é dada aos titulares 

dos cargos de auxiliar de ensino, assistente de ensino e professor assistente desde que 

comprovem a habilitação mínima exigida nos estatutos e planos de carreira.  

A contratação temporária também é objeto dos estatutos e planos de carreira do 

magistério, porém os professores contratados nessa condição não possuem acesso à carreira. 

Em geral, os contratos são efetivados no menor nível de habilitação previsto nos planos de 

carreira implicando em significativa diferença entre os vencimentos do professor efetivo e os 

do professor contratado temporariamente. 

 

 

1.1.3 Vencimento inicial da carreira 

 

Já observamos neste trabalho a intensidade com que foi realizada a discussão sobre a 

regulamentação do PSPN do Magistério no contexto da legislação federal, sobretudo no período 

compreendido entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a elaboração das 

diretrizes para elaboração dos planos de carreira do magistério aprovadas pelo CNE em 1997. 

Embora houvesse apontamentos para a instituição do PSPN, a legislação federal não possuía a 

consistência necessária para sua determinação no contexto dos entes subnacionais.  

Conforme já analisamos, mesmo diante da pressão do movimento sindical 

representado no CNE pelo conselheiro João Monlevade (CNTE), a Resolução CNE/CEB nº 

03/1997 não contemplou o conceito de PSPN fazendo prevalecer o conceito de salário médio 

estabelecido pelo Ministério da Educação. Acatando as deliberações do MEC, o Art. 7º da 

Resolução CNE/CEB nº 03/1997 orientava que a remuneração dos docentes do ensino 

fundamental deveria ser definida em uma escala cujo ponto médio teria como referência o custo 

médio aluno-ano de casa sistema estadual ou municipal. Para o cálculo foram estabelecidas as 

seguintes regras: i) o custo médio aluno-ano seria calculado na divisão da soma dos recursos 
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do Fundef com o equivalente a 15% dos demais impostos que não compunham o fundo pelo 

número de alunos do ensino fundamental regular dos respectivos sistemas de ensino; ii) o ponto 

médio da escala salarial (tabela) seria correspondente à média aritmética entre a menor e a 

maior remuneração possível dentro da carreira; iii) a remuneração média mensal dos docentes 

seria equivalente ao custo médio aluno-ano, para uma função de vinte horas de aula e cinco 

horas-atividades, para uma relação de 25 alunos por professor no sistema de ensino95.  

Na interpretação de Dutra Junior et al (2000), a remuneração média seria igual à soma 

de todas as remunerações dividida pelo número total de professores, o que não seria a mesma 

coisa que o ponto médio da escala salarial, definido como média aritmética entre a menor e a 

maior remuneração da carreira. Para os autores, a remuneração média tende a ser menor que o 

ponto médio da escala salarial, pois as categorias profissionais costumam distribuir-se na 

respectiva carreira predominantemente na forma de pirâmide, com maior número de professores 

percebendo remuneração abaixo do ponto médio do que o número cujas remunerações 

encontram-se acima desse ponto96. Certamente a argumentação dos autores é procedente se o 

entendimento de remuneração média for interpretado como a soma de todas as remunerações 

dividida pelo número de professores, porém o Parecer CNE/CEB nº 10/1997 coloca em 

equivalência o conceito de ponto médio e de salário/remuneração média. Nesse sentido, a 

remuneração média seria a média entre o menor e o maior valor da tabela de vencimentos. O 

termo remuneração não seria o mais apropriado para esta proposição uma vez que engloba 

outros benefícios (adicionais e gratificações) que não compõem a tabela de vencimentos.  

A lógica adotada no conceito de remuneração média é a mesma utilizada nos critérios 

de racionamento do Fundef. Uma vez que as receitas estariam em boa parte condicionadas às 

matrículas no ensino fundamental e as remunerações dependeriam de uma média razoável de 

alunos por professor, um número pequeno de alunos por turma ou um excessivo número de 

professores atuando fora da sala de aula implicaria em menores perspectivas salariais. Essa 

dinâmica fez com que em muitos municípios houvesse uma verdadeira maratona em busca de 

novas matrículas, sobretudo pelo processo de municipalização.  

                                                 
95 No texto do Parecer CNE/CEB nº 10/1997 a fórmula para o cálculo do salário médio considera 25 alunos por 
turma, mas no texto da minuta de resolução dentro do próprio parecer e na Resolução aprovada permaneceu 25 
alunos por professor no sistema de ensino. Portanto, matematicamente para se garantir a remuneração média 
equivalente ao valor aluno-ano do Fundef para todos os professores dos respectivos sistemas de ensino (o melhor 
seria dizer das redes públicas de ensino) o número de alunos por turma deveria ser superior a 25. 
96 É uma informação procedente se considerado o período analisado, pois até o final dos anos 1990 a maioria das 
redes públicas de ensino não possuíam quadros com profissionais licenciados em cursos superiores. O mesmo não 
se aplicaria na atualidade, pois as redes públicas já possuem quadros cuja maioria é de pós-graduados 
(especialização). 
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Para elaboração das tabelas de vencimentos dos planos de carreira do magistério o 

Parecer CNE/CEB nº 10/1997 explicava que o salário médio mensal dos professores deveria 

ser calculado levando em consideração a fórmula a seguir. 

 
𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑀𝑀𝑛𝑛 𝐼𝐼é𝑚𝑚𝑟𝑟𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑃𝑃 𝐴𝐴𝑃𝑃𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑥𝑥 0,60 𝑥𝑥 𝑛𝑛º 𝑚𝑚é𝑚𝑚𝑟𝑟𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑟𝑟𝑛𝑛𝑀𝑀 𝑟𝑟𝑀𝑀𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑀𝑀

13 (𝑚𝑚𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐)𝑥𝑥 1,12 (𝑃𝑃𝑛𝑛𝑐𝑐𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐)
= 𝑐𝑐𝑀𝑀𝑃𝑃á𝑀𝑀𝑟𝑟𝑛𝑛 𝑚𝑚é𝑚𝑚𝑟𝑟𝑛𝑛 

 
Ou 

 
𝐶𝐶𝐼𝐼 𝑥𝑥 0,60 𝑥𝑥 25

13 𝑥𝑥 1,12 
=
𝐶𝐶𝐼𝐼 𝑥𝑥 15

14,56
= 𝑐𝑐𝑀𝑀𝑃𝑃á𝑀𝑀𝑟𝑟𝑛𝑛 𝑚𝑚é𝑚𝑚𝑟𝑟𝑛𝑛 

 
 

Na segunda fórmula adota-se a média de 25 alunos por professor na rede de ensino, 

sendo este o parâmetro utilizado pelo CNE à época. Por meio da regra e possível observar que 

quanto maior fosse o número médio de alunos por professor, maior seria o salário médio. Se o 

número médio de alunos por professor fosse igual a 25, o custo médio de alunos por ano seria 

aproximadamente igual ao salário médio mensal do professor. 

De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 10/1997 haveria uma relação entre o salário 

médio e o piso salarial (um piso para cada rede de ensino). 

 
A Relação entre salário médio e piso salarial parte dos seguintes conceitos: 
1° Conceito - em cada Estado e em cada Município há um valor médio do salário 
correspondente ao custo médio aluno desse Estado ou Município; 
2° Conceito - o salário médio é o valor médio entre o maior e o menor salário da 
carreira; 
3° Conceito - cada Estado e cada Município deverá definir em lei sua carreira de 
magistério. 
Conclusão: Em cada Estado e em cada município será fixado um menor salário 
admissível no respectivo sistema, compatível com o seu salário médio. (BRASIL, 
1997a, grifo nosso). 

 

O CNE insiste em explicar as regras que deveriam nortear a definição do salário médio 

do professor deixando claro que o valor dependeria de variáveis como o VAA do Fundef, a 

quantidade de matrículas no ensino fundamental da rede e da quantidade de professores. O 

menor e o maior valor na tabela de vencimentos dependeriam da dispersão adotada em cada 

rede de ensino.  

 
I. Em cada Estado e Município há um custo médio por aluno associado ao volume de 
imposto arrecadados e ao número de alunos nas respectivas redes de ensino; 
II. Dado um valor de custo médio aluno, o valor do salário médio do professor 
depende do número médio de alunos por professor, na respectiva rede de ensino; 
III. Dado um valor de salário médio por professor, o valor do menor salário depende 
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da amplitude da escala de salários, lembrando que quanto maior for a amplitude menor 
será esse piso; 
IV. O custo médio aluno de RS 300,00 (trezentos reais) somente se verificará nos 
municípios onde a arrecadação de impostos locais for inexistente (somente recursos 
de transferências), uma vez que em todos os demais casos serão observados valores 
maiores que estes; 
V. Nos municípios onde o salário médio do professor fosse R$ 300,00, sendo adotada 
a amplitude de 50% o menor salário seria de R$ 240,00 (máximo de RS 360,00) 
(BRASIL, 1997a). 

 

Para verificar se (e como) essas orientações foram acolhidas na elaboração dos planos 

de carreira do magistério no contexto dos municípios, analisamos as tabelas de vencimentos 

das leis que as tinham em anexo. Para análise partimos dos seguintes critérios: i) reconhecer o 

ponto médio de que trata a resolução partido da diagonal das tabelas, ou seja, considerando 

tanto a possibilidade de progressão horizontal quanto a possiblidade de progressão vertical 

independente do que cada uma representa nos respectivos planos; ii) considerar como maior 

vencimento o que foi atribuído ao titular de especialização lato sensu uma vez que os níveis de 

mestrado e doutorado destorcem a situação real da carreira por não haver profissionais com 

esses níveis de formação; iii) para fins de comparação adicionou-se nos vencimentos das tabelas 

o valor dos respectivos quinquênios uma vez que todos os planos analisados possuem esse 

dispositivo, porém uns incorporados nas tabelas outros não; iv) adequa todas as cargas horárias 

para 25 horas semanais e cita a parte dessa carga horária reservada para atividades extraclasse 

(horas-atividades); e na tabela posterior, v) atualiza todos os valores para dezembro de 2006, 

último mês de vigência do Fundef cujo valor aluno-ano (VAA) é referência para o salário médio 

dos professores. 

Para efeito de comparação entre os valores pagos pelos municípios pesquisados 

atualizamos a Tabela 11 para dezembro de 2006, último mês de vigência do Fundef, como pode 

ser observado na Tabela 12. 
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Tabela 11 – Proporção do salário médio em relação ao VAA do Fundef nos planos de carreira elaborados de 
1997 a 2008, para uma carga horária de 25 horas semanais nos municípios da amostra de pesquisa em Goiás. 
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Planaltina (2007)*               
Campos Belos (1991)*               
Abadia de Goiás (2003a) 366,16 629,33 892,50 25,00% 2,44 743,98 0,85 
Aragarças (2001) 248,00 463,07 678,13 33,33% 2,73 527,81 0,88 
Luziânia (2001) 315,00 570,94 826,87 20 a 25% 2,62 527,81 1,08 
Luziânia (2005) 425,00 773,63 1122,25 20,00% 2,64 1006,07 0,77 
Indiara (2002) 250,00 515,60 781,20 25,00% 3,12 653,76 0,79 
Uruaçu (2000) 275,35 634,31 993,27 23,00% 3,61 445,44 1,42 
Araguapaz (2001) 247,50 329,63 411,76 33,33% 1,66 527,81 0,62 
Petrolina de Goiás (2000) EI** 125,83 228,80 331,77 20,00% 2,64 445,44 0,51 
Petrolina de Goiás (2000) EF 233,33 362,76 492,19 20,00% 2,11 445,44 0,81 
Mineiros (1997) 250,00 430,77 611,53 33,33% 2,45 300,00 1,44 
Sítio D’Abadia   Não tinha estatuto nem plano de carreira 
Diorama (2003b) 275,00 536,03 797,05 25,00% 2,90 743,98 0,72 
Alto Horizonte (1998) 247,50 381,10 514,70 33,33% 2,08 346,04 1,10 
Cachoeira de Goiás (1998) 300,00 527,78 755,55 9,10% 2,52 346,04 1,53 
Aloândia  Não tinha estatuto nem plano de carreira 
Fonte: Tabela elaborada para este estudo considerando os dados dos documentos analisados (estatutos e planos 
de carreira) e dos VAA do Fundef informados pelo MEC via Serviço de Atendimento ao Cidadão (e-SIC). 
* Os dados dos Municípios de Planaltina e Campos Belos não foram incluídos porque os documentos foram 
aprovados em exercícios que não fazem parte do período de vigência do Fundef e da Resolução CNE/CEB nº 
03/1997. 
**Em Petrolina de Goiás há duas tabelas de vencimentos, sendo uma para os professores que atuam na educação 
infantil e outra para os professores que atuam no ensino fundamental. 

 

Os Municípios de Sítio D’Abadia e Aloândia não possuíam estatutos ou planos de 

carreira do magistério no período analisado. Em Mineiros, o documento analisado é de 1997, 

ano em que o Fundef ainda não havia sido implementado em Goiás. Por isso atribuímos para 

1997 o valor aluno anual nacional que seria, aproximadamente, R$ 300,00 (BRASIL, 1997a). 

Dos doze documentos analisados, compreendendo onze dos quinze munícipios da 

amostra, apenas cinco atenderam a diretriz do CNE para a definição de um salário médio 

correspondente ao VMAA do Fundef: Luziânia (2001), Uruaçu (2000), Mineiros (1997), Alto 

Horizonte (1998) e Cachoeira de Goiás (1998). 

Nos outros sete documentos: Abadia de Goiás (2003a), Aragarças (2001), Luziânia 

(2005), Indiara (2002), Araguapaz (2001), Petrolina de Goiás (2000) e Diorama (2003b) a 

elaboração não contemplou as orientações da Resolução CNE/CEB nº 03/1997. 



212 

A variação do salário médio entre os municípios tendo o VAA do Fundef de Goiás 

como parâmetro foi de 0,51 (PETROLINA DE GOIAS, 2000) a 1,53 (CACHOEIRA DE 

GOIÁS, 1998). Se desconsiderarmos a particularidade de Petrolina que possui uma carreira 

subvalorizada para a educação infantil, a variação vai de 0,62 (ARAGUAPAZ, 2001) a 1,53 

(CACHOEIRA DE GOIÁS, 1998).   
 

Tabela 12 – Estimativa do salário médio para uma jornada de 25 horas semanais nos municípios da 
amostra da pesquisa (valores atualizados, IPCA, dezembro/2006) 
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Planaltina (2007)               
Campos Belos (1991)               
Abadia de Goiás (nov./2003) 431,88 742,29 1.052,69 0,25 1,44 877,51 0,85 
Aragarças (out./2001) 362,80 677,43 992,05 0,33 1,73 772,14 0,88 
Luziânia (dez./2001) 454,61 823,98 1.193,35 0,2 a 0,25 1,62 761,75 1,08 
Luziânia (ago./2005) 447,40 814,39 1.181,39 0,20 1,64 1.059,09 0,77 
Indiara (dez./2002) 320,63 661,27 1.001,90 0,25 2,12 838,46 0,79 
Uruaçu (maio./2000) 447,16 1.030,09 1.613,03 0,23 2,61 723,38 1,42 
Araguapaz (fev./2001) 380,67 507,00 633,32 0,33 0,66 811,81 0,62 
Petrolina de Goiás (mai./2000) EI** 204,34 371,56 538,78 0,20 1,64 723,38 0,51 
Petrolina de Goiás (mai./2000) EF 378,92 589,11 799,30 0,20 1,11 723,38 0,81 
Mineiros (ago./1997) 460,00 792,60 1.125,20 0,33 1,45 551,99 1,44 
Sítio D’Abadia   Não tinha estatuto nem plano de carreira 
Diorama (mar./2003) 335,47 653,89 972,32 0,25 1,90 907,58 0,72 
Alto Horizonte (nov./1998) 445,49 685,96 926,44 0,33 1,08 622,86 1,10 
Cachoeira de Goiás (jul./1998) 535,51 942,10 1.348,69 0,09 1,52 617,70 1,53 
Aloândia  Não tinha estatuto nem plano de carreira 
Fonte: Tabela elaborada para este estudo considerando os dados dos documentos analisados e dos VAA do 
Fundef informados pelo MEC via Serviço de Atendimento ao Cidadão (e-SIC). 
* Os dados dos Municípios de Planaltina e Campos Belos não foram incluídos porque os documentos foram 
aprovados em exercícios que não fazem parte do período de vigência do Fundef e da Resolução CNE/CEB 
nº 03/1997. 
**Em Petrolina de Goiás há duas tabelas de vencimentos, sendo uma para os professores que atuam na 
educação infantil e outra para os professores que atuam no ensino fundamental. 

 

A dispersão das carreiras (até a formação lato sensu e incluindo os 

quinquênios/triênios) não privilegiou o vencimento inicial. Melhores perspectivas de 

remuneração dependiam do avanço na tabela de vencimentos tendo como principal critério a 
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antiguidade. Entre os municípios pesquisados a dispersão variou entre 66% (ARAGUAPAZ, 

2001) e 261% (URUAÇU, 2000). 

Com os dados das carreiras corrigidos para a mesma data (dezembro/2006) é possível 

observar que, para os parâmetros adotados, o vencimento inicial das tabelas variaram entre R$ 

204,34 (PETROLINA DE GOIÁS, 2000)97 e R$ 535,51 (CACHOEIRA DE GOIÁS, 1998), 

uma diferença de 162%. Se desconsiderarmos a situação atípica da carreira na educação infantil 

de Petrolina de Goiás, a variação entre o segundo menor vencimento inicial R$ 320,63 

(INDIARA, 2002) e o maior vencimento inicial, R$ 535,51 (CACHOEIRA DE GOIAS, 1998) 

é de 67%. Situação semelhante também aconteceria para os vencimentos no final da carreira 

onde um professor trabalhando em Uruaçu poderia receber um vencimento duas vezes maior 

que um professor atuando em Araguapaz ou Petrolina de Goiás. O vencimento médio ou salário 

médio como denomina a Resolução CNE/CEB nº 03/1997, em função dos vencimentos inicial 

e final também apresentou variação superior a 100%. 

No Gráfico 2 a seguir, é possível observar a forma como os vencimentos inicial, médio 

e final estão dispostos nos municípios pesquisados.  

 

                                                 
97 O salário mínimo em 2006 era R$ 350,00. Normalmente nos municípios, quando os reajustes do salário mínimo 
o tornam maior que os vencimentos iniciais das tabelas utiliza-se de um dispositivo chamado complementação: 
um abono para se chegar ao valor do salário mínimo. É uma estratégia utilizada pelos gestores porque não implica 
em reajustar toda a tabela de vencimentos.  
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Fonte: Gráfico elaborado para este estudo. 

 

 Como observado nas Tabelas 6 e 7, menos da metade dos estatutos e planos de carreira 

dos municípios da amostra, elaborados no período de 1997 a 2008, atenderam a orientação do 

CNE sobre a definição do salário médio equiparado ao VAA do Fundef. Conforme observado 

no Gráfico 2, o salário médio, como diretriz do CNE, mesmo nos documentos que contemplam 

o seu conceito, não colaborou para uma equalização dos vencimentos iniciais nos diferentes 

municípios como se previa ser possível com o PSPN. Manteve-se a lógica de que o piso salarial, 

ou vencimento inicial da carreira, seria definido por cada um dos entes subnacionais.  
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Gráfico 3 - Comparativo entre a estimativa dos vencimentos das tabelas, 
1997 a 2008, para uma jornada de 25 horas semanais, nos municípios da 

amostra da pesquisa em Goiás (Referência: dezembro de 2006)
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1.1.4 Jornada de trabalho 

 

A jornada de trabalho docente tem sido um dos temas mais debatidos na luta dos 

profissionais do magistério pela valorização da categoria. A excessiva carga horária de trabalho 

é inclusive uma das características que fundamentam as ideias de proletarização docente. A 

regulamentação de uma carga horária específica que contemple não só o tempo para o 

atendimento direto aos discentes, mas também para o trabalho extraclasse é uma das demandas 

para a consolidação do magistério enquanto profissão devidamente respeitada social e 

economicamente. 

Em linhas gerais o trabalhador brasileiro, seja no serviço público ou privado, possui 

garantias constitucionais sobre a jornada de trabalho.  

 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
[...] 
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante 
acordo ou convenção coletiva de trabalho; (vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943) 
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 
revezamento, salvo negociação coletiva; 
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por 
cento à do normal; (vide Decreto-Lei nº 5.452/1943, art. 59 § 1º). (BRASIL, 1988). 

 

No caso dos professores, além desses dispositivos, há uma particularidade que já 

constava na Constituição Federal de 1946 e que permaneceu na Carta Magna de 1988: a 

possibilidade de acumular no serviço público dois cargos de professor ou um cargo de professor 

com outro técnico ou científico (Art. 37, inciso XVI, alíneas a e b).  

 
A partir da metade da década de 70, em face do aprofundamento das perdas salariais 
do magistério e à necessidade de número maior de professores o limite de horas 
semanais de trabalho para a acumulação de dois cargos públicos foi fixado, em alguns 
estados, em torno de 60 horas, o que permitia, no caso do magistério, o atendimento 
a três jornadas escolares, cada uma com 20 horas semanais, nos turnos da manhã, tarde 
e noite. O limite de 60 horas permitia também o acúmulo de um cargo técnico de 40 
horas, exercido durante o dia, com um cargo de professor de 20 horas semanais, 
exercido no período da noite. (DUTRA JUNIOR et al, 2000, p. 94).  

  

Uma novidade sobre a jornada de trabalho dos profissionais do magistério na 

legislação federal aconteceu com a aprovação da LDB/1996. No Art. 67 ficou estabelecido que 

os novos estatutos e planos de carreira do magistério deveriam assegurar “período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho”. Embora não tenha 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm%23art478%C2%A72
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estabelecido objetivamente que parte da carga horária deveria ser destinada a essas atividades, 

o dispositivo significou uma abertura para que o CNE, incumbido de editar as diretrizes para 

elaboração dos planos de carreira, pudesse fundamentar suas orientações sobre o assunto. 

O fato da legislação federal só pautar especificamente sobre a jornada de trabalho dos 

profissionais do magistério em 1996, sobretudo no que se refere à parte destinada às atividades 

extraclasse, não significa que a legislação dos entes subnacionais passou a contemplar esse 

benefício a partir dessa data. A análise de dezenove leis estaduais que regulamentavam a 

carreira do magistério aprovadas em período anterior a 1996 apontou que dezessete delas 

previam proporção da carga horária para atividades extraclasse variando, em sua maioria, entre 

15% e 33% (DUTRA JUNIOR et al, 2000). Destacam os autores que ao contrário dos estados, 

na maioria dos municípios brasileiros não eram previstas horas de atividades extraclasse na 

jornada de trabalho do professor. Esta afirmação pode ser ratificada em nosso estudo, uma vez 

que nos documentos analisados é possível observar que em apenas três dos quinze municípios 

da amostra foram encontrados dispositivos que tratavam das horas-atividades antes da 

aprovação da LDB/1996. 

Sobre a jornada de trabalho, o CNE deliberou por meio da Resolução CNE/CEB nº 

03/1997, Art. 6º inciso IV, que os novos planos de carreira e remuneração do magistério 

deveriam observar o seguinte: 

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

 

Observa-se que o limite proposto pelo CNE para a carga horária docente é de 40 horas 

semanais, sendo permitida a existência de jornadas menores. A resolução, porém, não discute 

se no caso dos professores possuírem dois cargos (Art. 37, XVI da Constituição Federal de 

1988) se abriria a possibilidade de extrapolar na soma dos vínculos a jornada de 40 horas 

semanais. Embora a CF/1988 limite em 44 horas semanais a jornada dos trabalhadores 

brasileiros, admitida até duas horas diárias de trabalho extraordinário, isso não ficou claro nas 

diretrizes do CNE para o caso dos professores. Uma das polêmicas no processo de elaboração 

da Resolução CNE/CEB nº 03/1997 foi justamente a definição de como seria organizada a carga 

horária docente. De um lado a CNTE tentava convencer os conselheiros da adoção de uma 

jornada de até 40 horas semanais direcionando para uma jornada de tempo integral, 
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preferencialmente em uma mesma unidade educacional, tendo pelo menos 25% dessa carga 

horária garantida para atividades extraclasse, tal qual aprovado pela Resolução CNE/CEB nº 

02/1997, não homologada pelo MEC. Além disso o modelo defendido pela CNTE vinculava a 

jornada de trabalho de 40 horas semanais ao Piso Salarial Profissional Nacional. 

O fato é que a jornada parcial sempre induziu ao duplo emprego colaborando para a 

inobservância das 44 horas semanais estabelecidas pela CF/1988 e em decorrência disso 

colaborando para a incompatibilidade de horários, prejuízos do ponto de vista pedagógico e 

dificuldades para o trabalho coletivo dos professores em suas respectivas escolas. Dutra Junior 

et al (2000, p. 91) apresentam argumentos que subsidiam a preferência pela jornada de 40 horas 

semanais. 

 
A proposta de jornada preferencial de 40 horas semanais decorre da necessidade de 
profissionalização do magistério, de forma que a profissão de professor não seja uma 
atividade secundária em relação a outro trabalho remunerado. Pesquisas sobre 
educação98, no Brasil, indicam que a baixa remuneração força os professores a buscar 
empregos adicionais. Indicam, também, que a jornada integral, que permite a 
vinculação do professor a uma única rede de ensino e, de preferência, a um 
estabelecimento escolar, possibilitando maior envolvimento com a proposta 
pedagógica da escola, tem como resultado maior compromisso do professor com sua 
escola e seus alunos, e interfere positivamente ao rendimento escolar.  

 

Dentre as dificuldades apontadas para a definição explícita de uma jornada limitada a 

no máximo 44 horas semanais estaria o fato dos professores não poderem assumir duas turmas 

da educação infantil ou da primeira fase do ensino fundamental, por exemplo. Nessa situação 

teriam que desenvolver 20 horas de trabalho com os alunos em cada um dos turnos e ainda 

garantir, no mínimo, 5 horas (20%) para atividades extraclasse em cada um dos turnos o que 

elevaria a dupla jornada a 50 horas semanais.  

Por meio da publicação de Dutra Junior et al (2000, p. 92), o MEC orientou os 

procedimentos sobre a jornada de trabalho docente nos novos planos de carreira. 

 
Os novos planos de carreira poderão prever mais de uma jornada de trabalho para o 
magistério. Para atender à diversidade do currículo, o mais conveniente pode ser a 
definição de duas jornadas, correspondendo uma delas à jornada mínima de 25 horas 
semanais, que viabilize o exercício da docência integral na educação infantil e anos 
iniciais do ensino fundamental, e a outra à jornada preferencial de 40 horas semanais, 
que proporcione a progressiva oferta do ensino fundamental em tempo integral e a já 
referida necessidade de profissionalização do magistério.  

 

                                                 
98 Nota do autor: Chamada à ação: combatendo o fracasso escolar no Nordeste/Programa de Pesquisa e 
Operacionalização de Políticas Educacionais. Brasília: Projeto Nordeste/Banco Mundial/Unicef, 1997, p. 45.  
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Municípios que tivessem jornada de 20 ou 30 horas deveriam passá-las para 25 horas, 

sendo 20 horas com os alunos e 5 horas para atividades extraclasses. Para os casos de dois 

cargos essa orientação só seria possível dentro dos limites constitucionais (44 horas semanais) 

se uma parte da carga horária fosse considerada extraordinária, pois o professor com 

duplicidade de vínculo ou que, tendo um único vínculo tivesse a jornada duplicada, trabalharia 

50 horas semanais. De acordo com Dutra Junior et al (2000, p. 94) “o limite de carga horária 

semanal deveria ser definido de forma a permitir apenas a acumulação de dois cargos com 

jornadas parciais, no máximo de 50 horas”. Segundo os autores, a possibilidade de uma jornada 

integral e outra parcial deveria ser descartada “pois permitir a acumulação é descaracterizar a 

possibilidade de profissionalização do magistério, que se concretiza com a jornada de tempo 

integral, e negar a construção da escola pública de qualidade” (DUTRA JUNIOR et al, op. cit., 

p. 95). Há ainda a defesa de que a carga horária de trabalho docente deveria ser paulatinamente 

introduzida de forma integral, ou seja, 40 horas semanais, pois esta jornada estaria alinhada aos 

estudos e demandas para a ampliação da jornada escolar do aluno. 

A recomendação do documento é que a duração da hora de trabalho do magistério 

fosse cumprida em hora relógio (DUTRA JUNIOR et al, 2000). Essa interpretação era a mesma 

da CEB/CNE que entendia que as horas efetivas de trabalho escolar corresponderiam a horas 

de 60 minutos, independentemente da duração do módulo da hora-aula. Neste caso, se o 

professor ministrasse 6 aulas/50 minutos cada, a carga horária total seria de 5 horas de trabalho.  

No que se refere às horas-atividades, a Resolução CNE/CEB nº 03/1997 não definiu 

se seriam total ou parcialmente cumpridas na unidade educacional, mas às vinculou ao projeto 

pedagógico. No entanto, como cada unidade escolar possui autonomia, mesmo que relativa, 

para elaborar seu projeto pedagógico, o cumprimento da orientação poderia significar uma 

regulamentação genérica sobre o tema possibilitando diferentes formas de cumprimento da 

carga horária na mesma rede de ensino. O caminho adotado pelos municípios foi o de 

estabelecer uma mesma regra para todas as unidades escolares.  

Dos quinze municípios pesquisados em Goiás, doze elaboraram estatutos e/ou planos 

de carreira no período compreendido entre a aprovação das diretrizes (1997) e a aprovação da 

Lei nº 11.738/2008, que estabeleceu novas regras para a jornada de trabalho. Na rede municipal 

de Campos Belos estava em vigência o estatuto do magistério aprovado em 1991, mas que já 

tratava da jornada de trabalho, por isso incluímos as informações no quadro a seguir. O estatuto 

de magistério de Cachoeira de Goiás, aprovado em 1998, não tratou da jornada de trabalho.  

Considerando os documentos analisados, a carga horária das redes municipais foi 

organizada de acordo com o disposto no Quadro 9, a seguir. 
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Quadro 9 - Organização da jornada de trabalho nos estatutos e planos de carreira do magistério de municípios 
da amostra de pesquisa em Goiás 

Município Jornada/horas 
semanais Horas atividades Local e forma de cumprimento das 

horas atividades 

Planaltina (2007) 20, 30 ou 40  25% De acordo com o projeto pedagógico da 
SME ou da unidade escolar.  

Campos Belos (1991) 20, 30 ou 40 PA, EF I e EE: 1/3; EF 
II:  30% Unidade Escolar. 

Abadia de Goiás (2003a) 20, 30 ou 40 25% Na unidade escolar de lotação ou de 
acordo com a SME. 

Aragarças (2001) 30 1/3 Na unidade escolar, de acordo com a 
proposta pedagógica.  

Luziânia (2001) EI: 30; EF, EE, 
S e EJA: 20 20 a 25% De acordo com a proposta pedagógica 

da escola. 

Luziânia (2005) 20 a 40 20% De acordo com a proposta pedagógica 
da escola. 

Indiara (2002) 20, 30 ou 40 P – I: 30% 
P – II: 25% 

De acordo com a proposta pedagógica 
da escola, resguardando 2/3 para o 
trabalho coletivo. 

Uruaçu (2000) 20, 30, 40 PA e EF I: 23,33% 
(7/30); EF II:  30%. Escola. 

Araguapaz (2001) EI e EF: 20, 
30, 40 

EI e EF I: 1/3; EF II: 
30% Não consta. 

Petrolina de Goiás (2000) 30 e 40 20% Preferencialmente na escola (mínimo 
50%). 

Mineiros (1997) 20, 30, 40 EI e EF I: 1/3; EF II: 
30% 

Preferencialmente na Unidade Escolar. 

Mineiros (2008b) 20, 30, 40 30% De acordo com a proposta pedagógica 
da SME. 

Sítio D’Abadia   Não tinha estatuto nem plano de carreira 
Diorama (2003b) 20, 30, 40 25% Na escola. 

Alto Horizonte (1998) 20, 30, 40* EI e EF I: 1/3; EF II: 
30% 

Não indica. 

Cachoeira de Goiás (1991; 
1998)** 20 2/22 Não indica. 

Aloândia  Não tinha estatuto nem plano de carreira 
Fonte: Quadro elaborado para este estudo a partir da legislação disponibilizada pelo TCM/GO. 
Legenda: EI: educação infantil; EF: ensino fundamental; EF I: ensino fundamental (primeira etapa/1ª a 4ª 
série/1º ao 5º ano); PA: pré-alfabetização; EE: ensino especial; EJA: educação de jovens e adultos; S: suplência 
(não especifica o que é); P I: professor com formação no nível médio modalidade normal; P II: professor com 
licenciatura.  
*A jornada de 40 horas é denominada de jornada suplementar, mas mantém a mesma proporção de horas-
atividades. 
**O plano de carreira do magistério foi elaborado em 1998 e não tratou de jornada, permanecendo para esse 
quesito a vigência das regras do estatuto dos servidores de 1991. Assim, como os dispositivos que tratam da 
jornada de trabalho dos professores no estatuto dos servidores municipais de 1991 não foram revogados, 
também julgamos pertinente incluir os dados no quadro, pois eram os que estavam em vigência.  

 

Por meio do Art. 6º, inciso VI da Resolução CNE/CEB nº 03/1997 ficaram 

determinadas pelo menos três diretrizes para a organização da jornada de trabalho na elaboração 

dos novos planos de carreira do magistério: i) a jornada semanal seria de até 40 horas; ii) as 

horas-atividades corresponderiam a uma proporção de 20% a 25% da jornada; iii) as horas 

atividades teriam como finalidade a preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração 

com a administração escolar, a participação em reuniões pedagógicas, a articulação com a 
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comunidade e o aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de cada 

unidade de ensino. O local de realização das horas-atividades não foi determinado. 

Nota-se que dos treze municípios da amostra em Goiás que possuíam estatuto e/ou 

planos de carreira apenas Cachoeira de Goiás não atende às orientações da Resolução 

CNE/CEB nº 03/1997 quanto à jornada de trabalho e ao percentual de horas-atividades. A regra 

aparente é uma jornada de 20, 30 ou 40 horas semanais. As horas-atividades variam entre 20% 

e 33,33% (1/3). A maioria dos documentos analisados faz constar que as horas-atividades serão 

destinadas às atividades previstas na Resolução nº 03/1997. Em sete deles há também a inclusão 

do atendimento individual aos alunos dentro das horas-atividades, o que não está previsto nas 

diretrizes. A aula de reforço, nome mais popular para essa tarefa, que não é considerada nas 

diretrizes como horas-atividades, deveria ser contabilizada na jornada de regência. 

Em geral, a jornada de trabalho docente nos municípios pesquisados é uma jornada 

flexível. Embora a titularidade do cargo efetivo requeira a aprovação em concurso e o edital do 

concurso obrigatoriamente tenha que estabelecer, dentre outros, a jornada e o correspondente 

vencimento, uma vez no cargo cujas relações contratuais estão dispostas nos estatutos e/ou 

planos de carreira, essa jornada previamente estabelecida pode ser modificada. Qualquer 

modificação na jornada implica, de acordo com os documentos estudados, na demanda do 

serviço público e na disponibilidade dos professores. A redução de carga horária em relação ao 

que fora publicado no edital do concurso geralmente não é prevista. Preveem-se apenas os casos 

de ampliação da carga horária. Em alguns casos quando a carga horária é ampliada por um 

determinado tempo os professores passam a ter direito de permanecer efetivamente com aquela 

carga horária, inclusive para efeitos de aposentadoria. 

 
Art. 48. Após 5 (cinco) anos consecutivos de efetivo exercício com determinada carga 
horária, o professor não poderá ter seu regime de trabalho reduzido, a não ser mediante 
expressa solicitação do mesmo ou por negligência no trabalho, segundo critérios 
adotados pela Secretaria Municipal de Educação, devidamente justificados. 
(LUZIÂNIA, 2005). 

 

Assim como no plano de carreira de Luziânia (2005), outros planos também 

vincularam a ampliação da jornada de trabalho a critérios de desempenho. Em Planaltina (2007) 

o Art. 36, §2º estabelece que “terá preferência a lecionar 40 (quarenta) horas o profissional que 

seja assíduo, que tenha bom desempenho e que esteja lotado na própria Unidade Escolar”99. 

                                                 
99 Por mais que regras desse tipo pareçam claras, a vivência no ambiente da gestão municipal revela a 
vulnerabilidade desses mecanismos. Quase sempre prevalecem as regras do apadrinhamento político para a 
distribuição da carga horária e até da lotação nos diferentes postos de trabalho da rede de ensino. 
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No que se refere à acumulação de cargos e respectivas jornadas de trabalho os 

documentos analisados fazem menção ao disposto na CF/1988 apontando ainda critérios como 

a compatibilidade de horário, correlação de matéria, a proibição do exercício de mais de uma 

função de confiança e a proibição de participar em mais de um órgão de deliberação coletiva. 

Em alguns planos de carreira proíbe-se a jornada de 40 horas para professores com acumulação 

de cargos100. 

As jornadas de trabalho analisadas, incluindo a parte destinada às atividades 

extraclasse, foram organizadas de forma muito semelhante tanto em municípios com baixo 

potencial de financiamento, Planaltina e Campos Belos, por exemplo, como em municípios com 

maior potencial de financiamento como Diorama e Alto Horizonte, por exemplo. 

Em alguns municípios há diferentes percentuais de horas-atividades dependendo da 

etapa de atuação. No município de Indiara a diferença no percentual de horas-atividades leva 

em consideração o nível de formação dos professores.  

Nos planos de carreira onde há previsão de jornada específica para a segunda fase do 

ensino fundamental (5ª a 8ª série ou 6º ao 9º ano) a jornada está organizada em módulos. Uma 

influência para a organização desse modelo de organização da jornada para aulas de disciplinas 

específicas pode ter origem na organização da jornada dos professores da rede pública estadual 

de Goiás, que desde os anos 1990 está organizada dessa forma. O módulo é organizado de forma 

que as aulas de 50 minutos são contadas como horas-aulas (60 minutos), ou seja, já contém uma 

parte (10 minutos) que não é de exercício direto com os alunos. A cada sete aulas de 50 minutos 

tem-se três horas-aulas reservadas para atividades extraclasse, por exemplo, para uma carga 

horária semanal de 20 horas relógio, o professor ministra 14 aulas de 50 minutos, ou seja, 11 

horas e 40 minutos (11,66 horas), o que corresponde a 58,3% da jornada semanal, o que 

resguarda 41,7% da jornada para atividades extraclasse. Dessa forma, embora o texto da lei ou 

das leis (considerando todas as que utilizam esse módulo) destinem 30% ou 1/3 da carga horária 

para atividades extraclasse, na prática esse percentual é maior.  

A situação dos professores que atuam na primeira fase do ensino fundamental e na 

educação infantil é um pouco diferente. Em geral são lotados com 30 horas semanais das quais 

cumprem 20 de trabalho direto com os discentes, pois trabalham com todas as disciplinas. Nesse 

                                                 
100 Há casos em que os professores, quando em acúmulo de dois cargos, possuam duas jornadas de 40 horas 
semanais. Matematicamente isso seria cumprir 16 horas diárias de trabalho, quase impossível. Porém, como a 
carga horária é composta por uma parte destinada às atividades extraclasse o cumprimento de duas jornadas de 40 
horas semanais significa, por exemplo, ministrar 28 aulas de 50 minutos em uma rede e 28 aulas de 50 minutos 
em outra rede, dependendo da estrutura da jornada, o que é possível desenvolver em dois turnos de trabalho. É 
uma situação lastimável que demonstra a precariedade com que o trabalho é realizado corroborando para subsidiar 
a intensificação do trabalho docente. 
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caso o texto dos estatutos e planos de carreira podem ser interpretados de duas formas: i) os que 

resguardam 30% de horas-atividades consideram que o tempo de recreio dos alunos (1h15min. 

semanais) devem ser considerados na carga horária do professor o que resultaria numa carga 

horária de 21h15 min., ou seja, 15 minutos a mais, inclusive; ii) os que resguardam 1/3 de horas-

atividades consideram apenas as 20 horas de trabalho direto com os alunos, ou seja, 

desconsideram o horário de recreio dos alunos. Na prática não faz diferença se o estatuto 

resguarda 1/3 ou apenas 30% da jornada para horas-atividades. O tempo que o professor atuará 

com os alunos será o mesmo e, consequentemente, também será igual o tempo de horas- 

atividades, esboço que atende a orientação da Resolução CNE/CEB nº 03/1997. 

Nota-se que a jornada de trabalho do professor que atua na 1ª fase do ensino 

fundamental e na educação infantil é diferente da jornada de trabalho dos professores de 

disciplinas específicas que atuam na 2ª fase. Enquanto o primeiro grupo tem, na interpretação 

mais otimista, 1/3 (33,33%) da jornada destinada às horas atividades, o segundo grupo, por 

conta do módulo de aulas de 50 minutos, garante 41,7% da jornada para esta finalidade. Esta é 

uma situação que coloca em desvantagem os professores que atuam na educação infantil e na 

primeira fase do ensino fundamental reforçando a histórica hierarquização do valor atribuído 

ao magistério, menos pela formação, mais pelo nível em que atua. 

Embora não conste no Quadro 9, foi possível observar que os professores assistentes 

ou assistentes de ensino em geral possuem cargas horárias diferentes, principalmente aqueles 

que têm no rol de suas funções a atuação na educação infantil. Um exemplo é o que prevê o 

estatuto do magistério de Diorama (2003a) onde a jornada de trabalho do professor assistente é 

fixada em 30 horas semanais, porém, diferente dos demais professores não tem direito ao 

benefício das horas-atividades.  

 

 

1.1.5 Estrutura da carreira 

 

O Art. 67 da Lei nº 9.394/1996, ao definir que caberiam aos sistemas de ensino 

promover a valorização dos profissionais da educação assegurando-lhes por meio dos estatutos 

e planos de carreira do magistério público, dentre outros, progressão funcional baseada na 

titulação ou habilitação e na avaliação de desempenho, não apresentou nenhuma diretriz sobre 

como seria estruturada a carreira. Em 1997, por meio da Resolução CNE/CEB nº 03/1997 é que 
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foram apresentados alguns indicativos um pouco mais concretos do que se esperava sobre a 

estrutura da carreira dos profissionais do magistério101.  

Embora a estrutura da carreira possa ser entendida num sentido mais amplo aqui 

estamos nos referindo mais objetivamente à estrutura da tabela de vencimentos: os níveis de 

formação contemplados, os percentuais que diferenciam o vencimento de um nível com o 

vencimento do nível subsequente e os critérios de progressão vertical e horizontal que 

permitiriam visualizar a carreira como uma sequência de degraus a serem trilhados.  

Nas orientações do MEC aos municípios, são apresentadas duas formas de estruturação 

de carreiras profissionais: piramidal ou linear (DUTRA JUNIOR et al, 2000). Como pode se 

observar em Martins (2011), são dois modelos oriundos da organização das carreiras 

profissionais adotadas na iniciativa privada. 

Segundo Dutra Junior et al (2000), na forma de pirâmide as classes/níveis são 

organizadas em proporção decrescente, fixada em lei, da classe inicial à classe final, ou seja, 

quanto mais alta é a classe em suas exigências de formação e experiência, por exemplo, menos 

são as vagas disponíveis.  Nesse modelo não há a garantia de que todos os profissionais 

cheguem ao topo da carreira. A promoção é dada àqueles que tiverem os melhores resultados 

nas avaliações de desempenho dentro do grupo em que estiverem. Os autores apontam duas 

possíveis vantagens desse modelo na carreira do magistério: 

  
Em primeiro lugar, na medida em que a promoção resulta da comparação de resultados 
entre os integrantes de cada classe, estimula-se a busca de crescimento individual, o 
que pode ter como consequência o desenvolvimento do grupo todo. Em segundo lugar, 
proporciona-se à administração pública melhor planejamento e controle da 
repercussão financeira das promoções do magistério, ao possibilitar a previsão do 
número de profissionais que serão promovidos a cada período. (DUTRA JUNIOR et 
al, 2000, p. 109). 

  

Porém, pontuam os autores que o modelo de estruturação da carreira em forma de 

pirâmide tem suas origens em carreiras nas quais a hierarquia dos cargos corresponde a 

comandos e chefias de maior abrangência, que não seria o caso do magistério público no Brasil, 

uma realidade em que a distribuição escalonada dos cargos estaria associada a maior 

capacitação e melhor desempenho. 

O segundo modelo apresentado é o da organização linear da carreira. Nesse modelo 

não há número de vagas previamente definida. Mas, a promoção estaria condicionada a 

requisitos estabelecidos como o cumprimento de determinado interstício e a obtenção de dado 

                                                 
101 Sobre modelos e concepções de estruturas de carreira na área empresarial, ver Martins (2011, p. 62-80). 
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número de pontos na avaliação de desempenho. Cumpridos os requisitos estabelecidos, todos 

os profissionais têm o direito à promoção. “Uma das vantagens da estrutura linear é a 

expectativa de que todos possam ser promovidos até o último patamar da carreira, tendo em 

vista que não há limitação de vagas nas classes” (DUTRA JUNIOR et al, 2000, p. 110). 

Apesar das críticas à estrutura piramidal, sendo uma delas a estimulação da competição 

entre os pares em contraponto à cultura da cooperação, condição necessária ao desenvolvimento 

de projetos educativos numa perspectiva democrática, há no documento o indicativo de que seja 

esse um modelo aplicável à carreira do magistério. Este é, inclusive, um modelo que se 

aproxima das recomendações do Banco Mundial. 

Sobre a estrutura da carreira do magistério, especificamente sobre a diferença 

percentual entre os níveis contemplados, a Resolução CNE/CEB nº 03/1997 orientou que nos 

planos de carreira a remuneração dos docentes contemplaria níveis de titulação, sem que a 

atribuída aos portadores de diploma de licenciatura plena ultrapassasse em mais de 50% a que 

coubesse aos formados em nível médio. Essa orientação tinha como objetivo sensibilizar os 

municípios a evitar dispersões de carreira que dificultasse o pagamento de um vencimento 

inicial que fosse atrativo e que contemplasse a maioria dos professores do ensino fundamental 

(foco da resolução) que ainda não possuíam licenciatura em cursos superiores. Não há nas 

diretrizes de 1997 orientação quanto a diferenças percentuais entre níveis da tabela de 

vencimento para a pós-graduação (lato sensu e stricto sensu). Certamente a ausência desse tipo 

de orientação nessas diretrizes esteja relacionada às limitações das prerrogativas do CNE que 

poderia, com orientações mais pontuais, invadir o campo de autonomia dos entes subnacionais. 

Por outro lado, a ausência dessas orientações teria a ver com os diferentes potenciais de 

financiamento educacional de estados e municípios, situação que embora amenizada não se 

resolveria com a implantação da política de fundos, Fundef. 

Na estrutura da carreira a compreensão do sentido dado a alguns termos é 

imprescindível, como por exemplo os termos classe, nível, referência e padrão. No documento 

de orientação aos municípios (DUTRA JUNIOR et al, 2000) há a apresentação de uma espécie 

de vocabulário explicativo no qual contém esses termos. No texto a noção de classe é tomada 

como “um conjunto de cargos públicos rigorosamente semelhantes em direitos, deveres e 

responsabilidades” (CRETELLA JR, 1991, p. 425). No mesmo cita-se Meireles (1990, p. 357) 

que considera classe “o agrupamento de cargos da mesma profissão e com idênticas atribuições, 

responsabilidades e vencimentos”. Dutra Junior et al (2000, p. 214) explicam ainda o lugar da 

classe na estrutura da carreira. 
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Do ponto de vista tanto técnico quanto administrativo, a palavra encerra o sentido de 
permitir o agrupamento dos cargos de forma a escalonar hierarquicamente seus 
titulares, segundo graus crescentes de responsabilidade no cumprimento das 
atribuições que lhes são inerentes, aos quais correspondem graus crescentes de 
vencimentos. 

 

O nível, explicam Dutra Junior et al (2000) quase sempre está vinculado ao requisito 

de escolaridade exigido para o desempenho das atribuições dos cargos e vulgarmente se refere 

ao nível de vencimento. O padrão ou referência, explicam os autores, indica o nível (sentido 

vulgar) de vencimento devido a certa classe, que pode ser único para toda a classe ou múltiplo. 

Nos modelos de planos de carreira anexados ao documento, observa-se que não há 

clareza sobre a utilização do termo classe (DUTRA JUNIOR et al, 2000). Ao mesmo tempo 

que nas disposições gerais se conceitua classe como “o agrupamento de cargos genericamente 

semelhantes em que se estrutura a Carreira” (Art. 4º, §2º) e que poderia levar a entender-se 

tratar, por exemplo, do agrupamento do cargo de professor pelos graus de formação (Professor 

I, Professor II e Professor III, por exemplo), no Art. 32 a classe é a referência para se atribuir 

crescentes coeficientes de vencimentos partindo do vencimento básico, o que confunde classe 

com a própria referência (A, B, C, D...).  

O documento de orientação do MEC não indica um exemplo de tabela de vencimentos, 

mas dá os indicativos de como estruturar os vencimentos. Em um dos modelos de plano de 

carreira apresentados os vencimentos seriam organizados da seguinte forma: 

 
Art. 32. O valor dos vencimentos referentes às classes da Carreira do Magistério 
Público Municipal será obtido pela aplicação dos coeficientes seguintes sobre o valor 
do vencimento básico da Carreira. 
Classe A .........1; 
Classe  ............1, ...; 
Classe  ........... 1, ...; 
Classe ............ 1,...; 
Classe N......... 1,... . 
Art. 33. É fixado em R$.... o valor do vencimento básico da carreira. 
Art. 34. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da Carreira do 
Magistério Público Municipal será obtido pela aplicação dos coeficientes seguintes ao 
vencimento básico da carreira: 
Nível especial 1 ........ 1,00; 
Nível 1 ...................... 1,....; 
Nível 2 ...................... 1,.... . (DUTRA JUNIOR et al, 2000, p. 177) 

 

A orientação do MEC por meio de Dutra Junior et al (2000) para a definição da 

estrutura da carreira do magistério ressalta o cuidado que se deveria ter com o número de classes 

e o interstício para promoção de uma para outra. Duas eram as preocupações: a primeira era 

estabelecer uma estrutura onde um número expressivo de profissionais pudesse alcançar as 

classes finais da carreira e, a segunda, era garantir que os profissionais não chegassem tão rápido 
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ao topo da tabela, a ponto de, em determinada situação, se sentir desmotivado a continuar se 

qualificando e a buscar bons resultados na avaliação de desempenho. Objetivamente o 

documento sugeria como exemplo a definição de “6 classes com interstício de 3 anos” cada 

uma (DUTRA JUNIOR et al, 2000, p. 109). Essa proposta, porém, tem perspectiva de 

progressão até o 18º ano de exercício profissional, o que não seria compatível com a 

preocupação em dar ao profissional do magistério a possibilidade de continuar evoluindo na 

carreira até mais próximo do tempo mínimo de contribuição para aposentadoria.  

A partir da estrutura sugerida no modelo de plano de carreira constante no documento 

de orientação do MEC (DUTRA JUNIOR et al, 2000) e das preocupações mencionadas, 

construímos uma tabela de vencimentos supondo, a partir da análise dos planos de carreira, ser 

uma possível interpretação dada pelos municípios a essas orientações. 

 
Tabela 13 - Estrutura de Carreira dos Profissionais do Magistério Público Municipal conforme interpretação 

dada ao modelo de plano de carreira sugerido por Dutra Junior et al (2000) 

Níveis 
Classes 

A 
Até 3 
anos 

B 
3 a 6 
anos 

C 
6 a 9 
anos 

D 
9 a 12 
anos 

E 
12 a 15 

anos 

F 
15 a 18 

anos 

G 
18 a 21 

anos 

H 
21 a 24 

anos 

I 
24 

anos 
Nível Especial 1 (Normal, nível médio) 1,0 1,... 1,... 1,... 1,... 1,... 1,... 1,... 1,... 
Nível 2 (Graduação) 1,...         
Nível 3 (Pós-graduação) 1,...         
Fonte: Tabela elaborada para este estudo. 

 

Nota-se que seis classes com interstício de 3 anos cada (A a F), sugeridas por Dutra 

Junior et al (2000), só proporcionariam progressão horizontal na carreira até o 15º ano de 

trabalho. Se a referência A fosse desconsiderada pelo fato de ser o período de estágio probatório, 

haveria a possibilidade de o professor chegar à referência G, o que se daria aos 18 anos de 

trabalho. Para precaver a chegada prematura (do ponto de vista de tempo de trabalho) dos 

professores ao topo da carreira, seriam necessárias pelo menos 9 classes com interstício de 3 

anos cada para que o professor chegasse ao 24º ano de trabalho ainda com perspectivas de 

progressão, conforme mostramos na Tabela 13.  

Quanto aos níveis de formação contemplados na estrutura de carreira, o documento 

sugere que “não seria recomendável a previsão de níveis na carreira do magistério da educação 

básica correspondentes à pós-graduação stricto sensu, pois sua inclusão na matriz da carreira 

poderia gerar falsa dispersão salarial” (DUTRA JUNIOR et al, 2000, p. 62). Sugerem, no 

entanto, que a titulação stricto sensu seja valorizada por meio de incentivos por qualificação 

em instituições credenciadas. Dessa forma aos titulares de mestrado e doutorado seriam 

atribuídos adicionais específicos. Outra sugestão para valorizar a formação stricto senso seria 
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utilizá-la para progressão na carreira (classes) assim como se utiliza a avaliação de desempenho 

e de conhecimentos. 

Os termos classe, níveis, referências e padrões não raramente são utilizados com 

diferentes sentidos. No próprio documento de referência, Dutra Junior et al (2000), há a 

utilização dos termos classe, níveis e referências com diferentes conotações em diferentes 

lugares do texto. Nos planos de carreira dos municípios pesquisados em Goiás não poderia ser 

diferente: há também a utilização desses termos de diferentes formas. 

A análise dos estatutos e planos de carreira dos municípios teve dois focos neste tópico 

(estrutura da carreira). O primeiro teve como objetivo verificar qual o modelo acolhido pelos 

municípios, se linear ou piramidal. O segundo teve como objetivo verificar como/se os 

municípios acolheram as diretrizes da Resolução CNE/CEB nº 03/1997 e do texto de orientação 

elaborado no âmbito do Fundescola/MEC, Dutra Junior et al (2000), na elaboração das 

estruturas de carreira constantes dos documentos locais.  

 
Quadro 10 - Modelos e termos utilizados na estruturação da carreira do magistério nos municípios da amostra 

da pesquisa em Goiás 
(Continua) 

Município Modelo 

Termo utilizado 
para definir a 

classificação do 
cargo de professor 

por grau de 
formação 

Termo utilizado para 
definir a localização 

na carreira quanto ao 
tempo de serviço e/ou 

avaliação de 
desempenho 

Termo utilizado 
para definir a 

movimentação na 
carreira 

Planaltina (2007) Linear   Progressão vertical 
e horizontal 

Campos Belos (1991) Piramidal 

Cargo (PA-R “A”; 
PA-R “B”; PA-A; 
PA-B; PA-C; P-I; 
P-II; P-III e P-IV. 

Referência (1 a 15, 
interstício de 2 anos) Promoção 

Abadia de Goiás (2003a) Piramidal Nível (P-I, P-II e 
P-III) Não consta Progressão 

Aragarças (2001) Linear Níveis (1, 2 e 3) Classes (A a G, 
interstício de 5 anos) Promoção 

Luziânia (2001) Piramidal 
Classe (Nível 

Médio Normal ao 
Doutorado) 

Não consta Progressão 
Funcional 

Luziânia (2005) Piramidal*  Classe/Nível (I, II, 
III e IV) 

Padrão (A a J, 
interstício de 3 anos) 

Promoção e 
Progressão 

Indiara (2002) Linear Níveis (P-I, P-II e 
P-III) 

Referências (A a G, 
interstício de 3 anos) 

Progressão vertical 
e horizontal 

Uruaçu (2000) Piramidal Níveis (I, II e III) Referências (A a E, 
interstício de Promoção 

Araguapaz (2001) Linear Cargo (P-I, P-II, P-
III, P-IV e P-V Não consta Promoção e 

progressão 

Petrolina de Goiás (2000) Linear Níveis (Especial I, 
I, II e III) 

Referências (1 a 6, 
interstício de Promoção 
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Quadro 10 - Modelos e termos utilizados na estruturação da carreira do magistério nos municípios da amostra 
da pesquisa em Goiás 

(Conclusão) 

Município Modelo 

Termo utilizado 
para definir a 

classificação do 
cargo de professor 

por grau de 
formação 

Termo utilizado para 
definir a localização 

na carreira quanto ao 
tempo de serviço e/ou 

avaliação de 
desempenho 

Termo utilizado 
para definir a 

movimentação na 
carreira 

Mineiros (1997) Piramidal Níveis (P-A a P-H) 
Referências (Base a 
IV, com interstício 

de 2 anos) 
Promoção 

Mineiros (2008b) Linear Níveis (I a IV) 
Referências (Base a 
N, interstício de 2 

anos) 

Progressão vertical 
e horizontal. 

Sítio D’Abadia  Não tinha estatuto nem plano de carreira 

Diorama (2003b) Linear 
Níveis (I: A, B e C; 
e II: A, B, C, D e 

E) 

Referências (I a VI, 
interstício de 5 anos) 

Progressão vertical 
e horizontal. 

Alto Horizonte (1998) Linear Níveis (I a V) Não consta Promoção 

Cachoeira de Goiás (1991 
e 1998) Linear Cargo 

Referência (I a V, 
não consta 
interstício) 

Progressão 
funcional. 

Aloândia  Não tinha estatuto nem plano de carreira 
Fonte: Quadro elaborado para este estudo a partir da legislação disponibilizada pelo TCM/GO. 
* Remete a movimentação na carreira a regulamento que não tivemos acesso. 

 

A forma como o legislador tratou a estrutura da carreira do magistério nos estatutos e 

planos de carreira dos municípios pesquisados não possibilita uma classificação totalmente 

segura sobre o modelo que se pretendia implantar, se linear ou piramidal. Dadas as dificuldades 

de interpretação dos textos, foram classificados no modelo linear aqueles que não estabeleceram 

regras limitando a movimentação na carreira ao número de vagas nos níveis/classes/cargos. 

Foram classificados no modelo piramidal aqueles que limitaram a movimentação à existência 

de vagas, ou seja, que não garantiam, a princípio, o acesso de todos os profissionais do 

magistério aos patamares mais elevados da carreira. 

Para exemplificar a forma como o legislador se posicionou quanto ao modelo de 

estrutura de carreira, citamos os planos de carreira do magistério do Município de Mineiros 

(1997 e 2008b). A carreira saiu de uma estrutura piramidal para uma estrutura linear. Os indícios 

da adoção de uma estrutura no modelo piramidal podem ser observados nos artigos a seguir. 

  
Art. 13 – A promoção por habilitação dar-se-á mediante existência de vaga, a 
requerimento do interessado, desde que comprove habilitação para o cargo 
pretendido. 
[...] 
§ 4º - Na promoção por habilitação, havendo empate, serão observados os seguintes 
critérios: 
a – maior tempo de efetivo exercício no magistério; 
b – maior número de horas em título de qualificação; 
c – maior tempo de serviço público municipal. (MINEIROS, 1997, grifos nossos). 
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O primeiro ponto a se observar é que o texto deixa claro que a promoção dar-se-á 

mediante a existência de vaga. Estas são estabelecidas quantitativamente em tabela anexa ao 

documento e prevê um número decrescente em relação aos níveis da carreira. Quanto mais altos 

os níveis menos são as vagas. O segundo ponto é a previsão de regras de desempate pressupondo 

uma competição pelas vagas existentes.  

No novo plano de carreira do magistério do Município de Mineiros (2008b) o texto 

não limita a promoção (progressão vertical) à existência de vagas, indicando a saída de um 

modelo piramidal para um modelo linear.  

Embora o modelo piramidal dê melhores condições ao gestor para planejar a execução 

do plano de carreira, a escassez de vagas nos níveis mais elevados é sempre um ponto de 

tensionamento entre gestão e categoria, representada pelos sindicatos, sendo mais favorável do 

ponto de vista legal aos gestores. No modelo linear, embora haja a possibilidade legal de 

evolução de todos os professores aos níveis mais altos da carreira, isso por si só não garante 

que a lei seja cumprida, sendo também objeto de tensionamento entre professores e gestão. 

Neste modelo, porém, do ponto de vista legal, a vantagem é dos professores. 

Dos treze municípios que tinham estatutos e/ou planos de carreira, oito adotaram o 

modelo linear de estruturação da carreira, quatro adotaram o modelo piramidal e, 

particularmente, o Município de Mineiros passou do modelo piramidal (1997) para o modelo 

linear (2008). 

No Quadro 10 é possível observar que não há uma padronização dos termos utilizados 

para definir as linhas horizontal e vertical que orientam a estrutura da carreira. Embora o 

documento de orientação do MEC (DUTRA JUNIOR et al, 2000) tenha sugerido o termo classe 

para marcar a horizontalidade (tempo de serviço, avaliação de desempenho, prova de 

conhecimento e formação continuada) e o termo nível para marcar a verticalidade (escolaridade) 

nem sempre foram esses os termos utilizados. A prevalência foi a utilização dos termos 

referência (horizontal) e nível (vertical). 

A movimentação de um nível para outro ou de uma referência para outra também não 

corresponde ao mesmo termo. Os mais utilizados são promoção e progressão, respectivamente.  

Para a análise comparativa entre as estruturas de carreira que faremos a seguir, 

utilizamos os termos que julgamos ser mais acertados para indicar a movimentação da carreira: 

progressão vertical e progressão horizontal. Um exemplo pode ser observado no plano de 

carreira de Indiara.  
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Art. 21. Progressão é a movimentação do Professor e do Profissional da Educação 
efetivo e estável dentro do Plano de Carreira, tanto no mesmo nível, progressão 
horizontal, como de um nível para outro, progressão vertical.  
Art. 22. A progressão vertical é a passagem do Professor e do Profissional da 
Educação de um nível para outro superior desde que comprovada a habilitação 
exigida.  
[...] 
Art. 23. Progressão horizontal é a movimentação, por merecimento, do Professor e do 
Profissional da Educação de uma referência para outra, dentro de um mesmo nível. 
(INDIARA, 2002). 

 

Embora não sejam padronizados são esses dois movimentos, progressão horizontal e 

progressão vertical, que caracterizam a evolução na carreira do magistério dos municípios 

pesquisados.  

A única recomendação do CNE para a estrutura da carreira do magistério em 1997 era 

de que a diferença entre o vencimento atribuído ao professor com formação em nível 

médio/modalidade normal e o professor graduado, licenciatura, não fosse superior a 50%. Nas 

orientações do MEC, Dutra Junior et al (2000), observa-se a sugestão de que na horizontalidade 

haja pelo menos 6 classes (que chamaremos de referências por ser o termo mais utilizado nos 

documentos analisados) com interstício de 3 anos em cada uma. 

Dada a complexidade de algumas tabelas de vencimentos adotadas nos planos de 

carreira, fizemos adequações para que fosse possível organizar os dados de forma a possibilitar 

uma mínima comparação entre as estruturas. Um exemplo: em algumas tabelas a progressão 

com base na formação está na linha horizontal e não na vertical. Para elaboração da Tabela 14, 

a seguir, fizemos a inversão sem nenhum prejuízo às informações das tabelas de origem.  
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Tabela 14 - Estrutura da carreira dos profissionais do magistério nos municípios da amostra da pesquisa em 
Goiás (1997-2008) 

Municípios Progressão Vertical Progressão Horizontal 
N LC LP E M D QR I PR PT 

Planaltina (2007)102 Sem informação     
Campos Belos (1991) 1 1,44 1,73    15 2 0,05 0,98 
Abadia de Goiás (2003a) 1  1,3 1,56       
Aragarças (2001) 1  1,5 1,75   7 5 0,05 e 0,1 0,50 
Luziânia (2001) 1  1,3 1,5 1,7 1,9     
Luziânia (2005)   1 1,28 1,64 2,1 10  0,025 0,25 
Indiara (2002) 1  1,2 1,68   7 3 0,03 0,24 
Uruaçu (2000) 1  2,42 2,66   5  0,04 0,16 
Araguapaz (2001) 1 1,1 1,21 1,33 1,46      
Petrolina de Goiás (2000) 1  1,3 1,35   6 3 0,05 0,25 
Petrolina de Goiás (2008) 1  1,2 1,44 1,73  6 3 0,05 0,27 
Mineiros (1997) 1 1,27 1,61 1,81 2,04 2,29 4  0,02 0,08 
Mineiros (2008b) 1 1,27 1,61 1,81 2,04 2,29    0,28 
Sítio D’Abadia   Não tinha estatuto nem plano de carreira     
Diorama (2003b) 1  1,27    6 5 0,05 0,25 
Alto Horizonte (1998) 1 1,1 1,21 1,33 1,46  6 5 0,05 0,25 
Cachoeira de Goiás (1998) 103 1 1,89 2,1    5 5 0,10 0,50 
Aloândia  Não tinha estatuto nem plano de carreira     
Fonte: Tabela elaborada para este estudo a partir da legislação disponibilizada pelo TCM/GO. 
Legenda: N - Normal de Nível Médio; LC - Licenciatura Curta; LP - Licenciatura Plena; E - Especialização 
lato sensu; M - Mestrado; D - Doutorado; QR - Quantidade de Referências; I - Interstício (em anos); PR - 
Percentual de aumento por Referência; PT - Percentual Total das Referências (o percentual total das 
referências nem sempre é o produto da quantidade de referências pelo percentual de aumento por referência. 
Isso será discutido de forma mais detalhada no próximo tópico deste estudo). 

 

Dos quinze estatutos e/ou planos de carreira elaborados no período em análise ou nele 

vigentes (caso de Campos Belos), cinco deixaram de atender a recomendação da Resolução 

CNE/CEB nº 03/1997: Campos Belos (1991), Uruaçu (2000), Mineiros (1997; 2008b) e 

Cachoeira de Goiás (1998). Nestes casos os percentuais de diferença entre o vencimento do 

nível médio/modalidade normal e a graduação, licenciatura, foram respectivamente: 73%, 

142%, 61% e 110%. O CNE havia sugerido o limite de 50% de variação entre o nível 

médio/modalidade normal e a licenciatura plena. 

Quase todos os municípios pesquisados elegeram a especialização lato sensu como 

nível. Quanto à pós-graduação stricto sensu observa-se que a recomendação do MEC em Dutra 

Junior et al (2000) não foi acatada em todos os municípios. O mestrado foi adotado como nível 

em sete documentos (cinco municípios) e o doutorado em apenas quatro documentos (dois 

municípios). O titular do diploma de mestrado foi valorizado por meio de adicional em dois 

municípios e o de doutorado em apenas um.  

                                                 
102Não conseguimos o plano de carreira de Planaltina. As informações existentes são do estatuto do magistério que 
não inclui carreira.  
103 No plano de carreira de Cachoeira de Goiás há uma divergência entre o previsto no Art. 15 e a tabela de 
vencimentos. Na tabela são previstas 5 referências cuja dispersão entre o piso e o teto (termos usados na tabela) é 
50%.  
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A escala de progressão horizontal variou entre 4 e 15 referências com interstícios de 2 

a 5 anos. Em alguns casos, os documentos não informaram o interstício. A diferença entre os 

valores da última e da primeira referência variou entre 8% (MINEIROS, 1997) e 98% 

(CAMPOS BELOS, 1991). Conforme orientado por Dutra Junior et al (2000), os legisladores 

aderiram a 6 ou 7 referências, porém com um interstício de 3 anos para cada uma, os professores 

poderiam chegar ao final da carreira bem antes do período de aposentadoria. Por outro lado, 

como a concessão dos benefícios quase sempre é protelada pelos gestores locais, sobretudo com 

a alegação de falta de recursos, chegar ao final da carreira na última referência pode não 

acontecer tal qual prescreve a legislação. 

 

 

1.1.6 Critérios de movimentação na carreira 

 

O primeiro critério para movimentação na carreira é a aprovação na avalição do 

período probatório que se realiza nos três primeiros anos de efetivo exercício no cargo de 

professor, especialista ou outro que compõe o quadro dos profissionais do magistério. Em geral 

são considerados quesitos como assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, dedicação ao 

trabalho e idoneidade moral. 

Solicitamos aos municípios de nossa amostra os documentos que regulam a avaliação 

docente, inclusive do estágio probatório, mas não tivemos retorno. A hipótese sobre a omissão 

dos municípios é a de que a avaliação docente no estágio probatório, quando acontece, ainda é 

apenas para cumprir com o protocolo. Sem implicar em consequências para o aprimoramento 

da prática, esse tipo de procedimento nem mesmo poderia ser considerado uma avaliação.  

As diretrizes para elaboração dos planos de carreira aprovadas pelo CNE em 1997 

apontaram quais seriam os incentivos de progressão por qualificação do trabalho docente, ou 

seja, além do critério da formação acadêmica, o que deveria nortear a movimentação dos 

profissionais do magistério na carreira e nesse caso, mais objetivamente, na tabela de 

vencimentos. 

 
VI - constituirão incentivos de progressão por qualificação de trabalho docente: 
a) a dedicação exclusiva ao cargo no sistema de ensino; 
b) o desempenho no trabalho, mediante avaliação segundo parâmetros de qualidade 
do exercício profissional, a serem definidos em cada sistema; 
c) a qualificação em instituições credenciadas; 
d) o tempo de serviço na função docente; 
e) avaliações periódicas de aferição de conhecimentos na área curricular em que o 
professor exerça a docência e de conhecimentos pedagógicos. (BRASIL, 1997b). 
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Ao discutir essas diretrizes Dutra Junior et al (2000) explicam que a dedicação 

exclusiva e o tempo de serviço não poderiam ser classificadas como incentivos ou critérios de 

progressão. A dedicação exclusiva estaria mais relacionada a forma de organização da jornada 

de trabalho e deveria ser um elemento da carreira do magistério, mas na condição de 

gratificação. Nesse sentido, a dedicação exclusiva seria um regime de trabalho remunerado de 

forma flexível: só seria paga a gratificação enquanto durasse a condição de exclusividade.  O 

tempo de serviço teria duas dimensões: ser considerado como interstício para regular o tempo 

de permanência em cada situação da carreira e como elemento de qualificação docente ao qual 

poderia se atribuir vantagem remuneratória por meio de adicionais. 

Todos os critérios elencados pelo CNE estariam diretamente vinculados a uma 

perspectiva de que seriam capazes de colaborar com a melhoria da qualidade da educação nas 

redes municipais, sobretudo os critérios de qualificação, avaliação de conhecimentos e de 

desempenho. 

 
Por um lado objetivam um profissional mais preparado (mais qualificado, mais 
conhecimentos) e, por outro, a repercussão desse maior preparo no trabalho do 
professor (melhor desempenho), com resultados concretos passíveis de avaliação pelo 
sistema de ensino. Com a avaliação do desempenho, busca-se verificar a atuação 
profissional do membro do magistério. (DUTRA JUNIOR et al, 2000, p. 104). 

 

O CNE não dispôs sobre como esses incentivos seriam tratados nos planos de carreira 

do magistério. Dutra Junior et al (2000) sugeriram que eles poderiam ser organizados de três 

formas: i) numa combinação dos três incentivos, obedecido determinado interstício de tempo, 

para promoção entre as classes; ii) considerar a avaliação de desempenho como critério para 

promoção nas classes/referências obedecido determinado interstício e vincular a qualificação 

em instituições credenciadas a adicionais; e iii) utilizar os três incentivos sem vínculo com uma 

estrutura de carreira materializada em uma tabela, ou seja, sem se vincular às 

classes/referências. Não há recomendação de Dutra Junior et al (op. cit.) para a terceira forma 

de organização para contemplar os incentivos de progressão previstos na Resolução nº 03/1997. 

O termo incentivo não parece ser o mais apropriado para o que se propõe. Incentivo 

poderia ser o que se prevê como recompensa, retribuição, reconhecimento ou valorização 

remuneratória pelo fato do profissional ter avançado em determinadas demandas que 

impliquem em melhoria da qualidade da educação. Certamente seria mais adequado a utilização 

das expressões critérios para promoção ou critérios para progressão. Inclusive, foram estas as 

conotações dadas pelo legislador no âmbito dos municípios. 
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Nos municípios pesquisados foram adotadas diferentes formas de organizar os critérios 

de promoção nos estatutos e planos de carreira. No Quadro 15 mostramos que os termos mais 

utilizados para indicar a movimentação na carreira são progressão vertical e progressão 

horizontal.  

Na verticalidade, em praticamente todos os estatutos e planos de carreira, a progressão 

está vinculada à formação, respeitada uma ordem quase que unânime que escalona os níveis 

considerando como regra para movimentação a apresentação dos respectivos 

diplomas/certificados na seguinte ordem: nível médio/modalidade normal, licenciatura curta, 

licenciatura plena, especialização lato sensu e, em alguns casos, mestrado e doutorado. Na 

maioria dos documentos utiliza-se como critério para progressão vertical, além da exigência de 

apresentação dos respectivos diplomas/certificados, o cumprimento de um interstício sendo o 

de 3 anos o mais recorrente. Há casos em que também se vincula a mudança de nível não só a 

apresentação do título e a um interstício, mas também aos resultados da avaliação de 

desempenho. Nesses casos, mesmo que o professor tenha concluído uma graduação ou pós-

graduação e apresente os comprovantes não são promovidos se não tiverem alcançado a 

pontuação mínima na avaliação de desempenho (LUZIÂNIA, 2005). Nos municípios onde a 

estrutura da carreira é piramidal a promoção depende ainda da existência de vagas. Havendo 

mais de um candidato por vaga são promovidos os que obtiverem melhor colocação na 

avaliação de desempenho. 

Na horizontalidade, lugar onde parece ser mais adequada a utilização dos incentivos 

propostos pelo CNE, há diferentes formas de organização. Dadas as particularidades adotadas 

em cada um dos estatutos e planos de carreira, não foi possível fazer uma categorização que 

viabilizasse um comparativo sintético entre os critérios para progressão nas diferentes redes de 

ensino. Por esse motivo optamos por descrever, por município, quais foram os critérios 

adotados. 

Nos Municípios de Planaltina de Goiás, Sítio D’Abadia e Aloândia não foram 

encontrados planos de carreira do magistério. O plano de carreira do magistério de Abadia de 

Goiás não prevê progressão horizontal, apenas vertical. Por isso esses casos não foram 

analisados. 

 

 

1.1.6.1 Critérios de movimentação na carreira do magistério de Campos Belos no estatuto 

e plano de 1991 

 



235 

O estatuto e plano de carreira de Campos Belos, apesar de datar de 1991 e, portanto, 

estar fora do período compreendido inicialmente em nossa pesquisa, 1997 a 2008, esteve em 

vigência neste período e não difere, na maioria dos aspectos, dos demais planos de carreira que 

foram elaborados sob vigência da Resolução CNE/CEB nº 03/1997. 

Na carreira do magistério de Campos Belos (1991), a progressão horizontal da tabela 

de vencimentos possui 15 referências representadas pelos numerais de 1 a 15.  

Progressivamente, a cada referência adiciona-se 5% em relação a referência base, 1, ou seja, a 

dispersão entre a 1ª e 15ª referência é de 70%. 

Embora a progressão horizontal da carreira em Campos Belos (1991) tenha 15 

referências, caso as promoções fossem concedidas nos termos dessa legislação se chegaria à 

15ª referência em 10 anos de trabalho: a cada dois anos poderiam ser concedidas duas 

promoções por merecimento e uma por antiguidade. Essa situação dependeria a princípio das 

instruções baixadas pelo prefeito e do bom desempenho do professor. Considerando apenas a 

promoção por antiguidade, se chegaria à 15ª referência somente após 28 anos de trabalho o que 

possibilitaria haver incentivos durante todo o período de exercício profissional.  

Para a progressão horizontal, promoção, o documento analisado estabelece os 

seguintes critérios.  

 
Art. 13 - A promoção por merecimento é feita horizontalmente, no mês de janeiro de 
cada ano, levando-se em conta o desempenho, a natureza das atribuições, a 
capacidade, a assiduidade, a pontualidade e a disciplina e será atribuída somente a 
Professor em exercício na Educação. 
§ 1º- O merecimento do Professor será apurado em pontos positivos e negativos, 
devendo atingir, no mínimo, noventa pontos segundo o preenchimento das condições 
essenciais e complementares definidas em instruções baixadas pelo Prefeito. 
5 2 2 - Os dados sobre o merecimento do Professor serão levantados semestralmente, 
onde estiver prestando serviço e apurados no mês de novembro, pelo setor competente 
da Secretaria de Educação. 
Art. 14 - A promoção por antiguidade far-se-á automaticamente, de uma para outra 
referência, após o interstício de dois anos, contados da data da posse ou do efetivo 
exercício na referência em que se encontra, independentemente de qualquer avaliação 
(CAMPOS BELOS, 1991, grifo nosso). 

 

Na carreira do magistério de Campos Belos (1991) são adotados dois 

incentivos/critérios básicos para promoção: o merecimento, Art. 13, e a antiguidade, Art. 14. A 

progressão por merecimento envolve a avaliação de desempenho e outros aspectos que são 

elencados no mesmo patamar desta avaliação, porém se enquadram mais como elementos 

observados na avaliação de desempenho: capacidade, assiduidade, pontualidade e disciplina. A 

promoção por merecimento é anual, mas a avaliação do merecimento é semestral.  
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Não foram encontrados registros de instruções baixadas pelo Prefeito para 

regulamentar o merecimento104. A promoção por antiguidade foi prevista para o período de dois 

em dois anos, sem nenhum vínculo com a avaliação de desempenho. 

 

 

1.1.6.2 Critérios de movimentação na carreira do magistério de Aragarças no plano de 

2001 

 

Em Aragarças (2001), a progressão horizontal na carreira compreende 7 referências 

que vão de A a G. A cada uma das referências a partir da B são atribuídos progressivamente os 

seguintes coeficientes: B (1,05); C (1,1); D (1,2); E (1,3); F (1,4) e G (1,5). A dispersão entre a 

última e primeira referência é de 50%. 

As regras para progressão horizontal na tabela de vencimentos envolvem a avaliação 

de desempenho, o aprimoramento, os conhecimentos e o tempo de exercício na docência. 

Estabeleceu-se um interstício de 5 anos em que o profissional deve ser avaliado e, portanto, 

permanecer em uma mesma referência. O profissional do magistério só chegaria a referência G 

ao completar 30 anos de trabalho. Recebendo regularmente as promoções e se aposentado com 

25 anos de trabalho as professoras não chegariam ao final da tabela. Por outro lado, os 

professores que se aposentassem após 30 anos de trabalho teriam perspectivas de promoção até 

o último ano de atividade.  

Quanto às regras para promoção, o plano de carreira de Aragarças (2001) estabelece: 

 

Art. 7º - Promoção é a passagem do titular de cargo de professor de uma classe para 
outra imediatamente superior: 
§ 1º - A promoção decorrerá de avaliação que considerará o desempenho, o 
aprimoramento, os conhecimentos e o tempo de exercício na docência. 
§ 2º - A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a pontuação 
de aprimoramento e avaliação de conhecimentos ocorrerão a cada cinco anos.  
§ 3º - A promoção será concedida ao titular de cargo de professor que tenha cumprido 
o interstício de cinco anos de efetivo exercício, incluído o mínimo de um ano de 
docência, e alcançado o número de pontos estabelecido.  
§ 4º - A avaliação de desempenho, a aferição do aprimoramento e a avaliação de 
conhecimentos serão realizadas de acordo com os critérios definidos no regulamento 
de promoções, fixados pelo Conselho Municipal de Educação.   
§ 5º - A avaliação de conhecimento abrangerá a área curricular em que o professor 
exerça a docência e conhecimentos pedagógicos. (ARAGARÇAS, 2001). 

 

                                                 
104 Geralmente quando se trata da carreira do magistério um mecanismo utilizado pelos gestores para protelarem 
a implementação de um benefício é vinculá-lo a um regulamento sem se estabelecer prazo para sua elaboração, 
regulamentação e implementação.  
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Uma particularidade nas regras para promoção na carreira do magistério em Aragarças 

é a determinação de que o professor tenha ficado em efetivo exercício na docência durante pelo 

menos um ano dos cinco anos do interstício estabelecido para promoção.  

De acordo com o plano de carreira do magistério de Aragarças (2001) caberia ao 

Conselho Municipal de Educação definir os critérios para aferição do aprimoramento e da 

avaliação de conhecimentos a ser realizada pelo profissional do magistério a cada 5 anos. Já a 

avaliação de desempenho seria realizada anualmente. O plano estabelece pesos para cada um 

dos incentivos. 

 
Art. 7º [...] 
§ 6º - a pontuação para promoção será determinada pela média ponderada dos fatores 
a que se refere o § 1º e tomando-se: 
I – a média aritmética das avaliações anuais de desempenho, com peso 3; 
II – a pontuação do aprimoramento, com peso 2; 
III – a avaliação de conhecimentos, com peso 3; 
IV – o tempo de exercício em docência, com peso 2; 
§ 7º - As promoções serão realizadas, anualmente, na forma do regulamento 
(ARAGARÇAS, 2001). 

 

O legislador mais uma vez faz menção à forma do regulamento, mas não ratifica ser o 

mesmo regulamento elaborado pelo CME.  

Mais uma vez observa-se uma preocupação do legislador com a manutenção do 

professor na função de docência. A esse critério/incentivo deve-se atribuir 20% dos pontos, ou 

seja, se o professor permanecer os 5 anos na docência têm garantido 20% do coeficiente 

necessário.  

Uma condição para que o professor possa pleitear a promoção é demonstrar 

merecimento. O merecimento, de acordo com o Parágrafo Único do Art. 8º seria “a atuação 

positiva do titular de cargo de professor, demonstrada pelo desempenho de forma eficiente, 

eficaz, dedicada e leal das atribuições que lhe são cometidas, bem como pela assiduidade, 

pontualidade e disciplina” (ARAGARÇAS, 2001). 

Mesmo outorgando ao CME a incumbência de elaborar os critérios para a aferição do 

desempenho, do aprimoramento e dos conhecimentos, o plano de carreira de Aragarças (2001) 

antecipa a determinação de algumas regras para suspensão da contagem do tempo para efeitos 

de promoção. 
Art. 9º Acarretam a suspensão da contagem do tempo para fins de promoção: 
I – as licenças e afastamentos sem direito à remuneração; 
II – as licenças para tratamento de saúde no que excederem sessenta dias, mesmo que 
em prorrogação, exceto as decorrentes de acidente em serviço; 
III – os afastamentos para exercício de atividades não relacionadas com o magistério; 
IV – somar duas penalidades de advertência; 
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V – sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que convertida em multa; 
VI – completar cinco faltas, não justificadas, ao serviço; 
VII – somar dez atrasos de comparecimento ao serviço e/ou saídas antes do horário 
marcado para o término da jornada; 
VIII – deixar de participar de cinco atividades extra-classe, desenvolvidas pela escola. 
(ARAGARÇAS, 2001). 

 

Embora pareça exagerado por parte do legislador inserir no texto da lei parâmetros tão 

detalhados, na prática do processo avaliativo a ausência desse tipo de indicação pode lhe tornar 

inócua ou tão subjetiva que cumprir ou não com determinados compromissos da atividade 

docente faria pouca diferença nos resultados da avaliação.  

A legislação atribuiu ao CME o papel de definir com maiores especificidades o 

regulamento para comprovação do merecimento docente, porém não foram encontrados 

registros desse tipo de documento junto à SME de Aragarças. 

 

 

1.1.6.3 Critérios de movimentação na carreira do magistério de Luziânia no estatuto e 

plano de 2001 

 

No plano de carreira do magistério de Luziânia (2001) não há previsão de progressão 

horizontal, mas a avaliação de desempenho é pré-requisito para a progressão vertical 

denominada de progressão funcional. Como se trata de um modelo piramidal de estrutura de 

carreira, a progressão só acontece se houver vagas, se o candidato comprovar a 

habilitação/titulação e se obtiver pontuação suficiente para ser contemplado. 

 
Art. 28. Para fazer jus a progressão funcional o servidor deverá cumprir o interstício 
de 3 anos de efetivo exercício na classe em que se encontra, desde que obtenha, pelo 
menos 70%(setenta por cento) da soma dos fatores avaliados na média do resultado 
das avaliações do Boletim de Avaliação de Desempenho Funcional, realizadas no 
triênio. 
Art. 29. A avaliação de desempenho será apurada em Boletim de Avaliação de 
Desempenho Funcional analisado pela Comissão de Desenvolvimento Funcional 
do Magistério, e por ela coordenada, observadas as normas estabelecidas em 
regulamento, bem como os dados extraídos dos assentamentos funcionais do 
servidor. 
§ 1º. O Boletim de Avaliação de Desempenho Funcional ao qual se refere o Caput 
deste artigo deverá contemplar entre outros fatores: 
I – conhecimento na área pedagógica e na área curricular em que o Professor exerce 
a docência; 
II – tempo de serviço na função docente; 
III – dedicação exclusiva no cargo no Sistema Municipal de Ensino. (LUZIÂNIA, 
2001, grifos nossos). 
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No plano de carreira de Luziânia (2001) foi estabelecido o instrumento que serviria 

para aferir a avaliação de desempenho dos professores, o Boletim de Avaliação de Desempenho 

Funcional que seria analisado pela Comissão de Desenvolvimento Funcional do Magistério. O 

Art. 29 faz menção a normas estabelecidas em regulamento, porém não especifica de onde seria 

a origem desse documento. No mesmo artigo são elencados alguns fatores a ser observados no 

Boletim de Avaliação de Desempenho Funcional: o conhecimento, a antiguidade e a dedicação 

exclusiva. 

De acordo com o Art. 35 do plano de carreira de Luziânia (2003), caso o professor não 

alcance o grau mínimo do desempenho (70%), mesmo que preenchido o requisito de habilitação 

ou titulação, o servidor permanecerá na situação em que se encontra, devendo, novamente, 

cumprir interstício de 3 anos de efetivo exercício, para efeito de nova apuração de merecimento. 

Certamente uma regra radical que não contemplaria o bom desempenho do professor em parte 

do interstício, ou seja, se o professor por algum motivo se saiu mal apenas em um dos três anos 

de atividade e isso tenha comprometido sua média, teria que permanecer mais três anos sem ser 

promovido. 

Além de não possuir uma linha horizontal na carreira, as regras para promoção vertical 

no plano de Luziânia (2001) são rígidas e certamente poderiam dificultar o processo de 

valorização salarial dos professores e frustrar a expectativa daqueles que avançaram na 

formação.  

 

 

1.1.6.4 Critérios de movimentação na carreira do magistério de Luziânia no estatuto e 

plano de 2005 

 

Em 2005 foi aprovado um novo plano de carreira para os profissionais do magistério 

da rede municipal de ensino de Luziânia. O modelo de estrutura continuou o mesmo, piramidal, 

mas foi criada a progressão horizontal da carreira com 10 referências (padrões, na linguagem 

do documento) representadas pelas letras de A a J. Progressivamente a cada referência 

acrescenta-se 2,5% em relação ao valor do vencimento da referência imediatamente anterior. A 

dispersão na linha horizontal da tabela é de aproximadamente 25%. (LUZIÂNIA, 2005).  

Como o interstício de permanência em cada referência é de 3 anos, se regularmente 

concedidas, a última progressão horizontal seria aos 27 anos de trabalho abrindo perspectivas 

de movimentação na carreira, tanto para professores como para professoras, até os últimos anos 

de contribuição. 
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Algumas das regras estabelecidas para a concessão da promoção por 

habilitação/titulação no plano de carreira de 2001 (LUZIÂNIA, 2001) foram mantidas para a 

progressão horizontal no plano de carreira de 2005 (LUZIÂNIA, 2005), conforme podemos 

observar a seguir.  

 
Art. 37 [...] 
§ 2º - A progressão se baseará nos resultados da avaliação de desempenho, de acordo 
com os critérios estabelecidos em regulamento específico. 
Art. 36 – Para fazer jus à progressão o Professor e o Especialista em Educação 
deverão, cumulativamente: 
I – ter sido aprovado no estágio probatório; 
II – cumprir o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício; 
III – obter, pelo menos 70% (setenta por cento) na média do resultado das três últimas 
Avaliações de Desempenho; 
IV – estar em efetivo exercício do cargo, de funções do magistério, de cargo em 
comissão ou de função gratificada na época prevista para progressão. 
[...] 
Art. 38 – [...] 
§ 2º - Caso não alcancem o grau mínimo previsto na avaliação de desempenho o 
Professor e o Especialista em educação permanecerão no padrão de vencimento em 
que se encontram, devendo cumprir o interstício exigido nesse padrão, para efeito de 
nova apuração de merecimento.  

  

Há no texto da Lei de 2005 (LUZIÂNIA, 2005) a preocupação em garantir a 

progressão horizontal não só aos docentes, mas também àqueles que não estão na função de 

docência. Diferente, por exemplo, do plano de carreira do Município de Aragarças (2001) que 

estabeleceu regras valorizando a permanência do professor em sala de aula. São formas 

particulares de olhar para o mesmo elemento da carreira do magistério. 

Para fazer jus à progressão horizontal na carreira do magistério de Luziânia (2005), o 

professor deve, conforme citamos, atingir pelo menos 70% na média da avaliação de 

desempenho no período de três anos consecutivos. A avaliação de desempenho foi tratada em 

um capítulo específico cujos pontos principais destacamos a seguir. 

 
Art. 44 – A avaliação de desempenho, feita de forma permanente e apurada 
anualmente em formulário próprio, será coordenada pela Comissão Permanente de 
Desenvolvimento Funcional, observadas as normas estabelecidas em regulamento 
específico. 
Parágrafo único – O Formulário a que se refere o caput deste artigo deverá ser 
preenchido tanto pela chefia imediata quanto pelo servidor e enviado à Comissão 
Permanente de Desenvolvimento Funcional para apuração, objetivando a aplicação 
dos institutos da progressão e da promoção definidos nesta lei.  
Art. 45 – Regulamento específico a ser baixado pelo Prefeito Municipal, regulará 
a implantação e manutenção do sistema de avaliação de desempenho dos integrantes 
do Quadro do Magistério Público Municipal de Luziânia. 
Art. 46 – A Comissão Permanente de Desenvolvimento Funcional de que trata o 
caput do artigo 44 desta Lei será designada pelo Secretário Municipal de Educação 
e suas atribuições definidas em regulamento específico. (LUZIÂNIA, 2005, grifos 
nossos).  
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No plano de carreira de Luziânia aprovado em 2005 não há definição de que critérios 

serão utilizados para a avaliação de desempenho. Diferentemente do plano de carreira de 2001, 

não se apresentam os eixos que deverão nortear a possível elaboração do regulamento. Dessa 

forma não é possível identificar se o processo de avaliação contemplou os incentivos sugeridos 

pela Resolução CNE/CEB nº 03/1997.  

Como particularidade da carreira do magistério de Luziânia (2005), destaca-se o poder 

dado ao prefeito e ao secretário municipal de educação para, respectivamente, estabelecer o 

regulamento do processo avaliativo e a Comissão Permanente de Desenvolvimento Funcional, 

ou seja, cabe ao Executivo ditar as regras e indicar quem irá executá-las. 

O regulamento não foi localizado por essa pesquisa.  

 

 

1.1.6.5 Critérios de movimentação na carreira do magistério de Indiara no plano de 2002 

 

Na rede municipal de Indiara, a progressão horizontal está prevista no plano de carreira  

indicada por 7 referências que vão de A a G. Ao passar de uma referência para outra o professor 

tem seu vencimento acrescido de 4, 8, 12, 16, 20 e 24%, respectivamente, sempre calculado 

sobre o valor da referência A de cada nível. A dispersão entre a última e a primeira referência 

em cada nível é de 24%. (INDIARA, 2002). 

O interstício estabelecido para a permanência do professor em cada referência é de 3 

anos. Significa que ao completar 18 anos de trabalho o professor já estaria na última referência 

da progressão horizontal. Para isso seria necessário que as progressões fossem regularmente 

concedidas mediante cumprimento das regras estabelecidas para a movimentação, quais sejam: 

 
Art. 23 [...] 
I – houver completado 3 (três) anos de efetivo na referência; 
II – tiver obtido resultado positivo na avaliação de desempenho relativa ao interstício 
de tempo referido no inciso anterior; 
III – tiver participado, com o aproveitamento de, pelo menos 120 horas, de programas 
ou cursos de capacitação que lhes dêem suporte para seu exercício profissional, na 
modalidade presencial ou à distância, oferecidos pela Secretaria Municipal de 
Educação ou por instituição devidamente credenciada, desde que reconhecidos por 
órgão competente com duração mínima de 20 (vinte) horas cada um; 
IV – que já estiver sido declarado estável no serviço público municipal, por força do 
disposto no Art. 41, § 4º da Constituição Federal. (INDIARA, 2002). 

 

No inciso III do Art. 23 do plano de carreira do magistério de Indiara (2002) encontra-

se uma regra bastante comum nos planos elaborados nos anos 2000. Trata-se de vincular ou 
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substituir a aferição de conhecimento (Art. 6º, inciso VII, alínea e, da Resolução CNE/CEB nº 

03/1997) pela participação com aproveitamento em cursos de capacitação vinculados ao 

exercício profissional do professor.  

A vinculação da participação em cursos de capacitação à progressão na carreira 

contribui para que haja maior interesse dos professores nos programas de formação continuada. 

No caso de Indiara há uma abertura para que esses cursos possam ser feitos inclusive à distância, 

o que certamente requer atenção dos gestores e dos profissionais do magistério quanto à 

qualidade das capacitações ofertadas. 

Não há definição quanto a critérios e/ou procedimentos para a avaliação de 

desempenho. 

 

 

1.1.6.6 Critérios de movimentação na carreira do magistério de Uruaçu no estatuto e 

plano de 2000 

 

No plano de carreira de Uruaçu (2000) há na tabela de vencimentos a previsão de 

progressão horizontal. De acordo com o Art. 112, § 3º do plano, os professores da carreira, ao 

passarem de uma classe para qualquer das outras indicadas pelas letras de A a E, terão os seus 

vencimentos acrescidos de 4, 8, 16 e até 20%, respectivamente, calculados sobre o valor da 

classe básica. Porém, a legislação não estabelece interstício nem as regras para esta progressão. 

O Art. 113 da Lei (URUAÇU, 2000) institui a Comissão de Gestão do Plano de 

Carreira com a finalidade de orientar sua implantação e operacionalização. Esta comissão, de 

acordo com o Parágrafo Único do mesmo artigo, teria uma composição paritária, presidida pelo 

secretário municipal de educação e teria integrantes das secretarias municipais de 

administração, fazenda e educação, e de entidade representativa do magistério público 

municipal. Não se deixa claro que a paridade seria entre o Executivo e a entidade representativa 

do magistério. 

Em 2001 houve uma alteração na Lei nº 1.095/2000 que estabeleceu um interstício de 

3 anos para a progressão vertical, mas não abordou a progressão horizontal (URUAÇU, 2001). 

 

 

1.1.6.7 Critérios de movimentação na carreira do magistério de Araguapaz no estatuto e 

plano de 2001 
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O plano de carreira do magistério de Araguapaz (2001) não contempla progressão 

horizontal. Na tabela de vencimentos, anexo 1 da Lei, os quinquênios estão inseridos no 

vencimento básico e dispostos em escala como se fossem progressão horizontal, mas no texto 

da Lei, Art. 49 (ARAGUAPAZ, 2001), o quinquênio é disposto como adicional sobre o 

vencimento básico, ou seja, deveria ser uma linha específica do holerite e não estar adicionado 

nos vencimentos. 

No texto da Lei, portanto, não há progressão horizontal e consequentemente não há 

critérios para tal. Também não foram estabelecidas as regras para avaliação de desempenho. 

(ARAGUAPAZ, 2001). 

 

 

1.1.6.8 Critérios de movimentação na carreira do magistério de Petrolina de Goiás no 

estatuto e plano de 2000 

 

A progressão horizontal na tabela de vencimentos do plano de carreira de Petrolina de 

Goiás (2000) contém 6 referências representadas pelos numerais 1 a 6. Progressivamente, a 

cada referência acrescenta-se 5% em relação à referência base, 1. A dispersão entre a última e 

a primeira referência é de 25%.  

Como o interstício estabelecido foi de 3 anos, em condições de regular concessão das 

progressões, o professor chagaria à última referência após 15 anos de trabalho, o que não indica 

uma boa organização da carreira uma vez que, no mínimo, as professoras permanecerão em 

atividade durante 25 anos e os professores durante 30 anos. No caso dos professores, para 

metade do tempo mínimo de serviço para aposentadoria, não haveria incentivos financeiros, 

por exemplo, para a participação nos programas de formação continuada. 

 
Art. 8º [...] 
§ 1º - A promoção decorrerá de avaliação que considerará o desempenho, a 
qualificação em instituições credenciadas e os conhecimentos. 
§ 2º - A promoção será concedida ao titular de cargo de magistério que tenha cumprido 
o interstício de três anos de efetivo exercício e alcançado o número de pontos 
estabelecidos. 
§ 3º - A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a pontuação 
de qualificação e a avaliação de conhecimentos ocorrerão a cada três anos. 
§ 4º - A avaliação de desempenho, a aferição de qualificação e a avaliação de 
conhecimentos serão realizadas de acordo com os critérios definidos no regulamento 
de promoções.  
§ 5º - A avaliação de conhecimentos abrangerá a área curricular em que o professor 
exerça a docência e conhecimentos pedagógicos. 
§ 6º - A pontuação para promoção será determinada pela média ponderada dos três 
fatores a que se refere os § 2º e 3º, tomando-se: 
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I – a média aritmética das avaliações anuais de desempenho, com peso 2; 
II – a pontuação qualificada, com peso 2; 
III – a avaliação de conhecimentos, com peso 2; 
§ 7º - As promoções serão realizadas anualmente, na forma de regulamento, e 
publicadas no dia do professor. (PETROLINA DE GOIÁS, 2000). 

 

Atendendo à orientação da Resolução CNE/CEB nº 03/1997, o plano de carreira do 

magistério de Petrolina de Goiás (2000) inclui como critérios para promoção na horizontalidade 

o desempenho, a qualificação em instituições credenciadas e a aferição de conhecimentos, 

ambos com pesos iguais no cômputo da pontuação. O tempo de serviço, nesse caso, é apenas 

para determinar o interstício.  

Assim como em outros casos, o processo de sistematização do merecimento é 

secundarizado para um regulamento a ser elaborado, mas não indica quem irá elaborá-lo. Há o 

indicativo de que a avaliação do conhecimento leve em consideração a área pedagógica e a área 

de atuação do professor. 

Uma particularidade na progressão horizontal do plano de carreira de Petrolina de 

Goiás (2000) é sua representação simbólica no processo de valorização docente. O dia do 

professor é a referência para que as promoções sejam publicadas.  

Assim como em outros municípios, em Planaltina de Goiás institui-se uma “Comissão 

de Gestão do Plano de Carreira do Magistério Municipal” com a finalidade de orientar sua 

implantação e operacionalização. De acordo com o Art. 25 da Lei nº 882/2000 esta comissão 

seria “presidida pela Secretária Municipal de Educação e integrada por representantes da 

Secretaria Municipal de Administração, Finanças e da Educação e, paritariamente, de entidade 

representativa do Magistério Público Municipal” (PETROLINA DE GOIÁS, 2000). Diferente 

da forma como essa comissão foi instituída no plano de carreira de Uruaçu (URUAÇU, 2001), 

em Petrolina de Goiás o texto da Lei deixa clara a indicação de que a paridade será entre o 

Executivo constituído pelas secretarias e a representação dos profissionais do magistério.  

 

 

1.1.6.9 Critérios de movimentação na carreira do magistério de Petrolina de Goiás no 

estatuto e plano de 2008 

 

Em 2008 foi aprovado um novo plano de carreira para os profissionais do magistério 

do Município de Petrolina de Goiás. Além de alterar os coeficientes da progressão vertical 

(habilitação/titulação) em relação ao plano anterior, houve também mudanças na organização 

da progressão horizontal. A nova configuração da progressão horizontal conta com 6 
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referências: Base105, A, B, C, D, e E. Progressivamente, a cada referência se acrescenta 5% em 

relação à referência imediatamente anterior. A dispersão entre a última e a primeira referência 

é de 27,6%. (PETROLINA DE GOIÁS, 2008). 

O interstício de permanência em cada referência foi estabelecido em 5 anos. No plano 

anterior o interstício era de 3 anos. Com essa mudança a última progressão horizontal só 

acontece depois de 25 anos de trabalho e não de 15 anos como no plano anterior. A 

desaceleração da progressão horizontal não representou necessariamente prejuízos financeiros 

aos professores, pois o prolongamento do tempo para se chegar às referências mais elevadas foi 

compensado pela ampliação da dispersão na verticalidade da tabela.  

Com a aprovação do novo plano, a progressão horizontal é concedida ao profissional 

do magistério que cumulativamente:  

 
Art. 64. [...] 
I – houver completado 05 (cinco) anos de efetivo exercício na referência; 
II – tiver obtido resultado positivo na avaliação de desempenho relativo ao interstício 
de tempo referido no inciso anterior; 
III – tiver participado, com aproveitamento de, pelo menos 120 horas, de programas 
ou cursos de capacitação que lhe dêem suporte para seu exercício profissional, na 
modalidade presencial ou a distância, oferecidos pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura ou por instituição devidamente credenciada, desde que 
reconhecido por um órgão competente com duração mínima de 20 (vinte) horas cada 
um. (PETROLINA DE GOIÁS, 2008) 

 

Conforme orientado pela Resolução CNE/CEB nº 03/1997, a avaliação de 

desempenho é uma das regras adotadas no plano de carreira de Petrolina de Goiás (2008) para 

a progressão na carreira. A qualificação e a aferição de conhecimentos, tal qual já observamos 

no plano de carreira do Município de Indiara (2002), foram sintetizados na participação com 

aproveitamento em cursos oferecidos por instituições credenciadas. O novo plano aceita a 

participação em cursos de capacitação tanto presenciais quanto à distância. (PETROLINA DE 

GOIÁS, 2008). 

A novidade do plano de carreira do magistério de Petrolina de Goiás (2008) em relação 

aos planos analisados anteriormente se refere à inserção de uma ressalva.  

 
Art. 64 [...] 
Parágrafo Único. Caso a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, não proceda à 
avaliação de desempenho prevista no inciso II, ou não ofereça programas ou cursos 

                                                 
105 Em alguns planos de carreira a primeira coluna da progressão horizontal é denominada Base. A ideia de base 
está relacionada a referência básica a partir da qual devem se aplicar os coeficientes da progressão horizontal. No 
interstício da referência base o servidor está sendo avaliado no período probatório (3 anos). A utilização ou não do 
termo Base não tem nenhuma influência na forma como a carreira está organizada. O termo poderia ser substituído 
por outro símbolo e manter o mesmo sentido. 
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de capacitação previstos no inciso III do “caput” deste artigo, não haverá prejuízo na 
progressão horizontal. (PETROLINA DE GOIÁS, 2008). 

 

Esse dispositivo inserido no plano de carreira de Petrolina de Goiás também pode ser 

observado no plano de carreira de Diorama (2003b) e na maioria dos planos mais recentes. É 

uma forma dos profissionais do magistério terem a progressão horizontal garantida mesmo que 

o Executivo, por meio da SME, por exemplo, não proceda com a avaliação de desempenho ou 

não ofereçam os cursos de qualificação. Como a maioria dos planos elaborados no final da 

década de 1990 e no início dos anos 2000 estabelecem como regra a obrigação de se comprovar 

uma avaliação positiva no desempenho e a participação em cursos de qualificação como forma 

também de aferição do conhecimento, quando o Executivo intencionava, por algum motivo, 

protelar a concessão das progressões não realizava as avaliações nem oferecia as oportunidades 

de qualificação, depois alegava não poder conceder pelo fato de descumprir a legislação. 

Se por um lado não condicionar a perspectiva de progressão horizontal à avaliação de 

desempenho e à oportunidade de capacitação quando não ofertados via SME deixou os 

profissionais do magistério menos vulneráveis às possíveis artimanhas do Poder Executivo, por 

outro pode ter contribuído para o desinteresse, sobretudo, pela avaliação de desempenho, por 

parte da categoria. 

 

 

1.1.6.10 Critérios de movimentação na carreira do magistério de Mineiros no estatuto e 

plano de 1997 

 

A progressão horizontal no plano de carreira de Mineiros (1997) considerou como 

critério para movimentação apenas a antiguidade. A cada interstício de 2 anos o profissional do 

magistério mudaria automaticamente de uma referência para outra. As 5 referências (Base, I, 

II, III e IV) foram organizadas com progressiva majoração de 2% em relação à referência 

imediatamente anterior. A dispersão entre a última e a primeira referência é de 8,2%. 

Considerando haver apenas 5 referências, cada uma sendo automaticamente alcançada 

a cada 2 anos, os professores chegariam à última referência em 8 anos de trabalho, o que não 

contemplaria nem um terço do período de 25 anos, mínimo de contribuição para a aposentadoria 

(professoras).  

Não há indicação de avaliação de desempenho ou de aferição de conhecimentos. O 

plano de carreira é bastante limitado uma vez que na verticalidade só possibilita a 
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movimentação se houver vaga e na horizontalidade as perspectivas de progressão se encerram 

aos 8 anos de trabalho.  

 

 

1.1.6.11 Critérios de movimentação na carreira do magistério de Mineiros no estatuto e 

plano de 2008 

 

Em 2008 foi aprovado um novo plano de carreira para os profissionais do magistério 

do Município de Mineiros (MINEIROS, 2008b). A progressão horizontal foi organizada em 15 

referências (Base a N) que substituíram as 5 referências (Base a IV) do plano anterior. 

Progressivamente, a cada referência acrescenta-se 2% em relação à referência Base. 

Consequentemente a dispersão entre a última e a primeira referência é de 28%. 

Foi mantido o interstício de 2 anos previsto na legislação anterior. Dessa forma, o 

professor só chega à última referência após 28 anos de trabalho.  

No plano de carreira os critérios para progressão horizontal foram tratados no Art. 9º: 

 
Art. 9º. [...] 
§ 1º. A Progressão Horizontal decorre de avaliação que considera o desempenho, a 
qualificação em instituições credenciadas e o tempo de exercício em funções do 
magistério. 
§ 2º. A progressão é concedida ao titular do cargo de Profissional do Magistério que 
esteja em efetivo exercício de funções do Magistério, que tenha cumprido o interstício 
de 02 (dois) anos, alcançado o número de pontos estabelecidos e, no caso específico, 
tenha cumprido os 03 (três) anos de estágio probatório. 
§ 3º. A avaliação de desempenho é realizada anualmente, enquanto a pontuação de 
qualificação ocorre a cada 02 (dois) anos. 
§ 4º. A Progressão Horizontal não é concedida ao Profissional do Magistério que 
houver sofrido, no período, pena disciplinar, prevista no Estatuto do Magistério e ou 
no Estatuto dos Servidores do Município de Mineiros. 
§ 5º. A avaliação de desempenho e a aferição da qualificação e do tempo de exercício 
em funções do magistério são realizados de acordo com os critérios definidos no 
Regulamento de Progressão Horizontal. (MINEIROS, 2008b). 

 

Os incentivos da avaliação de desempenho e da qualificação sugeridos pela Resolução 

CNE/CEB nº 03/1997 são citados no plano de carreira de Mineiros (2008b). Não se faz, porém, 

menção à aferição de conhecimentos. 

O §4º do Art. 9º estabelece uma regra que impede o profissional do magistério de 

receber a progressão de determinado interstício: ter recebido pena disciplinar prevista no 

estatuto do magistério ou no estatuto dos servidores do Município de Mineiros. As penas 

disciplinares previstas no estatuto do magistério são:  
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Art. 78. São penalidades disciplinares: 
I - Advertência; 
II - Suspensão; 
III - Destituição de cargo em comissão ou de função de confiança; 
IV - Demissão; 
V - Cassação de disponibilidade ou de aposentadoria. 
Art. 79 - A imposição de penas disciplinares compete: 
I - Ao Chefe do Poder Executivo, em qualquer dos casos enumerados no artigo 
anterior; 
II - Ao Secretário Municipal da Educação nos casos enumerados nos itens I e II do 
art. 78 desta Lei, ou por delegação deste, aos chefes das unidades administrativas e 
escolares que ele designar, no caso enumerado no item I do Art. 78 desta Lei. 
[...] 
Art. 80. Qualquer das penas previstas no Art. 78 desta Lei pode ser aplicada em 
primeiro julgamento, ainda que se trate de infrator primário. 
Art. 81. Na aplicação das penas disciplinares são consideradas: 
I - A natureza da infração, sua gravidade e as circunstâncias em que ocorreu; 
II - Os danos causados ao patrimônio público; 
III - A repercussão do fato; 
IV - Os antecedentes do Profissional do Magistério; 
V - A reincidência. 
Parágrafo Único. É circunstância agravante haver sido a transgressão disciplinar 
cometida com o concurso de outro ou de outros Profissionais do Magistério ou 
servidores. (MINEIROS, 2008a). 

 

No estatuto do magistério de Mineiros (2008a) são estabelecidas as obrigações e as 

proibições dos profissionais do magistério bem como as penalidades que seriam aplicadas a 

partir do descumprimento das regras. 

Observa-se que o secretário municipal de educação pode delegar aos diretores das 

unidades escolares o papel de atribuir as penalidades de advertência. Recebida uma advertência 

o profissional do magistério fica impedido de receber a progressão na referência do interstício 

em que o fato tiver acontecido106. 

No Art. 9º, § 6º do plano de carreira do magistério de Mineiros (2008b) estabelece-se 

que a pontuação para progressão horizontal é determinada pela média ponderada dos três fatores 

a que se refere o §1º, ou seja, com pesos para avaliação anual de desempenho, pontuação por 

qualificação e tempo de exercício em função do magistério. Não há indicação dos pesos para 

cada um dos três incentivos, mas prevê-se que a progressão horizontal será realizada na forma 

do regulamento, onde se estabelecerá os critérios para sua concessão. 

Assim como já observado em outros municípios, no plano de carreira de Mineiros 

(2008b) há a determinação de que o regulamento seja elaborado por uma comissão. Uma 

particularidade está no fato de que a quantidade de membros representantes dos profissionais 

do magistério pode ser mais expressiva do que a quantidade de membros do Executivo. A 

                                                 
106 No âmbito das redes municipais não é comum a aplicação de penalidades aos profissionais do magistério, 
mesmo quando a situação o exigiria. Não há uma cultura de avaliação funcional, mesmo quando prevista na 
legislação local.  
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comissão seria composta por “02 (dois) representantes de Profissionais do Magistério efetivos 

indicados pela categoria, de 01 (um) representante do Sintego, de 01 (um) representante da 

Secretaria Municipal de Educação e de 01 (um) representante do Conselho Municipal de 

Educação” (MINEIROS, 2008). Ter paridade ou uma maior participação dos profissionais do 

magistério em colegiados dessa natureza pode implicar na elaboração de regras mais próximas 

do cotidiano das atividades desenvolvidas, mas não significa, que em última instância, a de 

homologação do chefe do Executivo, as regras deliberadas recebam ratificação integral. 

Os possíveis regulamentos da avaliação de desempenho não foram disponibilizados 

para esta pesquisa. Independente do acesso ao detalhamento das regras, há evidente avanço na 

produção do texto de regulamentação da carreira do magistério com a aprovação do novo plano 

de carreira, tanto no que se refere à progressão vertical, que sai do modelo piramidal e passa 

para o modelo linear, quanto na progressão horizontal que expande de 5 para 15 referências.  

 

 

1.1.6.12 Critérios de movimentação na carreira do magistério de Diorama no estatuto e 

no plano de 2003 

 

Na carreira do magistério do Município de Diorama (2003b), a progressão horizontal 

possui 6 referências representadas pelos algarismos I a VI. Cada referência é majorada em 5% 

em relação a referência I, citada na tabela como piso. A dispersão entre a última e a primeira 

referência é de 25%.  

O interstício que o profissional do magistério deve permanecer em cada referência é 

de 5 anos. Com essa configuração, a última progressão só se dá após 25 anos de trabalho. 

No plano de carreira de Diorama (2003b) a progressão horizontal tem como critérios 

a avaliação de desempenho e os conhecimentos (Art. 25). De acordo com o plano, a avaliação 

de desempenho ocorreria anualmente e a avaliação de conhecimentos a cada 4 anos, ambas de 

acordo com regulamento. Na avaliação de conhecimentos, além dos conhecimentos 

pedagógicos também se avaliariam os conhecimentos da área curricular de atuação do 

professor. A pontuação para promoção seria determinada, portanto, pela média dos dois fatores: 

avaliação de desempenho e avaliação de conhecimentos. 

Além do disposto no Art. 25, o plano de carreira determinava que a progressão 

horizontal seria concedida mediante as condições previstas no Art. 26. 
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Art. 26 – O servidor do magistério terá direito à progressão horizontal, desde que 
satisfaça, simultaneamente, as seguintes condições: 
I – houver completado cinco anos de efetivo exercício na atual Referência, período 
em que não serão admitidas mais de cinco faltas; 
II – ter obtido resultado favorável nas avaliações de desempenho ocorridas nos dois 
últimos anos, no cargo e no nível que ocupa; 
III – ter participado de programas de treinamento ou desenvolvimento, com duração 
mínima de 40 (quarenta) horas nos últimos quatro anos que antecederem a concessão 
da progressão horizontal, observando o disposto no artigo 20, §4º desta lei. 
(DIORAMA, 2003b). 
 

Há em Diorama (2003b) a exigência de que o professor participe de programas de 

treinamento ou desenvolvimento. A carga horária parece destoar dos demais planos de carreira 

que adotaram essa mesma estratégia para avançar no incentivo à qualificação. Não fica claro se 

são exigidas 40 horas anuais ou para todo o período. Se para o período a carga horária parece 

pequena para as demandas de formação dessa natureza. 

Quanto à contagem do tempo para aferição do interstício, o §3º do Art. 26 prevê que 

o exercício de cargo em comissão a interrompe. A progressão horizontal, nos moldes orientados 

pelo CNE, certamente não indicaria para algo dessa natureza. A progressão horizontal seria um 

mecanismo para incentivar o professor a, além de buscar sempre um melhor desempenho e 

ampliar seus conhecimentos, permanecer na função docente.  

Fica resguardado no plano de carreira de Diorama (2003b) que se o município não 

viabilizar a avaliação de desempenho, o processo de progressão horizontal não pode ser 

prejudicado. 

Com a ressalva da contagem do tempo de serviço em cargos em comissão, sem 

especificar se vinculados ou não a atividade docente, que parece não se enquadrar nos objetivos 

da progressão horizontal, o texto do plano de carreira do magistério de Diorama (2003b) aborda 

os incentivos por avaliação de desempenho, de aferição de conhecimento e de qualificação 

conforme orientação da Resolução CNE/CEB nº 03/1997. 

 

 

1.1.6.13 Critérios de movimentação na carreira do magistério de Alto Horizonte no plano 

de 1998 

 

De acordo com o Art. 101 do plano de carreira de Alto Horizonte (1998), a progressão 

horizontal dá-se por meio do adicional de tempo de serviço. São previstos 5 adicionais de 

quinquênio de 5% cada um, o que faz com que a dispersão entre o maior e o menor vencimento 
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no mesmo nível (cargo) seja de 25%, alcançado aos 30 anos de trabalho prestado. Não há 

nomenclatura específica para cada interstício. 

Ao adotar apenas o tempo de serviço como critério para a progressão horizontal o 

plano de carreira do magistério de Alto Horizonte (1998) não contempla as orientações da 

Resolução CNE/CEB nº 03/1997 quanto aos incentivos de progressão.  

 

 

1.1.6.14 Critérios de movimentação na carreira do magistério de Cachoeira de Goiás no 

estatuto e no plano de 1998 

 

A carreira do magistério de Cachoeira de Goiás (1998) contempla progressão 

horizontal estruturada em 5 referências, I a V. A cada referência há uma majoração de 10% em 

relação a referência base, I. A dispersão entre a última e a primeira referência, de acordo com 

o Parágrafo Único do Art. 15, é de 40%. Diferente disso, a tabela de vencimentos traz uma 

dispersão de 50%. Nas tabelas elaboradas nesse estudo consideramos os valores da tabela de 

vencimentos, anexo II, que é parte do plano de carreira. Não há no plano de carreira 

especificação de interstício para permanência em cada referência.  

Estabelece que será constituída uma comissão permanente para avaliar os profissionais 

do magistério para fins de progressão horizontal. Os critérios para a avaliação contam dos 

seguintes artigos. 

 
Art. 19. A avaliação de desempenho do profissional do magistério, tanto no estágio 
probatório, como na progressão funcional, levará em conta, dentre outros, os seguintes 
fatores: 
I - produtividade; 
II - iniciativa e criatividade; 
III - cooperação; 
IV - qualidade do trabalho; 
V - responsabilidade. 
Art. 20. Na avaliação de desempenho serão adotados modelos que atenderão a 
natureza das atividades desempenhadas pelo profissional do Magistério e as condições 
em que serão exercidas, observadas as seguintes características fundamentais: 
I - objetividade e adequação dos processos e instrumentos de avaliação ao conteúdo 
ocupacional das carreiras; 
II - periodicidade; 
III - contribuição do profissional do Magistério para consecução dos objetivos da 
Unidade Educacional; 
IV - comportamento observável do profissional do Magistério; 
V - conhecimento, pelo profissional do Magistério, do resultado da avaliação. 
VI - participação dos órgãos comunitários da Unidade Educacional, na avaliação de 
desempenho do profissional do Magistério. (CACHOEIRA DE GOIÁS, 1998). 
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Os fatores a serem considerados na avaliação de desempenho (produtividade, 

iniciativa e criatividade, cooperação, qualidade do trabalho e responsabilidade), da forma como 

são citados não dão a exata dimensão do que se pretende avaliar. Já o Art. 20 dá mais detalhes 

sobre o que poderia conter em um instrumento de avaliação. (CACHOEIRA DE GOIÁS, 1998).  

O plano de carreira de Cacheira de Goiás (1998) traz uma particularidade não 

observada nos demais planos analisados: a consideração das condições em que as atividades 

são desempenhadas pelos profissionais do magistério no processo de avaliação de desempenho. 

Além disso, ressalta-se a observação à natureza das atividades desenvolvidas.  

Dos três principais incentivos para progressão horizontal sugeridos pelo CNE por meio 

da Resolução CNE/CEB nº 03/1997, apenas a avaliação de desempenho é contemplada no plano 

de carreira de Cachoeira de Goiás (1998)107.  

Todos os planos analisados possuem dispositivos que, em tese, impedem a concessão 

de progressão para o professor que está cedido para órgãos da administração pública que não 

são da área educacional, seja em cargos de confiança ou mesmo nos casos que os planos 

reconhecem ser de desvio de função. 

 

 

1.1.7 Adicionais que compõem a remuneração do magistério 

 

No serviço público a remuneração docente é composta pelo vencimento (ou salário) 

acrescido de outras vantagens como adicionais, gratificações e indenizações108. Essas vantagens 

representam valores calculados a partir da aplicação de determinados percentuais sobre o 

vencimento básico da tabela ou sobre o vencimento do nível e referência do professor, e também 

podem ser pré-estabelecidas em valores fixos, independente do vencimento. 

                                                 
107 Em 1998 não havia nenhum titular do cargo de professor na rede municipal de Cachoeira de Goiás. Havia, de 
acordo com o plano de carreira (CACHOEIRA DE GOIÁS, 1998), apenas 6 assistentes de ensino colocados em 
quadro em extinção e sem direito de enquadramento na carreira mesmo após habilitação. Para ingressarem no 
quadro efetivo deveriam ser aprovados em concurso público. Além de ser um plano aprovado para um quadro de 
profissionais que não existia, os que lá estavam foram intimados a se habilitarem e prestarem concurso público. 
“Art. 2º- Os atuais servidores municipais, sem habilitação específica para o magistério, que estão desenvolvendo 
suas atividades na área educacional, como regentes de classe, na condição de professores leigos, terão cinco anos 
contados a partir de 1º de janeiro de 1999 para qualificarem-se e ingressarem, por concurso público, na carreira do 
magistério, nos termos do artigo 9º, § 2º da Lei Federal n. 9.424 de 24 de dezembro de 1996” (CACHOEIRA DE 
GOIÁS, 1998).  
108 Para exposição separamos as vantagens em dois grupos: adicionais e gratificações. O tratamento em tópicos 
diferentes se relaciona com a forma com que são vinculados à remuneração docente, inclusive sobre a inserção ou 
não para fins de aposentadoria.  
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Adicionais, segundo Dutra Junior et al (2000, p. 114), são vantagens pecuniárias que 

a administração concede aos servidores em razão do tempo de exercício ou em face da natureza 

peculiar da função que exige conhecimentos especializados ou regime próprio de trabalho. São 

exemplos de adicionais na remuneração docente: i) o adicional por tempo de serviço (anuênios, 

biênios, triênios ou quinquênios, por exemplo); ii) o adicional de titularidade (especialização, 

mestrado e doutorado, por exemplo); iii) o adicional noturno (adicional sobre a hora/aula 

ministrada após às 22 horas); e iv) o adicional de dedicação exclusiva (regime de trabalho). Em 

geral, os adicionais têm caráter permanente como é o caso dos adicionais por tempo de serviço 

e os adicionais por titulação. Nesses casos há a incorporação dos adicionais na remuneração 

para efeitos de aposentadoria, o que não ocorre, por exemplo, quando se trata de gratificações. 

As diretrizes nacionais para elaboração dos planos de carreira aprovadas em 1997 pelo 

CNE por meio da Resolução CNE/CEB nº 03/1997 não dispõem especificamente sobre 

adicionais. No Art. 6º, inciso VI desta resolução há a indicação dos elementos que deveriam ser 

os incentivos de progressão por qualificação, dentre eles dois que poderiam ser postos nos 

planos de carreira como adicionais e ser utilizados apenas secundariamente como critérios para 

subsidiar a sistematização dos demais: a dedicação exclusiva ao cargo no sistema de ensino e o 

tempo de serviço na função docente. 

Nos planos de carreira vigentes de 1997 a 2008, prioritariamente aprovados nesse 

período, foram encontrados três tipos de adicionais: de tempo de serviço, de titularidade e de 

incentivo funcional. 

 A concessão dos adicionais por tempo de serviço parte do pressuposto que a 

experiência profissional é um fator que implica em melhor desempenho profissional e, portanto, 

colabora para melhoria da qualidade do ensino oferecido. 

No início dos anos 1990 os planos de carreira dos servidores municipais utilizavam o 

termo incentivo funcional ao se referir à retribuição remuneratória daqueles que concluíam 

cursos de capacitação, inclusive professores. Essa nomenclatura não permaneceu nos planos de 

carreira do magistério. Apareceram nos planos o conhecido adicional de titularidade. Houve a 

mudança do nome e das regras para conseguir o benefício (carga horária dos cursos, tipos de 

cursos...). Professores que tinham conseguido nos anos 1990 adicionais de incentivo funcional 

e foram enquadrados em planos de carreira que utilizaram o termo adicional de titularidade 

perceberam duas situações. Na primeira, o legislador colocou nos novos planos de carreira um 

limite percentual máximo possível de ser atingido englobando incentivo funcional e 

titularidade. Nesse caso se o professor tinha, por exemplo, 10% de incentivo funcional e o limite 

era 30% podia pleitear 20% de titularidade. No segundo, o legislador não limitou a um 
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percentual específico o adicional por capacitação. Nesse caso, como os professores já tinham 

direito adquirido ao incentivo funcional puderam pleitear integralmente o adicional de 

titularidade, mesmo se tratando de uma mesma categoria de adicional, ou seja, um adicional 

pela qualificação profissional. Em ambos os casos apareceriam duas linhas no holerite: uma 

com o percentual de incentivo funcional e outra com o percentual de titularidade109. 

Na Tabela 15 a seguir é possível observar os adicionais adotados nos planos de carreira 

analisados com seus respectivos coeficientes. 

 
Tabela 15 - Adicionais encontrados nos estatutos e planos de carreira nos municípios da amostra de pesquisa 

em Goiás de 1997 a 2008 (Coeficiente – C – relativo ao vencimento do professor) 

Municípios (ano de 
aprovação das leis) 

Adicionais 
Tempo de Serviço Titularidade Total 

Período C 
(período) 

C 
(25 anos) Capacitação M* D* 

Sem 
stricto 
sensu 

Com 
stricto 
sensu 

Planaltina (2007) Sem informação 
Campos Belos (1991) Q 0,10 0,50 0,20 0,70 0,70 
Abadia de Goiás (2003a) Q 0,05 0,25 0,25 0,10 0,15 0,50 0,75 
Aragarças (2001)     0,25  0,25 
Luziânia (2001) T 0,15 1,20    1,20  
Luziânia (2005) T 0,07 0,56    0,56  
Indiara (2002) Q 0,5 0,25 0,30 0,10 0,10 0,55 0,75 
Uruaçu (2000) Q 0,5 0,25 0,20   0,45  
Araguapaz (2001) Q 0,5 0,25 0,10   0,35  
Petrolina de Goiás (2000) Q 0,5 0,25    0,25  
Petrolina de Goiás (2008)    0,30 0,10 0,10 0,30 0,50 
Mineiros (1997) Q 0,5 0,25 0,2   0,45  
Mineiros (2008b) Q 0,5 0,25 0,3   0,55  
Sítio D’Abadia  Não tinha estatuto nem plano de carreira 
Diorama (2003a; 2003b) Não prevê adicionais 
Alto Horizonte (1998)    0,10   0,10  
Cachoeira de Goiás (1998)         
Aloândia (2007)110 Q 0,5 0,25    0,25  
Fonte: Tabela elaborada para este estudo a partir da legislação disponibilizada pelo TCM/GO. 
*Em Abadia de Goiás (2003a), Indiara (2002) e Petrolina de Goiás (2008) se o professor apresentar direto o 
título de mestre ou de doutor tem respectivamente 35% e 50%, 40% e 50%, e 40% e 50% de adicional 
independente de ter certificados de capacitação. 
Legenda: C – Coeficiente; M – Mestrado; D – Doutorado; Q – Quinquênio; T – Triênio.  

 

Assim como já apontado em outras pesquisas sobre a carreira do magistério no Brasil 

(DUTRA JUNIOR et al, 2000; EDUCAÇÃO EM FOCO, 2012; CAMARGO; JACOMINI; 

MINHOTO, 2014, dentre outros) e na América Latina (MORDUCHOWICS, 2000), o adicional 

por tempo de serviço é um elemento que faz parte de quase todos os planos de carreira do 

magistério analisados. Na maioria dos planos o adicional por tempo de serviço é organizado 

                                                 
109 Na legislação dos Municípios de Abadia de Goiás, Petrolina de Goiás e Aloândia há a previsão de Incentivo 
Funcional de até 10% para os servidores que apresentarem comprovação de participação com aproveitamento em 
cursos de capacitação.  
110 Estatuto dos servidores do Município de Aloândia (2007). 
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considerando o quinquênio como indicador. O comum é atribuir um adicional de 5% a cada 

quinquênio completado. Após 25 anos de trabalho, o professor acumula 25% do adicional. 

Os planos de carreira dos Municípios de Araguapaz (2001), Petrolina (2008), Diorama 

(2003b), Alto Horizonte (1998) e Cachoeira de Goiás (1998) não apresentam adicionais de 

quinquênio. Nestes casos o tempo de serviço está vinculado à progressão horizontal, 

adicionados aos vencimentos que compõem as tabelas de cada plano. 

No Município de Campos Belos (1991) a cada quinquênio atribui-se 10% de adicional. 

Após 25 anos de trabalho, o professor acumularia 50% de adicional de quinquênio.  

No plano de carreira do magistério do município de Luziânia (2001) o adicional por 

tempo de serviço era organizado em triênios. A cada período completado havia um adicional 

de 15% sobre o vencimento base do professor levantando uma expectativa de atingir 120% após 

24 anos de serviços prestados. Nessa situação o adicional seria maior que o vencimento básico 

do professor. Em 2005, com o novo plano de carreira o adicional foi reduzido para 7% 

(LUZIÂNIA, 2005). Mesmo assim, as perspectivas são melhores que em outros municípios: 

após 24 anos de trabalho a soma dos adicionais representará um valor equivalente a 56% do 

vencimento base do professor. Continua sendo a maior perspectiva de adicional por tempo de 

serviço entre os municípios pesquisados. 

Nos planos analisados o adicional de titularidade, excluídos os títulos de mestre e de 

doutor, varia de 10% a 30%. Nesse caso são considerados os cursos de capacitação que vão 

desde aqueles oferecidos pelas SME até os cursos de pós-graduação lato sensu. 

 Em Campos Belos (1991) e em Aragarças (2001) o termo utilizado não é adicional e 

sim gratificação. No primeiro caso há a previsão de uma gratificação de 20% que pode ser 

concedida mediante a apresentação de comprovantes de cursos de curta duração ou por titulação 

em mestrado ou doutorado. No segundo caso há a previsão de uma gratificação de 25%, mas 

somente para a comprovada titulação de uma pós-graduação strito sensu, mestrado ou 

doutorado. As gratificações de titularidade nesses municípios são incorporáveis para fins de 

aposentadoria, por isso julgamos pertinente colocá-las na tabela 15 como adicionais. 

Os municípios de Abadia de Goiás (2003a), Indiara (2002) e Petrolina de Goiás (2008) 

não possuem os níveis de progressão vertical que contemplem o mestrado e o doutorado. Em 

conformidade com Dutra Junior et al (2000), a esses títulos atribuíram-se adicionais de 

titularidade. Um exemplo pode ser observado no plano de carreira de Petrolina de Goiás (2008).  

 
Art. 55. O adicional de Titularidade será concedido sobre o vencimento na referência 
que o professor ocupar, à razão de: 
I – cinco por cento, para curso ou cursos de duração igual ou superior a 180 horas; 



256 

II – dez por cento, para curso ou cursos de duração igual ou superior a 180 horas; 
III – quinze por cento, para curso ou cursos de duração igual ou superior a 540 horas; 
IV – vinte por cento, para curso ou cursos de duração igual ou superior a 720 horas; 
V – vinte e cinto por cento, para curso ou cursos de duração igual ou superior a 900 
horas; 
VI – trinta por cento, para curso ou cursos de duração igual ou superior a 1.080 horas; 
VII – quarenta por cento, para curso de pós-graduação stricto sensu, em nível de 
mestrado; 
VIII – cinquenta por cento, para curso de pós-graduação stricto sensu, em nível de 
doutorado. 
[...]  
§ 2º - Os percentuais expressos nos itens VII e VIII não são cumulativos, entre si, nem 
com os demais incisos deste artigo, entendendo-se que o maior sempre exclui o menor. 
(PETROLINA DE GOIÁS, 2008).  

 

A necessidade da qualificação dos professores da educação básica por meio dos 

programas de mestrado e de doutorado não é consensual. São níveis de formação para 

professores que atuam na educação superior. Talvez por esse motivo sejam irrisoriamente 

valorizados nos planos de carreira dos profissionais do magistério da educação básica. Nota-se 

no exemplo que ao concluir o doutorado, em geral 2 anos de mestrado mais 4 anos de doutorado, 

o professor terá um acréscimo de 20% em sua remuneração calculado sobre seu vencimento.  

A soma dos adicionais (tempo de serviço e titularidade), excluindo-se a parte relativa 

aos títulos de mestre e doutor, varia de 10% a 120%. Na maioria dos casos, onze planos, a 

variação fica entre 25% e 70%.  

 

1.1.8 Gratificações que compõem a remuneração do magistério 

 

As gratificações, segundo Meirelles (1990), são vantagens pecuniárias atribuídas aos 

servidores públicos que estejam prestando serviços próprios da função em condições anormais 

de segurança, salubridade ou onerosidade ou ainda concedidas como ajuda aos servidores que 

apresentem os encargos pessoais ou os fatos e situações individuais que a lei especifica. “As 

gratificações são de natureza transitória e não se incorporam à remuneração a não ser que a lei 

expressamente determine o contrário” (DUTRA JUNIOR et al, 2000, p. 114). 

Nas diretrizes para a carreira do magistério aprovadas pelo CNE em 1997 não há 

orientação sobre quais gratificações deveriam fazer parte dos planos. Uma das dificuldades para 

orientação nesse sentido tem a ver com a diversidade de situações que podem necessitar do uso 

de gratificações e que dependem de cada contexto.  

Se por um lado o CNE não sugeriu nenhum tipo de gratificação para os planos a serem 

aprovados a partir de 1997, por outro deixou claro, por meio do Art. 60, inciso VII, que “não 
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deverão ser permitidas incorporações de quaisquer gratificações por funções dentro ou fora do 

sistema de ensino aos vencimentos e proventos de aposentadoria” (BRASIL, 1997b). 

Nas últimas décadas do século XX as gratificações foram bastante utilizadas pelos 

gestores públicos para compensar os baixos salários pagos aos profissionais do magistério sem 

com isso ter, necessariamente, que contemplar a todos. Além de poder ser restrita a parte da 

categoria, as gratificações eram incorporadas às remunerações, muitas vezes tendo como 

parâmetro o apadrinhamento político. 

Monlevade (2000) pontua que a utilização de gratificações de forma totalmente 

desordenada foi um dos fatores que dificultou avanços na instituição de um PSPN para o 

magistério nos anos de 1990. As gratificações acentuavam ainda mais a situação de disparidade 

remuneratória afetada pelas desigualdades regionais do país.  

Diante desse contexto o MEC, por meio de Dutra Junior et al (2000), orientou aos 

municípios que as gratificações constantes em antigos planos como de direção de escola, 

educação especial e difícil acesso poderiam ser mantidas nos novos planos de carreira, porém 

outras gratificações como de supervisão educacional e de regência de classe - pó de giz ou 

atividade de magistério deveriam ser eliminadas. Em síntese, a orientação era para que não se 

colocasse nos planos de carreira gratificações para situações de trabalho contempladas na 

função docente. Além das gratificações já mencionadas, estariam ainda as gratificações de 

alfabetização, unidocência, sala multisseriada e trabalho noturno. 

Planos de carreira e remuneração docente comprometidos com valorização 

profissional do magistério público deveriam ser caracterizados por: 

 
(1) Eliminação de gratificações que fogem à natureza dessas vantagens, como as de 
regência de classe ou atividade de magistério; 
(2) Manutenção de gratificações que efetivamente contribuem para a 
profissionalização e a garantia das condições necessárias à gestão de pessoal, como 
as de direção, educação especial e difícil acesso; 
(3) Redução do peso relativo das gratificações na composição da remuneração do 
magistério; 
(4) Não-incorporação das gratificações à remuneração como regra geral, com a 
possibilidade de exceções previstas em lei. (DUTRA JUNIOR et al, 2000, p. 119-120) 

 

Entretanto, para se atingir esses objetivos, havia a ressalva de que seria preciso definir 

patamares de salários ou vencimentos que fossem, de fato, estimulantes e correspondessem à 

retribuição pecuniária condizente com o exercício da profissão, além de estabelecer relações 

adequadas entre os valores das gratificações e a responsabilidade das funções gratificadas.  

Os municípios foram orientados a impossibilitar a acumulação de gratificações exceto 

em casos como o de difícil acesso e direção, por exemplo, onde a situação o exigisse. As 
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gratificações deveriam ainda estar vinculadas ao vencimento inicial da carreira como forma de 

garantir que o pagamento fosse feito pela natureza da função e não como vantagem pessoal que 

incidiria sobre o vencimento do profissional. Dessa forma dois profissionais que tivessem em 

diferentes níveis da carreira, mas que fossem diretores de escolas com características 

semelhantes receberiam o mesmo valor pelo trabalho desenvolvido nessa função. Na maioria 

dos estatutos e planos de carreira que analisamos, as gratificações incidem sobre o vencimento 

base do professor, situação diferente do que foi proposto por Dutra Junior et al (2000). 

Nos estatutos e planos de carreira do magistério dos municípios goianos foram 

encontrados diferentes tipos de gratificação. Na Tabela 16 a seguir mostramos as principais 

gratificações nos planos de carreira analisados.  

 
Tabela 16 - Gratificações mais frequentes nos estatutos e planos de carreira dos municípios da amostra de 

pesquisa em Goiás de 1997-2008 (% sobre o vencimento do professor)111 
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Planaltina (2007)  Sem informações  
Campos Belos (1991)       ≥ 20 20       
Abadia de Goiás (1997; 2003a)  20    ≤ 50  ≤ 20         
Aragarças (2001) Não prevê gratificações  
Luziânia (2001)   20       50 25 50 
Luziânia (2005) 10 15       25 a 45     
Luziânia (2007a; 2007b) 25 30       25 a 55   ≤ 20 
Indiara (2002) 20 20       20     
Indiara (2003)   30 a 50 100     30 a 60 20 a 40   
Uruaçu (2000)     20 ≥ 20 ≤ 20 20 a 40     
Araguapaz (2001)   10       20 a 50     
Petrolina de Goiás (2000)   10   ≤ 5   10 a 50   ≤ 20 
Petrolina de Goiás (2001)  Não prevê gratificações  
Petrolina de Goiás (2008)       10 20 10 a 40     
Mineiros (1997)   ≤ 30   ≥ 20 50 45 a 75 22,5 a 37,5   

                                                 
111 Foram relacionadas apenas as gratificações previstas nos estatutos e planos de carreira. É provável que em 
alguns casos possam haver legislação específica sobre funções gratificadas e respectivos valores, mas que não 
foram alvo de nosso estudo.  
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Tabela 16 - Gratificações mais frequentes nos estatutos e planos de carreira dos municípios da amostra de 
pesquisa em Goiás de 1997-2008 (% sobre o vencimento do professor)112 
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Mineiros (2008b)   10   ≤ 20   45 a 75 22,5 a 37,5   
Sítio D’Abadia  Não tinha estatuto nem plano de carreira 
Diorama (2003a; 2003b) Não prevê gratificações          
Alto Horizonte (1998) Não prevê gratificações           
Cachoeira de Goiás (1998) Não prevê gratificações          
Aloândia (1991) 10   ≤ 70           
Fonte: Tabela elaborada para este estudo a partir da legislação disponibilizada pelo TCM/GO. 
*Educação infantil, educação especial, educação de jovens e adultos, pré-escolar, alfabetização, 0 a 3 anos, 
suplência e 1ª série do ensino fundamental. 

 

A gratificação mais frequente nos estatutos e planos analisados é a de regência de 

classe. Há casos em que a gratificação contempla todos os professores em regência 

independente de qual classe seja, mas a maioria dos casos aponta situações específicas em que 

o professor tem direito a gratificação variando de município para município. São exemplos as 

gratificações de regência nas antigas turmas de alfabetização e nas turmas de educação especial. 

Há casos em que os professores se beneficiam de gratificações que estão regulamentadas no 

estatuto dos servidores municipais. Isso acontece porque em alguns municípios os estatutos e 

planos de carreira foram aprovados sem a revogação dos dispositivos que tratam do cargo de 

professor nos estatutos ou leis de regime único dos servidores municipais onde se encontram 

essas gratificações. 

As gratificações de regência nos municípios pesquisados variam entre 10% e 30% 

incidindo sempre sobre o vencimento do professor. A lógica de criação das gratificações de 

regência parece estar vinculada à dificuldade de escalar os professores para determinadas 

turmas em determinados contextos.  

Nos anos 1990 e início dos anos 2000 em geral havia na organização escolar dos 

municípios as turmas de pré-escola e alfabetização, para crianças de 5 e 6 anos, 

respectivamente. Aos 7 anos, conforme previa a LDB/1996, os alunos iam para a 1ª série 

                                                 
112 Foram relacionadas apenas as gratificações previstas nos estatutos e planos de carreira. É provável que em 
alguns casos possam haver legislação específica sobre funções gratificadas e respectivos valores, mas que não 
foram alvo de nosso estudo.  
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havendo uma cobrança muito grande de que esses alunos chegassem alfabetizados, ou seja, 

com as noções básicas de leitura e escrita. Por isso, não era rara a resistência dos professores 

em assumir as turmas de alfabetização. Da mesma forma os professores de 1ª série tinham muita 

dificuldade em lidar com turmas heterogêneas contendo alunos que haviam passado pelas 

turmas de alfabetização e alunos que estavam indo à escola pela primeira vez. Na escola não 

era conflituosa a ideia de que professores que atuassem nessas turmas devessem receber de 

forma diferenciada dos demais, pois era uma forma de incentivar os docentes a se dedicarem a 

essa etapa tão importante na vida escolar dos alunos, mas que reconhecidamente demandava 

maiores esforços113. 

A gratificação de difícil acesso aparece em cinco municípios. Isso se dá sobretudo pela 

demanda de professores para atuar nas escolas da área rural. Embora essas escolas estejam 

diminuindo a cada ano no interior de Goiás, há redes municipais que possuem mais escolas 

rurais do que urbanas. A dificuldade para compor os quadros das escolas rurais acaba levando 

os gestores a criarem gratificações na tentativa de resolver o problema. As gratificações 

observadas variam entre 5% e 20% e incidem sobre o vencimento do professor. Vale lembrar 

que as gratificações de difícil acesso quase sempre vêm acompanhadas das expressões como 

difícil provimento e trabalho penoso e insalubre. No entanto, o motivo mais marcante para a 

justificativa da gratificação é mesmo a dificuldade de acesso às escolas, em geral, na área rural. 

A gratificação de direção escolar também aparece nos estatutos e planos de carreira do 

magistério. O critério para definição dos percentuais é a quantidade de matrículas na unidade 

escolar. Foram observadas gratificações que variam de 10% a 75% calculados sobre o 

vencimento dos professores quando em exercício da função de diretor.  

Mesmo não sendo uma função de magistério, há em alguns planos as gratificações de 

secretário de escola estabelecidas isoladamente ou como percentual da gratificação do diretor. 

Em Mineiros (1997; 2008b), a gratificação de secretário corresponde a 50% do valor da 

gratificação do diretor. 

Além das gratificações da Tabela 16  foram detectadas as seguintes gratificações sobre 

o vencimento do professor: chefia, gabinete, secretariado ou inspeção, no mínimo 20% 

(CAMPOS BELOS, 1991); educador emérito, até 100%, anual; mérito gerencial, até 100%, 

                                                 
113 Atualmente há um tratamento diferenciado para essa questão. O processo de alfabetização e letramento é visto 
como um ciclo que não se limita às turmas de alunos com 6 anos de idade (1º ano), mas que se estende até os 8 
anos (3º ano). O governo federal, em parceria com estados e municípios desenvolve o Programa Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). No programa os professores recebem formação específica para a 
alfabetização e letramento e uma bolsa de R$ 200,00 mensais para participarem. Em contrapartida, um dos 
compromissos assumidos pelo professor é o de que permanecerá no ciclo (1º ao 3º ano) durante pelo menos três 
anos.  
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anual; supervisão, 25% (LUZIÂNIA, 2001); auxiliar de secretaria, 10% (INDIARA, 2003);  

regência de classe com no mínimo 25 alunos, 20% (ARAGUAPAZ, 2001); secretário municipal 

de educação, até 50% (PETROLINA DE GOIÁS, 2000); permanência após cumprido período 

para aposentadoria, 30% (PETROLINA DE GOIÁS, 2001); exercício de atividades na função 

de origem, até 20% (MINEIROS, 1997); coordenação pedagógica, 20% a 50% (ALTO 

HORIZONTE, 1998); e, gratificação de função, até 20% (CACHOEIRA DE GOIÁS, 1991). 

Em 2002 uma mudança no estatuto e plano de carreira de Luziânia facultou aos profissionais 

do magistério que ocupam função gratificada, dentre elas a de coordenação pedagógica, a 

perceber a remuneração da função ou permanecer com os vencimentos do cargo do magistério 

mais 25% do valor previsto para a função gratificada. 

As gratificações de direção ou de outras funções de chefia e assessoramento ou de 

coordenação no âmbito da SME que não especificaram os percentuais não foram inclusas na 

Tabela 16. São casos em que há o indicativo do símbolo da gratificação que é, de acordo com 

cada caso, indicada em legislação específica ou em decreto do chefe do Executivo municipal. 

Como não foi possível verificar essa legislação, não incluímos essas gratificações na Tabela 16. 

Portanto, além das gratificações citadas há nos estatutos e planos de carreira outras gratificações 

de função mais genéricas vinculadas à necessidade do serviço público e à regulamentação do 

Executivo quase sempre demandando o pronunciamento da SME ou do CME. 

Como já observamos, a única recomendação do CNE por meio da Resolução 

CNE/CEB nº 03/1997 foi que não houvesse a incorporação de gratificações para efeitos de 

aposentadoria. Já o MEC, por meio de Dutra Junior et al (2000), orientou os municípios a 

eliminar as gratificações de regência, coordenação, orientação e administração escolar 

exercidas no âmbito das unidades educacionais. Orientou ainda que as gratificações de direção, 

educação especial e difícil acesso deveriam ser mantidas.  

O que se observa na produção dos textos locais é que os legisladores atenderam as 

orientações da Resolução CNE/CEB nº 03/1997 no que se refere a incorporação de gratificações 

para efeitos de aposentadoria. Nenhum dos estatutos e planos analisados autorizam esse tipo de 

incorporação. Ressalvam-se os casos em que os adicionais de titularidade e de tempo de serviço 

são chamados equivocadamente de gratificações. 

Por outro lado, o legislador não atendeu as orientações do MEC quanto à concessão 

de gratificações de regência e de outras que inclusive não constam nas funções de magistério 

como a de secretariado escolar e até de auxiliar de secretaria. Gratificações de direção foram, 

conforme orientação do MEC, contempladas em boa parte dos planos. Já as gratificações de 

difícil acesso e de dedicação exclusiva aparecem, mas apenas em parte dos estatutos e planos. 
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Considerando que as gratificações, com raras exceções, não são cumulativas, é 

possível inferir que no grupo de municípios pesquisados esse mecanismo de retribuição 

financeira pelo exercício provisório de determinadas funções existentes na organização das 

redes municipais de ensino não possuem um peso relevante no conjunto da remuneração tratada 

nos estatutos e planos de carreira analisados. A exceção nesse sentido seria com relação ao 

município de Indiara onde a soma das gratificações de dedicação exclusiva (100%) e regência 

em turmas de alfabetização (30% a 50%) poderia chegar a 150%. Ressalva-se, porém, que 

poucos professores seriam enquadrados nessa condição. Em sete municípios pesquisados não 

foram detectados registros das gratificações elencadas na Tabela 16. 

 

 

1.1.9 Aperfeiçoamento profissional continuado e licenças remuneradas 

 

Uma das formas elencadas no Art. 67 da Lei nº 9.394/1996 para que os sistemas de 

ensino promovam a valorização dos profissionais da educação por meio dos planos de carreira 

do magistério é a garantia de que esses profissionais tenham “aperfeiçoamento profissional 

continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim” (Art. 67, inciso 

II) (BRASIL, 1996b). 

Na Resolução CNE/CEB nº 03/1997 foi orientado que por meio dos planos de carreira 

do magistério os municípios deveriam envidar “esforços para implementar programas de 

desenvolvimento profissional dos docentes em exercício, incluída a formação em nível 

superior, em instituições credenciadas, bem como programas de aperfeiçoamento em serviço” 

(Art. 5º, caput) (BRASIL, 1997b). De acordo com o Parágrafo Único deste artigo, a 

implementação dos programas tratados no caput do Art. 5º levariam em consideração:  

 
I - a prioridade em áreas curriculares carentes de professores; II - a situação funcional 
dos professores, de modo a priorizar os que terão mais tempo de exercício a ser 
cumprido no sistema; III - a utilização de metodologias diversificadas, incluindo as 
que empregam recursos da educação a distância”. (BRASIL, 1997b). 

 

Conforme já observamos, na maioria das estruturas de carreira dos municípios 

pesquisados há a exigência do aperfeiçoamento profissional continuado como requisito para a 

progressão horizontal. A formação em cursos superiores de licenciatura também é incentivada 
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seja por meio dos incrementos remuneratórios previstos na apresentação do diploma, seja por 

meio da oferta de vagas nesses cursos em parcerias com instituições de educação superior114.  

De acordo com os planos de carreira analisados, em muitos casos cabe à SME a oferta 

dos cursos de aperfeiçoamento demandados. Esses cursos, oferecidos pela SME ou por 

instituições credenciadas, recebem diferentes nomenclaturas: aperfeiçoamento profissional, 

capacitação em serviço, qualificação e atualização. Mas, além da garantia do aperfeiçoamento 

e de sua utilização como requisito de progressão, a LDB/1996 adiciona a esse elemento de 

valorização do magistério a previsão de licenças periódicas remuneradas para esse fim.  

Nos planos de carreira dos municípios que analisamos há pelo menos três formas de 

afastamento remunerado ligados a formação docente: i) a licença para aprimoramento 

profissional (pós-graduação); ii) afastamentos remunerados para participar de eventos/cursos 

(aperfeiçoamento); e iii) a licença-prêmio.  

Com exceção de Sitio D’Abadia, os demais catorze municípios pesquisados preveem 

na legislação local licenças remuneradas para aprimoramento profissional. Esse aprimoramento 

em geral se limita a cursos de pós-graduação. Na prática são concedidas para professores que 

precisam se ausentar para cursar mestrado e doutorado. Em alguns casos há a limitação de um 

quantitativo de professores, por unidade escolar, que podem se ausentar na mesma época para 

o aprimoramento profissional. São exigências comuns nesse tipo de afastamento remunerado: 

a comprovação de aprovação no processo seletivo do curso, a comprovação de que o curso é 

reconhecido pelas autoridades competentes e a assinatura de um termo de compromisso 

resguardando que o licenciado permanecerá na rede de ensino após a conclusão do curso 

durante pelo menos o mesmo período que se ausentou. Há ainda a previsão de que, não havendo 

êxito no programa que deu origem à licença sem uma justificativa plausível, o professor deve 

estornar a remuneração recebida aos cofres públicos. O mesmo acontece caso o professor se 

recuse a permanecer na rede de ensino pelo período assumido no termo de compromisso. 

Os afastamentos de curto prazo para aprimoramento profissional também são 

contemplados nos estatutos e planos de carreira e se direcionam à possibilidade dos professores 

participarem em eventos/cursos da área educacional, inclusive fora do município. Os cursos de 

aperfeiçoamento ofertados no próprio município são realizados sem a dispensa dos professores 

para essa finalidade e são realizados no contraturno de modulação. O problema nessa estratégia 

                                                 
114 A Universidade Estadual de Goiás (UEG) teve importante participação na formação dos professores efetivos 
das redes municipais. Vários municípios de Goiás fizeram convênios com uma fundação ligada à UEG 
possibilitando aos professores a formação superior em pedagogia e em outras licenciaturas. 
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é a dificuldade de participação dos professores que atuam em outras redes e que raramente 

conseguem negociar suas substituições, mesmo que provisórias. 

Todos os municípios pesquisados preveem o benefício da licença-prêmio na legislação 

local. São dois modelos predominantes: a licença prêmio de 3 meses a cada 5 anos ou de 6 

meses a cada 10 anos.  Embora a ideia da instituição da licença-prêmio, como o próprio nome 

diz, esteja relacionada à premiação pela assiduidade, ela tem servido aos mais diferentes 

interesses, inclusive para que os professores possam realizar atividades formativas.  

 No Art. 6º inciso I da Resolução CNE/CEB nº 03/1997, o CNE recomendou que os 

novos planos de carreira não incluíssem benefícios que implicassem em afastamentos da escola, 

tais como faltas abonadas115, justificativas ou licenças, não previstas na CF/1988. Em nenhum 

dos quinze municípios pesquisados foram detectados mecanismos instituindo faltas abonadas 

para os professores ou qualquer outro tipo de benefício dessa natureza. 

O aperfeiçoamento continuado e a licença remunerada para essa finalidade observados 

na Lei nº 9.394/1996 e na Resolução CNE/CEB nº 03/1997 como elementos constitutivos da 

carreira do magistério foram acolhidos pelos municípios pesquisados e integram a legislação 

local. Pelo menos no contexto da produção dos textos isso é evidente.  

 

 

1.1.10 Gestão escolar democrática 

 

A Constituição Federal de 1988 em seu Art. 206 elencou os princípios sobre os quais 

o ensino deve ser ministrado. Um dos princípios é a gestão democrática do ensino público na 

forma da Lei, Art. 206, inciso VI (BRASIL, 1988). A Lei nº 9.394/1996 ratificou esse princípio 

no Art. 3º, inciso VIII, acrescentando que a gestão democrática do ensino público também deve 

observar a legislação dos sistemas de ensino. Na LDB/1996 foram definidos princípios para 

normatização da gestão democrática do ensino público: 

 
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios: 
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 
escola; 

                                                 
115 Em conversas com professores da região metropolitana de São Paulo soube que é comum naquele estado o 
benefício de faltas abonadas que consiste na possibilidade do professor se ausentar da escola por determinado 
número de dias durante o ano (6, 12 e até 20, por exemplo) sem nenhum prejuízo remuneratório. O problema, 
segundo os próprios professores, é a dificuldade de substituição. As escolas, segundo as informações, já trabalham 
com um número reduzido de professores e quando alguém se ausenta utilizando o benefício gera alguns transtornos 
que ao final recaem em prejuízo no processo de aprendizagem dos alunos. 
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II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. (BRASIL, 1996b). 

 

Não há na Resolução CNE/CEB nº 03/1997 nenhuma orientação que indique os planos 

de carreira do magistério como instrumentos em que se poderia tratar da vinculação entre a 

carreira e a gestão democrática do ensino público, nem mesmo num locus mais restrito que seria 

a gestão da escola. Por outro lado, tanto a LDB/1996 quanto a Resolução de 1997 orientam que 

a docência deve ser pré-requisito para o exercício das demais funções do magistério, entre as 

quais está a direção ou administração escolar. 

Em um dos modelos de planos de carreira apresentados por Dutra Junior et al (2000), 

documento de orientação do MEC, há a indicação de que o exercício das funções de direção e 

vice direção de unidades escolares seja reservado aos integrantes da carreira do magistério 

público municipal com o mínimo de 2 anos de docência, mas não sugere a eleição direta do 

diretor ou do grupo gestor pela comunidade escolar.  

Embora pareça desvinculado do processo de valorização salarial docente, o modelo 

adotado para a definição de quem irá dirigir a escola é um fator importante que interessa aos 

profissionais do magistério, pois como pontua Dourado (2001), a forma de provimento da 

direção escolar pode não definir o tipo de gestão, mas certamente interfere no curso dela. A 

forma de provimento do cargo ou da função de diretor não deveria ser pauta para os planos de 

carreira. É um assunto que deveria ser tratado nos estatutos do magistério ou em legislação 

específica que trate sobre a gestão democrática do sistema de ensino, mas, como já mostramos, 

não há na legislação local um cuidado sobre o que é matéria de estatuto ou do plano de carreira.  

Para verificar como os municípios acolheram as orientações das diretrizes nacionais, 

LDB/1996 e Resolução CNE/CEB nº 03/1997, sobre a gestão escolar nos estatutos e planos de 

carreira do magistério, elegemos três elementos a serem observados nos documentos: o modelo 

de gestão, a forma de escolha do diretor e o tempo de experiência docente (regência) necessário 

para habilitação ao exercício da função diretiva. Foram classificados no modelo de gestão 

democrática os estatutos e planos de carreira que evidenciaram as principais orientações da 

LDB/1996 e da Resolução/1997 do CNE: i) a gestão democrática como princípio; ii) a 

participação dos professores na elaboração do projeto político-pedagógico da escola; iii) a 

previsão de conselhos escolares com perspectiva de participação nas decisões de cunho 

pedagógico, administrativo e financeiro da escola. 

Como não foi objeto da investigação analisar a legislação específica sobre a gestão 

democrática, as informações que seguem são as que constam dos estatutos e planos de carreira.  

 



266 

Quadro 11- Modelo de gestão, formas de provimento e tempo de experiência para ocupar a função de 
diretor nos municípios da amostra da pesquisa em Goiás 

Municípios (ano de 
aprovação das leis) Princípio Provimento 

Experiência 
mínima na 
docência 

(regência) 
Planaltina (2007) Gestão democrática Eleição direta  3 anos 
Campos Belos (1991) Gestão democrática Eleição direta 2 anos 

Abadia de Goiás (2003b) Gestão democrática Nomeação a partir de lista tríplice 
indicada pelo Conselho Escolar 2 anos 

Aragarças (2001) Não informa (NI) NI 2 anos 
Luziânia (2001) Gestão democrática Indicação do Executivo  4 anos 
Luziânia (2005) Gestão democrática NI 4 anos 
Indiara (2002) Gestão democrática Eleição direta  NI 
Uruaçu (2000) Gestão democrática  NI 3 anos 
Araguapaz (2001) Gestão democrática Eleição direta NI 
Petrolina de Goiás (2000) NI NI 2 anos 
Petrolina de Goiás (2008) Gestão democrática Indicação do Executivo  3 anos 
Mineiros (1997) Gestão democrática Eleição direta 2 anos 
Mineiros (2008a) Gestão democrática Eleição direta 3 anos 
Sítio D’Abadia  NI NI NI 
Diorama (2003b) NI Livre nomeação NI 
Alto Horizonte (1998) Gestão democrática Eleição direta  3 anos 
Cachoeira de Goiás (1998) NI Livre nomeação NI 
Aloândia NI NI NI 
Fonte: Quadro elaborado para este estudo. 

 

Na maioria dos documentos analisados há apontamentos que indicam a pretensão de 

se vincular o exercício das atividades do magistério a uma gestão democrática. Com exceção 

dos municípios de Sítio D’Abadia e de Aloândia, que não possuíam estatutos e planos de 

carreira do magistério, e dos municípios de Aragarças (2001), Petrolina de Goiás (2000), 

Diorama (2003a; 2003b) e Cachoeira de Goiás (1998), nos demais municípios os documentos 

ratificam direta ou indiretamente os termos utilizados na LDB/1996 sobre a gestão democrática.  

Quanto à eleição para diretor, embora não seja uma prescrição da normatização 

federal, em seis municípios há a previsão de eleições diretas e secretas envolvendo a 

comunidade escolar (alunos, pais e profissionais da educação).  

Em Abadia de Goiás há a previsão de indicação do diretor escolar pelo Executivo, 

sendo um profissional do quadro do magistério, a partir de lista tríplice elaborada pelo Conselho 

Escolar. A indicação de um profissional do quadro efetivo do magistério para a direção escolar 

também está prevista em Luziânia (2001)116 e Petrolina de Goiás (2008).  

                                                 
116 No plano de carreira de Luziânia (2001) a direção escolar é uma função preferencialmente atribuída aos 
especialistas em educação. Na ausência destes a função é facultada aos professores.  Outra particularidade é que 
no estatuto do magistério de Luziânia, Lei nº 1.605/1994, anterior ao documento analisado, previa-se a eleição 
direta e secreta para diretores. Com a aprovação da nova legislação revogou-se o estatuto anterior e, 
consequentemente, a determinação de que houvesse eleição para diretores (LUZIÂNIA, 2001). Isso pode mostrar 
que nem sempre o caminho para a gestão democrática é evolutivo. No caso de Luziânia certamente foi retrocesso. 



267 

Em Diorama (2003b) e Cachoeira de Goiás (1988) a direção escolar é de livre 

nomeação do Executivo compondo o rol de cargos comissionados. 

O tempo de experiência na docência para habilitação à função de diretor, conforme 

documentos analisados, variou entre 2 e 4 anos, com maior frequência para 2 e 3 anos. 

Embora tenha sido possível detectar nos documentos analisados a presença de 

elementos que caracterizam uma gestão escolar democrática, implicando na participação direta 

dos profissionais do magistério e na possibilidade desses profissionais ocuparem as funções 

gestoras, sobretudo direção e coordenação pedagógica, não é possível afirmar, por este estudo, 

se na prática, há o exercício da “autonomia”, “participação”, “transparência” e do respeito a 

“pluralidade” como indicadores desse modelo de gestão (GRACINDO, 2009). 

 

 

1.2 Os textos produzidos de 2008 a 2013 

 

A aprovação da Lei nº 11.738/2008, a Lei do PSPN, é um marco na luta dos 

profissionais do magistério da educação básica pública no Brasil por melhores condições de 

trabalho, inclusive de remuneração. A Lei do PSPN, aprovada em 16 de julho de 2008, 

determinou que até dezembro de 2009 a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios 

deveriam elaborar ou adequar seus planos de carreira e remuneração do magistério. Por isso 

recortamos para uma primeira etapa de análise o período de 1997 a 2008 e a segunda etapa o 

período de 2008 a 2013 tendo como data de referência em 2008, a aprovação da Lei do PSPN. 

Conforme já descrevemos os documentos analisados foram coletados no banco de 

dados do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás. Além disso, ratificamos com as 

secretarias municipais de educação se os documentos eram mesmo os mais recentes.  

Dos quinze municípios da amostra apenas quatro elaboraram ou adequaram seus 

estatutos e/ou planos de carreira, conforme mostra o quadro a seguir. 

Os novos estatutos e planos de carreira do magistério dos municípios de Campos Belos 

(2010), Luziânia (2010a, 2011), Diorama (2010a, 2010b) e Alto Horizonte (2010a, 2010b) 

foram elaborados sob vigência da Resolução CEB/CNE nº 02/2009 que estabeleceu diretrizes 

para a carreira do magistério. Os demais municípios permaneceram sem alterar os documentos 

elaborados no período anterior à Lei do PSPN, apesar da determinação de que essa tarefa fosse 

realizada até dezembro de 2009. 
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Quadro 12 - Legislação aprovada no período compreendido entre 2008 e 2013 nos municípios da amostra da 
pesquisa em Goiás 

Município Situação Lei Epígrafe Revogações 

Campos Belos 

Elaborou 
Lei nº 

1.048/2010 
 

Dispõe sobre o Plano de Carreia e 
Remuneração do Magistério Público 
Municipal de Campos Belos e dá outras 
providências 

Dispositivos da Lei 
nº 445/1991 

Adequou Lei nº 
1.086/2011 

Dispõe sobre a atualização dos 
vencimentos do Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público 
Municipal de Campos Belos e dá outras 
providências 

Revoga os 
parágrafos 1° e 2°, 
do artigo 28 da Lei 
Municipal n o 
1.048/2010, de 06 
de dezembro de 
2010 

Luziânia 

Adequou Lei nº 
3.395/2010 

Dispõe sobre alterações na Lei nº 2.894, 
de 8 de agosto de 2005, na forma que 
especifica e dá outras providências 

 

Elaborou 
novo 

Lei nº 
3.494/2011 

Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
do Magistério Público do Município de 
Luziânia 

Revoga as 
disposições em 
contrário 

Diorama 

Elaborou 
novo 

Lei nº 
765/2010 

Dispõe sobre o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público do 
Município de Diorama, na forma que 
especifica e dá outras providências 

Lei nº 605/2003 

Elaborou 
novo 

Lei nº 
766/2010 

Dispõe sobre o estatuto do magistério 
público do Município de Diorama, na 
forma que especifica e dá outras 
providências 

Lei nº 604/2010 

Alto Horizonte 

Elaborou 
novo 

Lei nº 
430/2010 

Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
do Magistério Público do Município de 
Alto Horizonte 

Lei n° 194, de 12 
de novembro de 
1998, Lei n° 364, 
de 08 de abril de 
2008 e a Lei n° 
393, de 17 de abril 
de 2009 

Elaborou 
novo 

Lei 
Complementar 

nº 20/2010 

Institui o Plano de Carreira dos 
Servidores da Educação do Município de 
Alto Horizonte 

Lei n° 194, de 12 
de novembro de 
1998, Lei n° 364, 
de 08 de abril de 
2008 e a Lei n° 
393, de 17 de abril 
de 2009 

Fonte: Quadro elaborado para este estudo a partir dos documentos coletados no TCM/GO e nos municípios 
pesquisados. 

 

Como é possível observar, dois dos municípios que elaboraram/adequaram as carreiras 

do magistério possuem, em suas mesorregiões, baixos potenciais de financiamento educacional 

local: Campos Belos, menor Pfel da mesorregião Norte, e Luziânia, Pfel mediano da 

mesorregião Leste. Os outros dois municípios que elaboraram novas propostas de carreira para 

o magistério estão entre os que possuem os maiores potenciais de financiamento educacional 

local de suas mesorregiões: Diorama (Noroeste) e Alto Horizonte (Norte). No que se refere a 

um movimento de elaboração ou de adequação dos estatutos e planos de carreira do magistério 

com vistas ao atendimento às orientações da normatização federal a partir de 2008, o quadro 
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em tela permite inferir que não houve iniciativas diferenciadas pelos municípios com maior, 

mediano ou menor Pfel. Em sua maioria, independente das condições mais ou menos favoráveis 

do ponto de vista do financiamento, os municípios permaneceram inertes nos 5 anos que 

sucederam à aprovação da Lei nº 11.738/2008 e não alteraram a legislação local. 

Para análise dos estatutos e planos de carreira elaborados nos municípios da amostra 

de 2008 a 2013, continuaremos relacionando-os nos quadros e tabelas de acordo com a ordem 

crescente do potencial de financiamento educacional local como já realizado na análise dos 

documentos do período anterior. Como apenas quatro municípios alteraram ou elaboraram 

estatutos e planos de carreira, não relacionaremos os demais. 

Os textos produzidos na esfera federal e que deveriam influenciar na produção dos 

textos locais são: a Lei nº 11.494/2007 (Fundeb), a Lei nº 11.738/2008 (Lei do PSPN) e as 

diretrizes do CNE expressas na Resolução CNE/CEB nº 02/2009 e nos pareceres a ela 

relacionados. 

Até o momento de conclusão deste estudo não havia por parte do Ministério da 

Educação produção que orientasse estados e municípios sobre a elaboração ou adequação dos 

estatutos e planos de carreira do magistério frente a legislação em vigor. O livro/manual Plano 

de carreira e remuneração do magistério público. LDB, Fundef, Diretrizes Nacionais e Nova 

Concepção de Carreira (DUTRA JUNIOR et al, 2000)117 é um exemplo de produção cujo 

formato colaboraria para que os municípios avançassem na construção dos instrumentos locais 

de regulamentação da carreira do magistério. 

Recentemente, a CNTE, preocupada com as diversas interpretações dadas por estados 

e municípios à legislação federal, em geral desfavoráveis aos profissionais do magistério, 

elaborou uma cartilha que orienta esses profissionais sobre os principais pontos abordados nos 

textos federais e que devem fazer parte dos instrumentos locais de normatização da carreira, 

sobretudo os elementos constitutivos da carreira do magistério presentes na Lei nº 11.738/2008 

e na Resolução CNE/CEB nº 02/2009 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, 2014). As orientações da CNTE, porém, não estão 

organizadas em um modelo objetivo que deixe claro o que o movimento sindical defende em 

termos de carreira ou, mais pontualmente, em termos de estrutura de carreira. 

 

 

1.2.1 Os Profissionais do magistério 

                                                 
117 O texto foi elaborado pelos consultores Adhemar F. Dutra Junior, Mariza Abreu, Ricardo Martins e Sonia 
Balzano como demanda do Fundescola/MEC, publicado em 2000.   
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Conforme já mostramos no quadro 3, onde fizemos o comparativo entre alguns dos 

elementos constitutivos da carreira do magistério nas diretrizes para a carreira de 1997 e de 

2009, a definição de quem deve ser considerado profissional do magistério não mudou. Um 

único detalhe foi acrescentado pela Lei nº 11.738/2008: os profissionais do magistério são 

“aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência 

[...] exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica” (BRASIL, 2008a, grifo 

nosso). Mesmo favorecendo uma interpretação de que os professores que atuam nas unidades 

centralizadas das secretarias de educação ou nos conselhos de educação não comporiam o 

quadro dos profissionais do magistério, até a conclusão deste estudo não observamos 

questionamentos, seja por parte dos gestores, dos sindicatos ou dos tribunais de contas. 

Enquanto na legislação federal os profissionais do magistério são definidos como um 

conjunto de funções e não de cargos, a composição dessa categoria nos planos de carreira das 

redes municipais continua bastante diversificada.  

Em Campos Belos (2010) os profissionais do magistério são os titulares dos cargos de 

professor com funções de magistério: docência e apoio à docência; e de Monitor com 

atribuições de cuidados, higiene e nutrição na educação infantil. Os cargos pertencentes ao 

quadro temporário previstos na legislação anterior (professor assistente e educador de creche, 

por exemplo) foram enquadrados na nova tabela em um nível anterior ao nível I (formação de 

nível médio/modalidade normal) denominado nível especial. 

Em Luziânia (2011) não houve alteração na composição do quadro do magistério 

permanecendo os cargos de professor e de especialista em educação com funções diferentes, 

conforme já abordamos no primeiro período analisado. 

De acordo com o plano de carreira de Diorama (2010a), os profissionais do magistério 

são os titulares do cargo de professor que possuem funções de docência e podem desenvolver 

as funções de apoio à docência. Para os assistentes de ensino a legislação previu a transposição 

para o quadro permanente no cargo de professor mediante apresentação dos comprovantes da 

formação mínima exigida. No estatuto do magistério de Diorama (2010b) permanece a 

indicação de que os profissionais do magistério são os titulares dos cargos de professor e de 

assistente de ensino sendo este pertencente ao quadro transitório. 

O estatuto dos servidores do magistério do município de Alto Horizonte (2010a) não 

cita quais os cargos que compõem a categoria dos profissionais do magistério. O termo genérico 

utilizado em todo o documento é “servidores do magistério”. No plano de carreira dos 
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“servidores da educação”, Alto Horizonte (2010b), o magistério público municipal é definido 

nos incisos VII e VIII do Art. 2º nos seguintes termos: 

 
VII - Magistério Público Municipal: é o conjunto de profissionais da educação, 
titulares do cargo de Professor, do ensino público municipal; 
VIII - Servidor: é o titular de cargo público efetivo e em comissão com regime 
estatutário próprio, integrantes da Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo; (ALTO HORIZONTE, 2010b). 

 

Neste documento é possível verificar tratar-se de um plano de carreira que contempla 

todos os servidores da educação: magistério e administrativo. No caso do magistério o cargo 

indicado é o de professor e possui tabela específica no plano. Uma segunda tabela é destinada 

aos demais servidores. O cargo de Monitor de Creche foi enquadrado na categoria operacional 

da carreira dos administrativos.  

No Quadro 13 a seguir mostramos os cargos que compõem a categoria profissionais 

do magistério nos novos estatutos e planos de carreira do magistério. 

 
Quadro 13 - Cargos indicados nos estatutos e planos de carreira dos municípios da amostra da pesquisa em 

Goiás (2008 a 2013) 

Município Lei Cargos do Quadro 
Permanente Outros Quadros 

Campos Belos Lei nº 1.048/2010 Professor e monitor de 
ensino  

Luziânia Lei nº 3.494/2011 Professor e especialista  

Diorama Lei nº 765/2010 Professor Assistente de Ensino (Quadro Transitório) 

Alto Horizonte Lei Complementar 
nº 20/2010118 Professor  

Fonte: Quadro elaborado para este estudo a partir da legislação disponibilizada pelo TCM/GO.  
 

A legislação citada no quadro acima, elaborada após a aprovação da Lei do PSPN e da 

Resolução CNE/CEB nº 02/2009, indica algumas particularidades que podem ser consideradas 

como produto da influência dessa normatização. A primeira é o entendimento de que o docente 

que atua na educação infantil é um profissional do magistério independente do nome do cargo 

do qual é titular e, portanto, deve, considerada sua formação, ser valorizado tal qual o titular do 

cargo de professor (CAMPOS BELOS, 2010). A segunda é a redução dos quadros transitórios 

apontando que os cargos de Professor assistente e assistente de ensino, por exemplo, 

remanescentes do que permitia a Lei nº 5.696/1971, ou estão sendo transpostos para o cargo de 

professor após a conclusão da formação exigida, ou estão sendo, com o tempo, vagos e extintos. 

                                                 
118 Plano de carreira dos servidores da educação (magistério e administrativo). 
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A terceira é a possibilidade de contemplar no mesmo plano todos os profissionais da educação 

(ALTO HORIZONTE, 2010b). 

 

 

1.2.2 Critérios de ingresso na carreira 

 

No período de 2008 a 2013 não houve alteração na legislação federal quanto ao acesso 

a cargos públicos. Como consequência, o mecanismo citado nos documentos elaborados pelos 

municípios de Campos Belos (2010), Luziânia (2011), Diorama (2010b) e Alto Horizonte 

(2010a e 2010b) para seleção e nomeação de professores continuou sendo o concurso público 

de provas e títulos. Em todos os casos a exigência mínima de formação para ingresso é o nível 

superior, licenciatura: pedagogia para a educação infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental e licenciatura específica para as disciplinas da segunda fase do ensino 

fundamental.  

 

 

1.2.3 Salário inicial da carreira 

 

Até 2008 não havia um parâmetro nacional que balizasse o vencimento inicial de todos 

os profissionais do magistério no Brasil. A orientação mais objetiva era a do salário médio 

normatizada por meio da Resolução CEB/CNE nº 03/1997 e que, conforme já analisamos, não 

foi acolhida por todos os municípios. Com a aprovação da Lei nº 11.738/2008 essa situação 

mudou. Esta lei instituiu o PSPN do magistério com as seguintes características: i) ser atribuído 

ao profissional do magistério com formação em nível médio/modalidade normal; ii) ser 

atribuído a uma jornada de, no máximo, 40 horas semanais sendo, no máximo, 2/3 da jornada 

destinada à interação com os alunos (1/3, no mínimo, para horas-atividades); e iii) ser atualizado 

no mês de janeiro de cada ano considerando o mesmo percentual de crescimento do VMAA 

nacional para as séries iniciais do ensino fundamental urbano.  

Até 2009 a Lei do PSPN flexibilizou para que o valor do PSPN fosse computado como 

remuneração, situação que se estendeu, sob decisão liminar do STF à ADI 4.167/2008, até 2011, 

quando este tribunal decidiu pela constitucionalidade integral do texto daquela lei. Assim, o 

PSPN, tal qual posto na legislação federal, deveria ser considerado como vencimento inicial. 
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Em maio de 2013 o Sintego divulgou um mapa informando quais os municípios de 

Goiás estavam pagando o PSPN. Nos municípios de nossa amostra a situação era a apresentada 

no Quadro 14, a seguir. 

 
Quadro 14 - Situação de pagamento ou não do PSPN nos municípios da amostra da pesquisa em Goiás (maio 

de 2013)  
Municípios PSPN/2013 
Planaltina Pagava 

Campos Belos Pagava 
Abadia de Goiás Pagava 

Aragarças Pagava 
Luziânia Pagava 
Indiara Não pagava 
Uruaçu Não pagava 

Araguapaz Não pagava 
Petrolina de Goiás Não pagava 

Mineiros Não pagava 
Sítio D'Abadia Não pagava 

Diorama Não pagava 
Alto Horizonte Pagava 

Cachoeira de Goiás Não pagava 
Aloândia Não pagava 

Fonte: Quadro elaborado para este estudo a partir de levantamento do Sintego, atualizado em 28 de maio de 2013 
(SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS, 2013). 

 

De acordo com o levantamento do Sintego, dos 246 municípios de Goiás apenas 115 

estavam pagando o PSPN. Dos quinze municípios da amostra apenas seis estavam cumprindo 

o ordenamento legal na data apontada pelo Sintego. Destes, cinco possuem os menores 

potenciais de financiamento educacional local de nossa amostra. Com exceção de Alto 

Horizonte, os municípios com maiores potenciais de financiamento eram justamente os que não 

estavam, naquela data, cumprindo com a legislação federal e pagando o PSPN119. 

Até dezembro de 2013, foram encaminhados pelos municípios ao TCM os seguintes 

documentos: Campos Belos (2010; 2011a; 2011b), Luziânia (2010a, 2011), Diorama (2010a; 

2010b) e Alto Horizonte (2010a, 2010b). Considerando estes documentos, na Tabela 17, a 

seguir, são apresentados os vencimentos iniciais das tabelas de vencimentos em comparação 

com o PSPN.  

 

 

                                                 
119 Em dezembro de 2013 quando tivemos acesso aos documentos dos municípios na biblioteca do TCM, a 
legislação inerente à atualização do PSPN ainda não havia sido informada por todos os municípios que, segundo 
o Sintego, estariam pagando o PSPN (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO 
DE GOIÁS, 2013). 
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Tabela 17 - Vencimento inicial e PSPN nas tabelas de vencimentos dos municípios da amostra da pesquisa 
em Goiás 

Município Normatização Vencimento inicial da tabela PSPN vigente no País 

Campos Belos Lei nº 1.048, dez. 2010 R$ 900,00 R$ 1.024,67 
Lei n° 1.086, nov. 2011 R$ 1.187, 97 R$ 1.187,02 

Luziânia Lei nº 3.395/2010, dez. 2010 Não observado R$ 1.024,67 
Diorama Lei nº 765/2010, abr. 2010 R$ 1.024,67 R$ 1.024,67 
Alto Horizonte LC nº 20/2010, dez. 2010 R$ 1.350,00 R$ 1.024,67 
Fonte: Tabela elaborada para este estudo. 

 

No município de Campos Belos, até novembro de 2011, o vencimento inicial da tabela 

não era o valor do PSPN, mas havia, por meio do Decreto nº 024, de 18 de junho de 2011, a 

previsão de que as remunerações que não atingissem o PSPN deveriam ser complementadas 

(CAMPOS BELOS, 2011a). Esta foi uma situação provisoriamente autorizada por liminar do 

STF no julgamento da ADI nº 4.167/2008, mas que deixou de existir após o julgamento final 

da Ação, desfavorável aos seus propositores. A partir de novembro de 2011, o município de 

Campos Belos aprovou o aumento do vencimento inicial da tabela atingindo o valor do PSPN.  

No plano de carreira de Diorama a nova legislação contemplou o valor do PSPN como 

vencimento inicial da tabela.  

Em Alto Horizonte a Lei Complementar nº 20 de dezembro de 2010 estabeleceu como 

vencimento inicial da tabela para 40 horas semanais o valor de R$ 1.350,00, porém a tabela 

começa no nível correspondente à graduação, ou seja, não há a previsão do nível 

médio/modalidade normal (ALTO HORIZONTE, 2010b). Por isso o valor atribuído ao 

vencimento inicial é maior que o valor do PSPN vigente à época.  

Conforme já pontuamos, dos quatro municípios que alteraram seus antigos estatutos 

e/ou planos de carreira ou elaboraram nova legislação, dois (Campos Belos e Luziânia) estão 

entre aqueles com menores potenciais de financiamento educacional local. Os outros dois 

(Diorama e Alto Horizonte) ocupam o outro polo da escala. Nesse sentido, é possível observar 

que, independente do Pfel, houve um movimento dos municípios para cumprir com o 

pagamento do PSPN, porém, como observamos na discussão das estruturas das carreiras, houve 

evidente redução da dispersão das tabelas de vencimentos, ou seja, na linguagem utilizada pelo 

movimento sindical, o achatamento da carreira. 

 

 

1.2.4 Jornada de Trabalho 

 

A aprovação da Lei do PSPN, 2008, não só estabeleceu o salário mínimo do professor 

como também determinou uma nova forma de organização da jornada de trabalho docente. Até 
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então a fundamentação legal para a reserva de uma parte da carga horária para atividades de 

estudo, planejamento e avaliação estava contemplada na LDB/1996 que não especificava o 

percentual a ser utilizado, ficando a critério dos sistemas de ensino deliberar sobre a matéria. 

As diretrizes do CNE de 1997, como já pontuamos, sugeriam que entre 20% e 25% da carga 

horária fosse destinada às atividades extraclasse, o que foi acatado na elaboração da maioria 

dos estatutos e planos de carreira de nossa amostra no período de 1997 a 2008. Com as novas 

determinações da Lei do PSPN, a parte da jornada de trabalho destinada às horas-atividades 

passou a ser de, no mínimo, um terço. 

Na Resolução CNE/CEB nº 02/2009 não foi criada uma diretriz específica sobre a 

jornada de trabalho. O assunto foi tratado como um princípio a ser observado na elaboração da 

legislação local, previsto nos seguintes termos: 

 
Art. 4º As esferas da administração pública que oferecem alguma etapa da Educação 
Básica, em quaisquer de suas modalidades, devem instituir planos de carreira para 
todos os seus profissionais do magistério, e, eventualmente, aos demais profissionais 
da educação, conforme disposto no § 2º do artigo 2º desta Resolução, dentro dos 
seguintes princípios: 
[...] 
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; (BRASIL, 
2009a). 

 

Para além da legislação vigente, o CNE orientou a adoção da jornada de trabalho 

preferencialmente em tempo integral e o incentivo a dedicação exclusiva em uma única unidade 

escolar, condições indispensáveis para a melhoria das condições de trabalho docente. O CNE, 

porém, deixou de ratificar textualmente a proporção mínima de 1/3 da jornada para as atividades 

extraclasse como determinado na Lei do PSPN. Um gestor que não tivesse interesse em cumprir 

com a determinação legal das horas-atividades poderia encontrar aí uma brecha para justificar 

a manutenção do percentual de atividades extraclasse já prevista na legislação local, e que 

poderia não atingir o percentual de 1/3 estabelecido na Lei do PSPN. Assim como na 

normatização anterior a 2008, não há orientação federal sobre onde as horas-atividades devem 

ser realizadas. 

Os quatro municípios que alteraram/elaboraram seus estatutos e planos de carreira 

organizaram a jornada de trabalho dos professores conforme dados apresentados no Quadro 15, 
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a seguir. Foram observados os seguintes fatores: i) as possibilidades de jornada; ii) o percentual 

de horas-atividade; iii) incentivo à jornada integral; iv) incentivo à dedicação exclusiva; e v) 

local onde as horas atividades devem ser realizadas. Nos documentos analisados não foram 

observados dispositivos que representassem incentivos à jornada integral e à dedicação 

exclusiva.  

 
Quadro 15 - Organização da jornada de trabalho nos estatutos e planos de carreira do magistério dos 

municípios da amostra da pesquisa em Goiás (2008-2013) 

Município Jornada/horas 
semanais Horas atividades Local e forma de cumprimento 

das horas atividades 

Campos Belos (2010) Professor: 20, 30 ou 40 
(Monitor de Creche: 30) 30% No mínimo 50% na unidade 

escolar em trabalho coletivo.  

Luziânia (2010a; 2011) 20 horas, podendo 
chegar a até 40 horas. Pelo menos 25% De acordo com a proposta 

pedagógica da escola. 
Diorama (2010a) 20, 30, 40 30% No mínimo, 1/3 na escola. 
Alto Horizonte (2010b) 20, 30, 40* 30% No máximo, 25% na escola.  
Fonte: Quadro elaborado para este estudo. 

 

Diferente do que prescreve a Lei do PSPN, os documentos elaborados a partir de 2008, 

conforme relacionamos, não contemplam a previsão de 1/3 da jornada de trabalho para as 

atividades extraclasse. Por outro lado, é possível observar que os documentos acolheram a 

orientação da Resolução CNE/CEB nº 02/2009 quando mantiveram ou ampliaram a proporção 

da jornada de trabalho destinada às horas-atividades. A exceção foi no município de Campos 

Belos que, para a jornada na educação infantil e na primeira fase do ensino fundamental reduziu 

de 1/3 para 30% a proporção de horas-atividades, porém, como já discutimos, para estes casos, 

na prática a diferença é imperceptível.  

Quanto ao local e forma de cumprimento das horas-atividades, o quadro foi totalmente 

diversificado, prevalecendo a ideia de que pelo menos uma parte dessas horas devam ser 

cumpridas da unidade escolar. 

Os titulares dos cargos de Monitor ou Assistentes de Ensino, mesmo fazendo parte do 

quadro do magistério público municipal, não são contemplados com a reserva de parte da carga 

horária para estudos, planejamento e avaliação. Assim como os titulares do cargo de professor 

que não estão na docência (regência), monitores e assistentes têm que cumprir toda a jornada 

de trabalho na unidade escolar. 

 

 

2.2.5 Estrutura da carreira 
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O que mudou na legislação federal que pudesse influenciar na estrutura das carreiras 

do magistério do período de 1997-2008 para o período 2008-2013? E nas orientações do CNE? 

Na legislação federal o avanço se deu na definição da base da estrutura das carreiras, o PSPN. 

Nas orientações do CNE, conforme mostramos no comparativo das resoluções de 1997 e 2009 

(Quadro 3), não houve avanços. Recomendações, por exemplo, de percentuais de diferença 

entre os níveis e referências não foram realizadas. O CNE apenas definiu que na adequação ou 

elaboração dos planos de carreira a administração pública pudesse: 

 
V - diferenciar os vencimentos ou salários iniciais da carreira dos profissionais da 
educação escolar básica por titulação, entre os habilitados em nível médio e os 
habilitados em nível superior e pós-graduação lato sensu, e percentual compatível 
entre estes últimos e os detentores de cursos de mestrado e doutorado; (BRASIL, 
2009b). 

 

Apesar de não haver por parte do CNE a indicação de percentuais de diferença entre 

os níveis, que certamente poderiam auxiliar os municípios na elaboração de seus planos de 

carreira do magistério, pelo menos ficou evidente a posição do conselho em relação aos níveis 

de formação que deveriam ser considerados: nível médio, nível superior, pós-graduação lato 

sensu, mestrado e doutorado. Dessa forma, a progressão vertical da carreira teria cinco níveis. 

Sobre a organização da estrutura horizontal da carreira não há orientação, mas são 

apontados alguns incentivos para progressão que serão discutidos no próximo tópico deste 

estudo. 

Como já mostramos, a maioria dos municípios da amostra não alterou ou elaborou 

novos planos de carreira, ou seja, permaneceram de 2008 a 2013 com as estruturas de carreira 

elaboradas sob orientação da Resolução CNE/CEB nº 03/1997.  

A classificação quanto aos modelos, linear ou piramidal, bem como aos termos 

utilizados na estrutura das carreiras são os apresentados no Quadro 16, a seguir.  
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Quadro 16 - Modelos e termos utilizados na estruturação da carreira do magistério em municípios da amostra de 
pesquisa em Goiás (2008-2013) 

Município Modelo 

Termo utilizado 
para definir a 

classificação do 
cargo de professor 

por grau de 
formação 

Termo utilizado para 
definir a localização 

na carreira quanto ao 
tempo de serviço e/ou 

avaliação de 
desempenho 

Termo utilizado 
para definir a 

movimentação na 
carreira 

Campos Belos (1991) Piramidal 

Cargo (PA-R “A”; 
PA-R “B”; PA-A; 
PA-B; PA-C; P-I; 
P-II; P-III e P-IV. 

Referência (1 a 15, 
interstício de 2 anos) Promoção 

Campos Belos (2010) Linear Nível (I a V) Referência (A a L, 
interstício de 3 anos) 

Progressão Vertical 
e Promoção 

Luziânia (2005) Piramidal  Classe/Nível (I, II, 
III e IV) 

Padrão (A a J, 
interstício de 3 anos) 

Promoção e 
Progressão 

Luziânia (2010a; 2011) Não altera Luziânia (2005) 

Diorama (2003b) Linear 
Níveis (I: A, B e C; 
e II: A, B, C, D e 
E) 

Referências (I a VI, 
interstício de 5 anos) 

Progressão vertical 
e horizontal. 

Diorama (2010a) Linear Níveis (IA, I e II) Referências (A a G, 
interstício de 5 anos) 

Progressão vertical 
e horizontal. 

Alto Horizonte (1998) Linear Níveis (I a V) NI Promoção 

Alto Horizonte (2010b) Piramidal 

Níveis (P-I a P-IV, 
interstício de 3 
anos sendo pelo 
menos 1 de 
docência) 

NI Promoção 

Fonte: Quadro elaborado para este estudo a partir da legislação disponibilizada pelo TCM/GO. 
 

De acordo com os dados apresentados, Luziânia (2010a; 2011) não alterou os itens 

analisados. Diorama (2010a) praticamente manteve os mesmos termos da legislação anterior. 

Em Campos Belos (2010), município com baixo Pfel, observa-se a saída do modelo piramidal 

para o modelo linear representando melhores perspectivas para os profissionais do magistério. 

Já em Alto Horizonte (2010b), município com alto Pfel, observa-se a saída do modelo linear 

para o modelo piramidal, o que representa, sob o olhar dos profissionais do magistério, 

retrocesso. 

Para nomear os elementos da escala vertical (formação) permanece o uso do termo 

nível e da escala horizontal o termo referência. Assim como nos documentos elaborados de 

1997 a 2008, promoção, progressão vertical e progressão horizontal são termos utilizados para 

indicar a movimentação na carreira. 

Nesses municípios que adequaram ou elaboraram novos planos a carreira ficou 

estruturada conforme mostra a Tabela 18, a seguir. 
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Tabela 18 - Estrutura da carreira dos profissionais do magistério nos municípios da amostra de pesquisa em 
Goiás (2008-2013) 

Municípios  Progressão Vertical  Progressão Horizontal 
N LC LP E M D QR I PR PT 

Campos Belos (1991) 1 1,44 1,73    15 2 0,05 0,98 
Campos Belos (2010) 1  1,1 1,15 1,55 1,75 12 3 0,03 0,38 
Luziânia (2005)   1 1,28 1,64 2,1 10  0,025 0,25 
Luziânia (2010a) Não alterou a estrutura de 2005 Não alterou estrutura de 2005 
Diorama (2003b) 1  1,27    6 5 0,05 0,25 
Diorama (2010a) 1  1,1 1,21   7 5 0,05 0,30 
Alto Horizonte (1998) 1 1,1 1,21 1,33 1,46  6 5 0,05 0,25 
Alto Horizonte (2010b)120   1 1,15 e 1, 27 1,39  Não tem. 
Fonte: Legislação disponibilizada pelo TCM/GO. 
 

Legenda: N - Normal de nível médio; LC - Licenciatura curta; LP - Licenciatura plena; E - Especialização lato 
sensu; M - Mestrado; D - Doutorado; QR - Quantidade de referências; I - Interstício (em anos); PR - Percentual de 
aumento por referência; PT - Percentual total das referências (o percentual total das referências nem sempre é o 
produto da quantidade de referências pelo percentual de aumento por referência. Isso será discutido de forma mais 
detalhada no próximo tópico deste estudo). 

 

Com exceção de Luziânia, os municípios da amostra que alteraram/elaboraram planos 

de carreira após 2008 reduziram a dispersão das tabelas de vencimentos em comparação às 

tabelas anteriores. Em Campos Belos, a diferença entre o nível referente à graduação e o nível 

referente ao magistério (normal de nível médio) que era de 75% foi reduzido para 10%; na 

dispersão horizontal a diferença caiu de 98% para 38%. Em Diorama um professor que 

concluísse a graduação teria uma promoção que representava 27% de aumento sobre seu 

vencimento; com o novo plano de carreira esse aumento passou a representar apenas 10%. Em 

Alto Horizonte a redução foi ainda mais radical: primeiro porque extinguiu-se o nível de 

progressão na tabela referente a formação de nível médio/modalidade normal, segundo porque 

reduziu a dispersão vertical e terceiro porque não prevê a progressão horizontal. Ao deixar de 

prever o nível I relacionado à formação de nível médio/modalidade normal, o plano de carreira 

deixa de ter um ponto de referência que é o PSPN como menor vencimento da tabela e que tem 

previsão legal de sua atualização. Nesse sentido, só no caso do vencimento do novo nível I 

(graduação) ser inferior ao Piso poderia se dizer de descumprimento da Lei nº 11.738/2008. 

Esse é um exemplo claro do achatamento da carreira.  

Mesmo que os municípios não tenham mais profissionais com formação em nível 

médio, a ideia de um PSPN passa pela existência desse nível na tabela ou de um dispositivo que 

                                                 
120 A escala de formação requisitada não deixa claro o nível correspondente à pós-graduação lato sensu pois prevê 
um nível para pós-graduação e outro para especialização. “Art.9°. Os integrantes da carreira serão distribuídos 
segundo suas habilitações, da seguinte forma: [...] II — Professor, nível P-II, com licenciatura plena e Pós-
graduação em curso na área de educação com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta horas); III — 
Professor, nível P-III, com licenciatura plena e Especialização em curso na área de educação com duração 
mínima de 360 (trezentas e sessenta horas)”. (ALTO HORIZONTE, 2010b, grifos nossos). Apesar de nossa 
insistência e mesmo sabendo existir, não tivemos acesso à legislação mais atualizada de Alto Horizonte, que 
certamente corrige esse imbróglio. 
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vincule, por exemplo, a diferença que se manteria sempre entre o nível inicial da carreira 

previsto no plano (no caso de Alto Horizonte, a graduação) e o valor do PSPN. 

A Lei nº 11.738/2008 previu que os planos de carreira existentes pudessem ser 

adequados para atender à implantação do piso. Uma das justificativas para isso seria justamente 

as dispersões consideradas altas nos planos de carreira elaborados antes de 2008.  No município 

de Alto Horizonte essa prerrogativa foi utilizada mesmo sendo evidente o significativo 

potencial de financiamento educacional local. Essa é uma situação que parece contrariar uma 

hipótese desse estudo: a de que municípios com melhores potenciais de financiamento 

pudessem oferecer melhores propostas de carreira para os profissionais do magistério. 

 

 

2.2.6 Critérios de movimentação na carreira 

 

Além da formação acadêmica (graduação e pós-graduação), as diretrizes para a 

elaboração dos planos de carreira do magistério aprovadas pelo CNE em 1997 previam os 

seguintes incentivos de progressão: i) dedicação exclusiva ao cargo no sistema de ensino; ii) 

desempenho no trabalho (avaliação de desempenho); iii) qualificação em instituições 

credenciadas; e iv) tempo de serviço na função docente. 

Nas novas diretrizes para elaboração dos planos de carreira do magistério aprovadas 

pelo CNE em 2009 os incentivos de progressão por qualificação no trabalho são apontados no 

inciso XVI do Art. 5º: 

 
XVI - constituir incentivos de progressão por qualificação do trabalho profissional, a 
partir dos seguintes referenciais, podendo ser agregados outros: 
a) dedicação exclusiva ao cargo ou função no sistema de ensino, desde que haja 
incentivo para tal; 
b) elevação da titulação e da habilitação profissional; 
c) avaliação de desempenho [...]. (BRASIL, 2009b). 

 

O tempo de serviço não foi relacionado como incentivo por qualificação, mas consta 

da Resolução CNE/CEB nº 02/2009 no inciso VI do Art. 4º que sugere: “valorização do tempo 

de serviço prestado pelo servidor ao ente federado, que será utilizado como componente 

evolutivo” (BRASIL, 2009b).  

É possível observar, num comparativo entre as resoluções de 1997 e 2009, que não 

foram inseridos novos critérios de movimentação na carreira do magistério. O avanço mais 

significativo certamente foi o cuidado reservado à avaliação de desempenho. Diante de uma 

tendência cada vez maior de se utilizar dos resultados dos alunos em provas de avaliação externa 
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para avaliar o desempenho docente com consequências na carreira e na remuneração (SOUZA, 

2008), o CNE sugeriu que entre outros fatores a avaliação de desempenho dos profissionais do 

magistério levasse em conta a objetividade e a transparência. Objetividade na “escolha de 

requisitos que possibilitem a análise de indicadores qualitativos e quantitativos” (BRASIL, 

2009b) e transparência, assegurando “que o resultado da avaliação possa ser analisado pelo 

avaliado e pelos avaliadores, com vistas à superação das dificuldades detectadas para o 

desempenho profissional ou do sistema” (Idem). O CNE orientou que a avaliação de 

desempenho leve em consideração princípios para os profissionais do magistério e para o 

sistema de ensino. Para os profissionais do magistério a participação democrática e para os 

sistemas de ensino a amplitude.  

A participação democrática é entendida pelo CNE como um processo de avaliação 

teórica e prática que deve ser elaborado coletivamente pelo órgão executivo juntamente com os 

profissionais do magistério de cada sistema de ensino. A amplitude implica em uma avaliação 

incidente sobre todas as áreas de atuação do sistema, tais como: a formulação de políticas 

educacionais, a aplicação das políticas pelas redes de ensino, o desempenho dos profissionais 

do magistério, a estrutura das unidades escolares, as condições socioeducativas dos educandos, 

os resultados educacionais da escola e outros critérios que os sistemas julgarem pertinentes. No 

inciso XVII do Art. 5º da Resolução CNE/CEB nº 02/2009, o CNE reforça como deve ser 

compreendida a avalição de desempenho docente nos novos planos de carreira. 

 
XVII - A avaliação de desempenho a que se refere a alínea “c” do inciso anterior deve 
reconhecer a interdependência entre trabalho do profissional do magistério e o 
funcionamento geral do sistema de ensino, e, portanto, ser compreendida como um 
processo global e permanente de análise de atividades, a fim de proporcionar ao 
profissional do magistério um momento de aprofundar a análise de sua prática, 
percebendo seus pontos positivos e visualizando caminhos para a superação de suas 
dificuldades, possibilitando, dessa forma, seu crescimento profissional e, ao sistema 
de ensino, indicadores que permitam o aprimoramento do processo educativo; 
(BRASIL, 2009b). 

 

A preocupação do CNE em criar diretrizes relacionadas à avaliação docente a serem 

observadas nos planos de carreira é bastante pertinente, pois assim como existe quem defenda 

uma avalição com a participação dos profissionais do magistério, há também quem pense os 

processos avaliativos com vistas a recompensas (bônus, gratificações por produtividade, 

gratificações de desempenho, etc.) e a punição (suspensão e até exoneração). 
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 Em 2010 um grupo de organizações121, subsidiado por reconhecidos pesquisadores da 

área educacional122, promoveu um debate sobre as ações que poderiam colaborar para a 

transformação da qualidade da educação básica pública no Brasil (PARCEIROS DA 

EDUCAÇÃO, 2010). Dos seis macrotemas apontados o primeiro se refere à reestruturação da 

formação e da carreira do magistério. Há consenso, segundo o documento, de que o magistério 

público é atualmente uma carreira com dificuldades para atrair bons profissionais em função do 

baixo salário inicial, da falta de perspectiva na carreira, das dificuldades materiais dos locais de 

trabalho e da desvalorização cultural e social da profissão. Uma solução para esse problema 

passaria por uma reestruturação ampla da carreira docente.  
 

A atual carreira docente apresenta equívocos lamentáveis que, ademais, são 
politicamente difíceis de serem sanados. A estabilidade de cátedra torna impossível 
demitir professores menos qualificados. O progresso na carreira não pode ser apenas 
por tempo de atuação na área pública e por cursos realizados, uma vez que nem um e 
nem outro estão estatisticamente associados ao desempenho. Em vez disso, os 
professores precisam ser avaliados periodicamente, e o cumulativo de tais avaliações 
deve ter um peso significativo nas promoções. Um problema sério em muitos lugares 
é a impunidade diante do absenteísmo. Em outros, o excesso de rotatividade dos 
professores e gestores dificulta qualquer plano de melhoria do ensino. A carreira deve 
ser estruturada com critérios precisos e eficazes quanto ao desempenho e 
aperfeiçoamento profissional.  
A alternativa que se propõe para efetivamente transformar a carreira do magistério 
consiste na criação de uma estrutura paralela e voluntária. Quem quisesse, poderia 
optar por ela. A seleção seria mais rígida, o salário inicial bem mais atraente (e pode 
depender da disciplina), as avaliações frequentes e os salários baseados em uma parte 
fixa e outra variável, dependendo do desempenho (medido pelo aproveitamento 
escolar dos seus alunos). Igualmente, as promoções seriam respaldadas pelo 
desempenho em sala de aula e baseadas em claros padrões de excelência conhecidos 
sobre o que significa ser um “bom” versus um “excelente” professor. As contratações 
seriam via CLT, portanto sem garantia de estabilidade. Ao cabo de algumas décadas, 
esse sistema substituiria o vigente hoje. (PARCEIROS DA EDUCAÇÃO, 2010, p. 5, 
grifos dos autores). 

 

Os termos utilizados nessa citação não deixam dúvida sobre a radicalidade com que 

esse grupo encara a carreira do magistério. Não se trata de melhorar as carreiras existentes, mas 

de substituí-las por um novo modelo tipicamente característico da iniciativa privada: rigidez na 

seleção, foco no desempenho, flexibilidade na remuneração e praticidade na exoneração. Para 

as organizações empresariais, assim como na iniciativa privada, existe o pagamento pela 

                                                 
121 Casa do Saber, Fundação Aprendiz, Fundação Bradesco, Fundação Educar, Instituto Ecofuturo, Instituto 
Natura, Instituto Unibanco e Parceiros da Educação (PARCEIROS DA EDUCAÇÃO, 2010).  
122 Cláudio de Moura Castro, Eduardo Giannetti da Fonseca, Eunice Durham, Francisco Soares, Guiomar Namo 
de Mello, Jamil Cury, Luis Carlos Menezes, Maria Helena Guimarães de Castro, Mauro Aguiar, Mozart Neves 
Ramos, Reynaldo Fernandes e Ruben Klein. Ressalva-se que nem todas as ideias do documento síntese foram 
consensuais entre os especialistas (PARCEIROS DA EDUCAÇÃO, 2010). 
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produtividade, na educação haveria uma parte da remuneração flexível que se baseasse no 

desempenho docente. 

Como se comportaram os municípios de nossa amostra, com seus diferentes potenciais 

de financiamento educacional local, com a avaliação de desempenho docente nos documentos 

elaborados após 2008? Dada a diversificação dos critérios adotados descreveremos como cada 

um dos municípios abordou essa questão. 

 

 

1.2.6.1 Critérios de movimentação na carreira do magistério de Campos Belos no plano 

de 2010 

 

A progressão vertical na carreira do magistério de Campos Belos (2010), conforme já 

apontamos, é linear, depende exclusivamente da formação acadêmica e é composta por 5 níveis. 

Já a progressão horizontal é composta por 12 referências (A à L). O aumento de uma referência 

para a outra imediatamente posterior é de 3%. A dispersão horizontal da tabela é de 38,42% e 

o interstício para ter o direito à mudança de referência é de 3 anos, sendo pelo menos 1 ano de 

docência. Considerando este interstício, o profissional do magistério, obtendo resultado 

satisfatório na avaliação de desempenho, chegaria à última referência no 34º ano de trabalho, 

ou seja, trata-se de um período superior ao tempo mínimo de contribuição para aposentadoria, 

25 anos para professoras e 30 anos para professores. 

A exigência de que, para a progressão horizontal, o profissional do magistério tenha 

que comprovar ter exercido a docência (regência) durante uma parte do tempo, é uma novidade 

entre os documentos analisados123. Nenhum dos estatutos e planos de carreira até então 

analisados haviam requerido o cumprimento desse quesito. 

O plano de carreira do magistério de Campos Belos (2010) estabelece três critérios 

para a promoção (progressão horizontal): a avalição de desempenho, a qualificação em 

instituições credenciadas e a confecção de portfólio. O cálculo da pontuação está previsto nos 

seguintes termos:  

 
Art. 7º 
[...] 

                                                 
123 Em Campos Belos (2010) não há informações sobre um conceito mais amplo de docência ou de regência. Pelo 
fato de haver um conceito objetivo de turma vinculada a efetivo exercício (Art. 2º, inciso VI), parece não haver o 
entendimento de que a situação de docência possa ser uma condição daqueles que desenvolvem atividades de 
reforço, acompanhamento a alunos com necessidades especiais etc. Uma realidade que se estende aos demais 
planos analisados. 
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§ 5º. A pontuação para promoção terá o máximo de 100 (cem) pontos e o mínimo de 
75 (setenta e cinco) e será determinada pela soma dos seguintes fatores: 
I - a média aritmética das avaliações anuais de desempenho, valendo 40 (quarenta) 
pontos; 
II – a pontuação de qualificação, valendo 30 (trinta) pontos; 
III – a média aritmética das avaliações anuais do portfólio, valendo 30 (trinta) pontos; 
(CAMPOS BELOS, 2010). 

 

O primeiro critério utilizado para promoção na carreira em Campos Belos (2010) é a 

avaliação de desempenho. De acordo com o regulamento de promoções, anexo III da Lei nº 

1.048/2010 (plano de carreira de Campos Belos), a avaliação de desempenho docente deve levar 

em consideração aspectos como assiduidade, pontualidade, rendimento dos alunos, 

planejamento das aulas e sua aplicação, participação em atividades extraclasse, aplicação de 

conhecimentos pedagógicos adquiridos, interesse na integração escola/família/comunidade e a 

utilização de recursos educativos diferenciados. A equipe pedagógica da escola, em comissão 

presidida pelo diretor e com a participação de representante da SME, é responsável pelo 

processo de avaliação. O regulamento determina que devem ser utilizados instrumentos que 

contemplem a avaliação de alunos, servidores das escolas e auto-avaliação. São previstos 

recursos contra resultados com os quais o profissional do magistério não concorde, tendo como 

instâncias de contestação a própria comissão escolar e no segundo nível a Comissão de Gestão 

do Plano de Carreira do município, responsável pela emissão do parecer final. 

Vários pontos chamam a atenção no plano de carreira de Campos Belos (2010). Um 

deles é considerar o rendimento dos alunos como quesito para avaliar o desempenho do 

professor e o outro, relacionado a este, é levar em consideração as dificuldades contextuais da 

turma em que o professor atua para efeito de julgamento. De acordo com o documento, para a 

avaliação de desempenho “deverá ser considerado o nível de dificuldade encontrado em cada 

turma, dificuldade confirmada pelo quadro de docentes daquela unidade escolar ou creche, 

mediante reunião coletiva” (CAMPOS BELOS, 2010, anexo III). 

De acordo com o plano de carreira de Campos Belos (2010), para ter direito à 

promoção (progressão horizontal) o profissional do magistério não pode ter sofrido pena 

disciplinar durante o período avaliado ou ter falta injustificada durante o ano letivo. 

O segundo critério para promoção na carreira em Campos Belos (2010) é a aferição de 

qualificação. 

 
a) Será feita a cada 3 (três) anos de efetivo exercício, quando da avaliação de 
promoções, devendo o servidor apresentar à Comissão de Gestão do Plano de Carreira, 
seus títulos com duração mínima de 20 (vinte) horas na área educacional. 
b) Cada 12 (doze) horas de curso valerá 1 (um) ponto para a aferição de qualificação, 
atingindo o máximo de 30 (trinta) pontos no período de 3 (três) anos. 
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c) Os títulos deverão ter frequência e/ou aproveitamento igual ou superior a 75% 
(setenta e cinco por cento). 
d) O título utilizado para aferição de qualificação que já tenha resultado em promoção 
não poderá ser reutilizado para nova avaliação. (CAMPOS BELOS, 2010, anexo III). 

 

Completam os critérios para promoção na carreira em Campos Belos (2010) a 

avaliação do portfólio. O portfólio é uma espécie de relatório do trabalho realizado pelo 

profissional do magistério durante o ano com destaque para as ações mais relevantes. De acordo 

com plano de carreira de Campos Belos (2010), o portfólio deve ser entregue na unidade escolar 

em que o profissional do magistério estiver lotado e a pontuação inerente à avaliação será 

atribuída conforme critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.  

Assim como a exigência de permanência na docência em pelo menos um dos três anos 

do interstício e a utilização do rendimento dos alunos para avaliar o desempenho docente, a 

avaliação do portfólio faz parte de um conjunto de iniciativas que ainda não tinham sido 

observadas nos estatutos e planos de carreira até então analisados.  

 

1.2.6.2 Critérios de movimentação na carreira do magistério de Luziânia nos estatutos e 

planos de 2010 e 2011 

 

Em Luziânia as alterações no plano de carreira em vigência (LUZIÂNIA, 2005) 

provocadas por meio da Lei nº 3.395/2010 e a elaboração de um novo estatuto do magistério 

(LUZIÂNIA, 2011) não trouxeram mudanças nos critérios de movimentação na carreia ou na 

própria estrutura da carreira.  

A dedicação exclusiva, que nos termos da Resolução CNE/CEB nº 02/2009 é sugerida 

como incentivo de progressão, foi relacionada no novo estatuto do magistério de Luziânia 

(2011) como uma das possíveis gratificações, “Gratificação Exclusiva à Docência – GED, em 

valor correspondente a 15% do vencimento de seu cargo efetivo” (Art. 71, inciso III).  

 

 

1.2.6.3 Critérios de movimentação na carreira do magistério de Diorama no estatuto e no 

plano de 2010 

 

O novo plano de carreira de Diorama (2010) manteve a estrutura horizontal da carreira 

praticamente sem alteração bem como os critérios de progressão. A linha horizontal da tabela 
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é composta por 7 referências (A a G)124 dispostas numa escala que aumenta 5% a cada nova 

referência tendo como base de cálculo a referência A. O interstício é de 5 anos, o que significa 

que para chegar ao topo da carreira, só aos 30 anos de trabalho. A dispersão horizontal da tabela 

é de 30%. 

De acordo com o plano de carreira do magistério de Diorama (2010), está habilitada à 

progressão horizontal o professor estável que não tenha sofrido pena disciplinar nos últimos 5 

anos, tiver cumprido o interstício determinado, estiver em efetivo exercício no sistema 

municipal de ensino, tiver os últimos 5 resultados da avaliação de desempenho iguais ou 

superiores à média especificada em regulamento. 

Para avaliar o desempenho docente o plano de carreira prevê a aferição de qualificação, 

a avaliação funcional e a assiduidade. A aferição de conhecimentos prevista no plano anterior 

(DIORAMA, 2003b) não foi mantida no novo plano de carreira (DIORAMA, 2010a). 

 
Art. 15 
[...] 
§ 1º A Aferição da Qualificação é mensurada por cursos de complementação, 
atualização ou aperfeiçoamento profissional na área de atuação do professor, 
identificados nos processos de Avaliação, e será a cada 5 (cinco) anos, conforme 
tabela estabelecida em Regulamento. 
§ 2º A Avaliação Funcional ocorrerá anualmente a partir da identificação e 
mensuração de habilidades e atitudes, exigidas para o bom desempenho do cargo, 
conforme a metodologia estabelecida em Regulamento. 
§ 3º A Assiduidade será mensurada a cada 5 (cinco) anos, conforme a escala 
estabelecida em Regulamento. (DIORAMA, 2010a)125. 

 

A incumbência de realizar a avaliação de desempenho docente no município de 

Diorama (2010) é de uma comissão constituída de 2 representantes dos professores efetivos 

eleitos por seus pares, 1 representante do CME, 1 representante do Conselho Municipal do 

Fundeb e um representante da SME. A composição da comissão responsável pelo processo de 

avaliação de desempenho docente em Diorama parece alinhar-se ao princípio da participação 

democrática prevista na Resolução CNE/CEB nº 02/2009. 

 

 

1.2.6.4 Critérios de movimentação na carreira do magistério de Alto Horizonte no estatuto 

e no plano de 2010 

 

                                                 
124 Essas referências não constam no plano de carreira. Foram informadas em tabela fornecida pela SME. 
125 O regulamento da avaliação de desempenho foi solicitado, mas não tivemos devolutiva. 
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Na estrutura da carreira de Alto Horizonte (2010b) não há progressão horizontal. Para 

a progressão vertical, além de comprovar a titulação acadêmica exigida para cada nível (I a IV), 

o professor precisa demonstrar bom desempenho, qualificação em instituições credenciadas e 

conhecimentos sobre o cargo. 

Conforme já mostramos, a estrutura do plano de carreira de Alto Horizonte (2010b) 

adota um modelo de progressão piramidal, ou seja, demanda a existência de vagas e a 

classificação no processo de avaliação de desempenho. Para a avaliação funcional a legislação 

municipal prevê a elaboração de um regulamento que deve estabelecer, dentre outros, os 

instrumentos de avaliação. Também dependem do regulamento a aferição de qualificação e de 

conhecimentos126. 

Nos termos do plano de carreira de Alto Horizonte (2010b), a avaliação de 

desempenho deve ser participativa, mas não diz como seria essa participação. Deve envolver a 

avaliação anual do servidor e a semestral da instituição. 

 
Art.21. A avaliação deve medir o desempenho do servidor no cumprimento das suas 
atribuições e responsabilidades, permitindo o seu desenvolvimento profissional na 
carreira, levando-se em consideração, dentre outros, os seguintes fatores gerais: 
I - qualidade do trabalho; 
II - pontualidade; 
III - assiduidade; 
IV - responsabilidade; 
V - relacionamento interpessoal; 
VI - zelo pelos bens financeiros e materiais; 
VII - iniciativa; 
VIII - criatividade; 
IX - cooperação. (ALTO HORIZONTE, 2010b). 

 

Como se observa, os itens indicados para avaliação funcional são itens comuns à 

maioria dos planos de carreira dos servidores públicos, inclusive dos professores. A questão é 

que estão sendo considerados no mesmo eixo da habilitação. Da forma como posto no plano de 

carreira de Alto Horizonte (2010b), alguém que tenha concluído um curso de pedagogia, por 

exemplo, mas não consiga a pontuação mínima exigida na avaliação de desempenho (avaliação 

funcional, aferição de qualificação e de conhecimentos) não estaria habilitado para mudar de 

nível. Essa parece ser uma situação que não coaduna com as orientações das diretrizes nacionais 

para a elaboração dos planos de carreira emanadas do CNE. A ausência de uma linha horizontal 

na carreira dificulta a utilização dos incentivos de qualificação previstos na Resolução 

CNE/CEB nº 02/2009. 

                                                 
126 O regulamento da avaliação de desempenho foi solicitado, mas não tivemos devolutiva. 
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1.2.7 Adicionais que compõem a remuneração do magistério 

 

 

As diretrizes nacionais para elaboração dos planos de carreira do magistério (BRASIL, 

2009b) não indicam objetivamente elementos que possam ser utilizados como adicionais. O uso 

desordenado de adicionais e gratificações como complemento remuneratório tem, 

historicamente, dificultado a definição e consolidação do PSPN como base para valorização 

salarial dos profissionais do magistério. As diretrizes nacionais de 2009, nesse sentido, parecem 

inibir o uso do tempo de serviço, da titulação e da exclusividade de prestação de serviço à rede 

de ensino como categorias valorizadas por meio de adicionais. Em todos as citações desses 

elementos na resolução, vincula-se a ideia de progressão, ou seja, que esses elementos estejam 

ligados a progressão vertical (formação) ou à progressão horizontal (desempenho)127. 

Esses termos são citados na relação dos princípios, Art. 4º, e como diretrizes, Art. 5º, 

a serem observados na elaboração dos planos de carreira. 

 
Art. 4º [princípios] 
[...] 
V - progressão salarial na carreira, por incentivos que contemplem titulação, 
experiência, desempenho, atualização e aperfeiçoamento profissional; 
VI - valorização do tempo de serviço prestado pelo servidor ao ente federado, que será 
utilizado como componente evolutivo; 
Art. 5º [diretrizes] 
[...] 
XVI - constituir incentivos de progressão por qualificação do trabalho profissional, 
a partir dos seguintes referenciais, podendo ser agregados outros: 
a) dedicação exclusiva ao cargo ou função no sistema de ensino, desde que haja 
incentivo para tal; 
b) elevação da titulação e da habilitação profissional; 
c) avaliação de desempenho [...]. (BRASIL, 2009b, grifos nossos). 

 

Nos municípios da amostra que adequaram ou elaboraram estatutos e planos de 

carreira do magistério após a aprovação da Resolução CNE/CEB nº 02/2009, o uso dos 

adicionais permaneceram em algumas situações. Na Tabela 19, a seguir, relacionamos os 

adicionais encontrados nos estatutos e planos de carreira do segundo período da investigação. 

Para efeitos de comparação mantivemos os adicionais previstos nos documentos anteriores. 

 
 
 
 

                                                 
127 Não há nas diretrizes de 2009 o uso das expressões progressão vertical ou progressão horizontal, mas a 
intepretação possibilita inferir que há a intensão de organizar a carreira a partir desses dois eixos. 
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Tabela 19 - Adicionais encontrados nos estatutos e planos de carreira dos municípios da amostra da pesquisa 
em Goiás de 2008-2013 (Coeficiente – C – relativo ao vencimento do professor) 

Municípios (ano de 
aprovação das leis) 

Adicionais 
Tempo de Serviço Titularidade Total 

Período C 
(período) 

C 
(25 anos) Capacitação M D 

Sem 
stricto 
sensu 

Com 
stricto 
sensu 

Campos Belos (1991) Q 0,10 0,50 0,20 0,70 0,70 
Campos Belos (2010) Q 0,05 0,25 Não tem 0,25 0,25 
Luziânia (2005) T 0,07 0,56 Não tem 0,56 0,56 
Luziânia (2010a; 2011) T 0,07 0,56 Criou sistema de bonificação 0,56 0,56 
Diorama (2003b)  Não tem  Não tem Não tem 
Diorama (2010a)  Não tem  Não tem Não tem 
Alto Horizonte (1998)  Não tem  0,10   0,10  
Alto Horizonte (2010)  Não tem  Extinguiu a titularidade e criou 

adicional de desempenho 
Não tem 

Fonte: Tabela elaborada para este estudo a partir da legislação disponibilizada pelo TCM/GO. 
Legenda: C – Coeficiente; M – Mestrado; D – Doutorado; Q – Quinquênio; T – Triênio.  

 

Em Campos Belos (2010) é possível observar que houve a redução do adicional por 

tempo de serviço e a eliminação do adicional de titularidade. O adicional por tempo de serviço 

foi reduzido em 50% e, nos termos do §8º do Art. 24, “A titularidade concedida até a publicação 

da presente Lei será transformada em qualificação profissional, incidindo esta nova forma após 

sua publicação” (CAMPOS BELOS, 2010), ou seja, na forma de requisito para progressão 

horizontal. Relacionado a isso, conforme já mostramos no tópico sobre a estrutura das carreiras, 

em Campos Belos (1991) não havia os níveis de mestrado e doutorado. Estes níveis foram 

criados no novo plano de carreira. Assim, a formação antes exigida para adicional de 

titularidade foi transformada em incentivo para progressão na carreira, tendência apontada pelo 

CNE nas diretrizes de 2009. 

Além do adicional por tempo de serviço, o plano de carreira de Campos Belos prevê 

no Art. 19 a concessão do adicional de trabalho noturno “devido ao servidor que prestar serviço 

em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia 

seguinte, sendo o valor hora deste período acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)” 

(CAMPOS BELOS, 2010). Devido a pequena incidência de professores que recebem o 

adicional de trabalho noturno nas redes municipais, optamos por não relacionar este adicional 

na Tabela 19.  

As adequações realizadas no plano de carreira de Luziânia bem como a elaboração de 

um novo estatuto, não implicaram em mudanças no adicional de tempo de serviço. No tópico 

do adicional de tempo de serviço, a Lei nº 3.494/2001 (estatuto do magistério), também 

relaciona o adicional de lotação em órgãos da SME a ser concedido na forma prevista na Lei nº 

3.437/2011. Por se tratar de caráter provisório (o servidor pode estar ou não lotado na SME), 
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certamente o mais acertado seria que esse tipo de adicional fosse classificado como 

gratificação128. 

No município de Diorama, os novos documentos elaborados (DIORAMA, 2010a; 

DIORAMA, 2010b) não introduziram nenhum adicional, mantendo a situação dos documentos 

anteriores, ou seja, sem adicionais. Conforme já mostramos, em Diorama (2003b) o tempo de 

serviço é utilizado como critério para evolução na linha horizontal da carreira e não como 

adicional.  

Em Alto Horizonte (2010) o tempo de serviço não é utilizado nem para fins de 

progressão horizontal nem para fins de adicional. É utilizado apenas como medida do interstício 

para a progressão entre os níveis. 

Com a obrigatoriedade de implantação do PSPN como vencimento inicial da carreira, 

nível médio/modalidade normal, era de se esperar que houvesse alguma adequação nos 

estatutos e planos de carreira, sobretudo no que se refere a adicionais e gratificações. Um 

adicional de quinquênio de 10% como havia em Campos Belos (1991) seria praticamente 

inexequível numa carreira baseada no PSPN e que fosse custeada apenas com a capacidade 

orçamentária existente no município. 

Os municípios de Luziânia e de Alto Horizonte aprovaram sistemas de remuneração 

por desempenho docente. Em Luziânia foi criado um sistema de bonificação aprovado em lei 

específica e em Alto Horizonte foi criado um adicional de desempenho regulamentado no 

próprio plano de carreira do magistério, ou seja, foram criados mecanismos de remuneração 

variável129. 

 

 

1.2.8 Gratificações que compõem a remuneração do magistério 

 

Assim como na Resolução CNE/CEB nº 03/1997, na Resolução CNE/CEB nº 02/2009 

não houve orientação sobre a atribuição de gratificações aos profissionais do magistério. Talvez 

em função do entendimento de que as gratificações devam ser objeto dos estatutos do 

magistério.  

                                                 
128 O problema, que talvez não seja o caso de Luziânia, é que há restrição quanto à percepção de mais de uma 
gratificação. Uma estratégia utilizada no serviço público para beneficiar o servidor efetivo ocupante de alguma 
função gratificada é classificar como adicional uma particularidade que legalmente deveria ser considerada 
gratificação. Assim o servidor percebe a gratificação de função e o adicional.  
129 Ver Pontes (1995). 
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O quadro de gratificações nos municípios que alteraram ou elaboraram estatutos e 

planos de carreira após 2008 teve poucas modificações quanto às gratificações já existentes. 

 
Tabela 20 - Gratificações mais frequentes nos estatutos e planos de carreira dos municípios da amostra de 

pesquisa em Goiás de 2008-2013 (% sobre o vencimento do professor) 

Município/ano de aprovação da 
legislação 
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Campos Belos (1991)       ≥ 20 20       
Campos Belos (2010)     25130 70 a 100   
Luziânia (2007a; 2007b) 25 30       25 a 55   ≤ 20 
Luziânia (2010a; 2011)**   15    35 e 40 ≤ 20 
Diorama (2003a; 2003b) Não prevê             
Diorma (2010b)      25   
Alto Horizonte (1998) Não prevê            
Alto Horizonte (2010) Não prevê            
Fonte: Tabela elaborada para este estudo. 
*Educação infantil, educação especial, EJA, pré-escolar, alfabetização, 0 a 3 anos, suplência e 1ª série do ensino 
fundamental. 
**Há indicativos de que tenha elaborado outra legislação sobre o tema, mas que não conseguimos localizar. 

 

Os municípios que alteraram ou elaboraram planos de carreira e estatutos do 

magistério no segundo período do estudo em tela (2008-2013) criaram poucas gratificações. 

Em Campos Belos (2010) o adicional de trabalho noturno aumentou de 20% para 25% e a 

gratificação de direção escolar foi inserida no plano de carreira e varia de 70% a 100% do valor 

do salário base inicial da tabela. O exato percentual de gratificação de direção escolar leva em 

conta o tamanho das escolas de acordo com o número de matrículas da unidade.  

Em Luziânia (2010b) foi criada uma gratificação de dedicação exclusiva à docência 

(GED) no percentual de 15% sobre o vencimento do professor. Também foi criada a 

gratificação de supervisão de unidade escolar, que pode ser de 35% ou 40%, dependendo da 

categoria da unidade, ou seja, da quantidade de matrículas. A gratificação pela realização de 

serviços relevantes foi mantida no percentual de até 20%. 

                                                 
130 Adicional relacionado nesta tabela, junto com as gratificações, devido ao caráter temporário de sua incidência 
e por não ser incorporável para efeitos de aposentadoria.  



292 

A gratificação de direção escolar criada no estatuto do magistério de Diorama (2010b) 

é de 25%. Não há, no estatuto e no plano de carreira nenhum outro tipo de gratificação. 
 

 

1.2.9 Aperfeiçoamento profissional continuado e licenças remuneradas 

 

Na Resolução nº 02/2009, o CNE reproduz o texto da Lei nº 12.014/2009 sobre a 

formação dos profissionais da educação, ratifica o texto da LDB/1996 (inciso V, Art. 67) e 

orienta que os novos planos de carreira do magistério devam contemplar as seguintes diretrizes: 

 
XII - assegurar, no próprio sistema ou em colaboração com os demais sistemas de 
ensino, a oferta de programas permanentes e regulares de formação continuada para 
aperfeiçoamento profissional, inclusive em nível de pós-graduação; 
XIII - utilizar as horas de trabalho pedagógicas coletivas como momento de formação 
do profissional da educação; 
XIV - promover, preferencialmente em colaboração com outros sistemas de ensino, a 
universalização das exigências mínimas de formação para o exercício da profissão de 
todos os profissionais da educação escolar básica; 
XV - instituir mecanismos de concessão de licenças para aperfeiçoamento e formação 
continuada, de modo a promover a qualificação sem ferir os interesses da 
aprendizagem dos estudantes. Os entes federados poderão assegurar aos profissionais 
do magistério da Educação Básica períodos de licenças sabáticas, com duração e 
regras de acesso estabelecidas no respectivo plano de carreira. (BRASIL, 2009b). 

 

Todos os municípios que alteraram ou elaboraram estatutos e planos de carreira no 

período compreendido entre 2008 e 2013 estabeleceram a responsabilidade do poder público 

em oferecer cursos de aperfeiçoamento aos profissionais do magistério da rede municipal. São 

previstos cursos promovidos por instituições reconhecidas ou pela própria SME. 

Nos estatutos e planos analisados não há uma preocupação com a formação em nível 

superior. Certamente pelo fato das redes municipais já contarem com um quadro de 

profissionais, em sua maioria, com graduação e especialização lato sensu na área educacional. 

Todos os estatutos e/ou planos de carreira preveem licenças remuneradas para 

aprimoramento profissional nos mesmos parâmetros observados no período anterior. O mesmo 

foi observado com relação à licença-prêmio.  
 

 

1.2.10 Gestão democrática 

 

Uma das características mais evidentes da Resolução CNE/CEB nº 02/2009 está na 

proposição da gestão democrática. A participação dos profissionais do magistério está elencada 



293 

como princípio e como diretriz para elaboração dos planos de carreira. No inciso VI do Art. 4º 

das diretrizes, o CNE ratifica o que está posto na LDB/1996 ao definir como princípio para 

elaboração dos planos de carreira a participação dos profissionais do magistério na elaboração, 

planejamento, execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola e da rede de 

ensino.  

Nos incisos VII e X do Art. 5º das diretrizes de 2009, o CNE orienta sobre aspectos 

que colaboram para a regulamentação da gestão democrática. 

 
VII - manter comissão paritária, entre gestores e profissionais da educação e os demais 
setores da comunidade escolar, para estudar as condições de trabalho e prover 
políticas públicas voltadas ao bom desempenho profissional e à qualidade dos serviços 
educacionais prestados à comunidade; 
[...] 
X – manter, em legislação própria, a regulamentação da gestão democrática do sistema 
de ensino, da rede e das escolas, fixando regras claras para a designação, nomeação e 
exoneração do diretor de escola dentre os ocupantes de cargos efetivos da carreira 
docente, preferencialmente com a participação da comunidade escolar no processo de 
escolha do seu diretor. (BRASIL, 2009b). 

 

Alguns estatutos e planos de carreira analisados preveem comissões de gestão dos 

planos de carreira com funções que se assemelham às previstas no inciso VII do Art. 5º das 

diretrizes de 2009. Em certos casos, são comissões paritárias e, em outros, além de não serem 

paritárias são constituídas pelo prefeito e presididas pelo secretário municipal de educação. 

No inciso X do Art. 5º das diretrizes de 2009 o CNE sugere que a gestão democrática 

deva ser objeto de legislação própria, indicando que não seja tratada integralmente nos estatutos 

e planos de carreira do magistério. O CNE dá destaque para os dispositivos relacionados à 

escolha do diretor, sugere a participação da comunidade, mas não indica a eleição direta como 

instrumento de exercício dessa participação.  

 
Quadro 17 - Modelo de gestão, formas de provimento e tempo de experiência para ocupar a função de diretor 

nos municípios da amostra em Goiás (2008-2013) 

Municípios (ano de 
aprovação das leis) Princípio Provimento Experiência mínima na 

docência (regência) 

Campos Belos (1991) Gestão democrática Eleição direta 2 anos 
Campos Belos (2010) NI NI 3 anos 
Luziânia (2001) Gestão democrática Indicação do Executivo  4 anos 
Luziânia (2005) Gestão democrática NI 4 anos 
Luziânia (2010a; 2011) NI NI NI 
Diorama (2003b) NI Livre nomeação NI 

Diorama (2010b) Gestão democrática Eleição direta a partir de lista 
tríplice indicada pela SME 3 anos 

Alto Horizonte (1998) Gestão democrática Eleição direta  3 anos 
Alto Horizonte (2010b) NI Livre nomeação NI 
Fonte: Quadro elaborado para este estudo. 



294 

Em Campos Belos (2010) não há referência aos princípios e elementos que 

caracterizam uma gestão democrática. Em relação ao estatuto e plano de carreira anterior 

(CAMPOS BELOS, 1991), parece ter havido retrocesso quanto aos aspectos de gestão 

democrática das unidades escolares. No entanto essa é uma situação observada no plano de 

carreira analisado. A gestão escolar pode ter sido objeto de legislação específica, o que não foi 

alvo de nossa investigação. 

Nas alterações realizadas no plano de carreira de Luziânia (2010a) os aspectos de 

gestão escolar não foram modificados. 

Em Diorama (2010b) a regulamentação da gestão escolar foi tratada do Art. 9º ao Art. 

15 e define a forma de gestão, democrática, e de escolha do diretor. 

 
Art. 9º - A gestão escolar é exercida de forma democrática, conforme estabelece o 
Inciso I do Art. 4º da Resolução nº 2, de 28 de maio de 2009, do Conselho Nacional 
de Educação, com a finalidade de proporcionar-lhe autonomia e responsabilidade 
coletiva na prestação dos serviços educacionais, assegurada mediante a: 
I – participação do Professor na elaboração da proposta pedagógica; 
II – participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar, gestor, professor, 
pais, alunos e servidores nos processos consultivos e decisórios, através dos órgãos 
colegiados e instituições escolares; 
III – valorização da escola enquanto espaço privilegiado de execução do processo 
educacional. (DIORAMA, 2010b). 

 

Para escolha do diretor das unidades escolares, o estatuto do magistério de Diorama 

(2010b) estabelece que haverá a eleição direta pela comunidade escolar, porém a partir de uma 

lista tríplice indicada pela SME. Se na legislação anterior havia a indicação diretamente pelo 

Executivo, a escolha do diretor pela comunidade, mesmo sendo a partir de uma lista pré-

estabelecida, parece representar um avanço na regulamentação da gestão democrática. 

O novo plano de carreia de Alto Horizonte (2010b) não prevê elementos que indiquem 

a gestão democrática, pois não há princípios elencados que apontem para essa perspectiva. 

Como a legislação anterior, 1998, continha elementos que indicavam a regulamentação da 

gestão democrática e na nova legislação, 2010, esses elementos não foram ratificados, pode-se 

inferir que as orientações contidas na Resolução CNE/CEB nº 02/2009 concernentes ao tema, 

não foram acolhidas pelo Município de Alto Horizonte. Pelo contrário, tratando-se de gestão 

democrática, houve retrocesso no processo de regulamentação desse princípio. 
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1.3 A relação entre a carreira do magistério e as regras para aposentadoria 

 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu regras para aposentadoria dos servidores 

públicos ligados ao regime geral de previdência ou aos regimes jurídicos próprios. O texto 

original da CF/1988, inciso III do Art. 202, garantia aposentadoria “após trinta anos, ao 

professor, e, após vinte e cinco, à professora, por efetivo exercício de função de magistério” 

(BRASIL, 1988), ou seja, 5 anos a menos de efetivo exercício que outros trabalhadores.  Esta 

regra contemplava não só os professores da educação básica como também os professores da 

educação superior. Com a aprovação da EC nº 20/1998 essa situação mudou. Ressalvada a regra 

de transição prevista no Art. 9º, §2º desta Emenda, os professores da educação superior 

deixaram de ser contemplados com a redução de cinco anos de efetivo exercício ou, como na 

nova redação oficial, de tempo de contribuição, relativa a regra geral dos demais servidores 

públicos: 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. 

A nova redação dada à CF/1988 por meio da EC nº 20/1998 prevê como uma 

particularidade dos ocupantes do cargo de professor a redução da idade mínima e do tempo de 

contribuição, nos seguintes termos. 

 
Art. 40.  
[...] 
§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco 
anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove 
exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 15/12/98). (BRASIL, 1998). 

 

Além da Emenda Constitucional nº 20/1998, a EC nº 41/2003, a EC nº 47/2007, a EC 

nº 70/2012, a Lei n°10.887/2004 e a Lei nº 11.301/2006 provocaram, direta ou indiretamente, 

mudanças na forma de aposentadoria dos professores. Um dispositivo que impacta a 

aposentadoria desses profissionais consta no Art. 1º da Lei nº 10.887/2004.  

 
Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo 
efetivo de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do distrito Federal e dos 
Municípios, incluído as suas autarquias e fundações, previsto no §3º do art. 40 da 
Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro 
de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, 
utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a 
que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período 
contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, 
se posterior àquela competência. (BRASIL, 2004). 
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Ao analisar as mudanças nas regras previdenciárias que influenciam na forma de 

aposentadoria dos professores, Rafanhim131 (2013, p. 2) explica que à regra supramencionada 

estão “submetidos todos os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 1º de 

janeiro de 2004, dos que se aposentarem por idade, na compulsória, pela regra de transição do 

pedágio ou mesmo tendo ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003”. Para 

escapar à regra, o servidor que ingressou até 31 de dezembro de 2003, no momento da 

aposentadoria, precisa comprovar 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 anos no cargo.  

Qual a relação entre as mudanças nas regras previdenciárias relacionadas à 

aposentadoria e os planos de carreira do magistério? Até a aprovação da EC nº 41/2003 o 

professor, cumprido os quesitos de idade e contribuição, podia se aposentar com a última 

remuneração, mesmo que alguns benefícios fossem concedidos nos meses imediatamente 

anteriores à aposentadoria e até no próprio mês de aposentadoria. Em alguns casos, os 

municípios ampliavam a possibilidade de remuneração: em Alto Horizonte o estatuto do 

magistério previa um adicional de 20% no provento de aposentadoria do professor que 

aposentasse com até dois salários mínimos (ALTO HORIZONTE, 1998). A partir de 2003, a 

situação passou a ser diferente prevalecendo a regra da média aritmética de 80% das maiores 

remunerações (vencimento + vantagens incorporáveis) de todo o período de contribuição. 

Para ilustrar a situação, Rafanhim (2013) cita a situação de dois servidores 

contemplados com o mesmo plano de carreira. Um plano que previsse promoções de 15% a 

cada nível, sendo 4 níveis separados por interstícios de 5 anos. 

 
O servidor que ingressou no serviço público até dia 31 de dezembro de 2003 e no 
momento que se aposentar tiver 20 anos de serviço público, 10 anos na carreira e 5 no 
cargo se aposentará com a integralidade da última remuneração, portanto, não importa 
se chegou ao final da carreira um mês antes de se aposentar.  
O outro, que ingressou no serviço público a partir de 1 de janeiro de 2004 ou ingressou 
antes mas não tem os três requisitos anteriormente mencionados, se aposentará com 
base na média aritmética das 80% maiores remunerações, atualizadas mês a mês, 
portanto, os ganhos recebidos por curto período de tempo desaparecerão ao ser 
calculada a média. (RAFANHIM, 2013, p. 6). 

 

As mudanças da legislação federal podem estar afetando a forma como os municípios 

tem tratado a previdência, sobretudo a aposentadoria, na legislação local. Em alguns dos 

municípios da amostra é possível observar nos estatutos do magistério mudança na abordagem 

da aposentadoria. Nos planos aprovados antes de 2003, ano em que fora aprovada a EC nº 

41/2003, haviam regras determinadas pela municipalidade sobre como seriam calculados os 

                                                 
131 Assessor jurídico de sindicados e de servidores públicos e consultor em previdência e planos de carreiras de 
servidores públicos. 
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proventos dos professores. Após 2003, os estatutos do magistério tendem a submeter o tema à 

CF/1988 e à lei do regime próprio de previdência. 

  
Quadro 18 - Forma do tratamento dispensado a aposentadoria dos profissionais do magistério nos estatutos 

e planos de carreira da amostra da pesquisa de municípios de Goiás 
Até 2003 Após 2003 

Art. 108 – 
[...] §3º - O cálculo dos proventos levará em conta os 
vencimentos e as vantagens incorporáveis e terá por 
base a média da jornada de trabalho dos trinta e seis 
últimos meses anteriores à data da autuação do 
requerimento, do laudo médico oficial ou 
implemento do limite de idade. (MINEIROS, 1997).  

Art. 96. O Profissional do Magistério é aposentado nos 
termos da Constituição Federal e da Lei Municipal de 
Previdência Social. (MINEIROS, 2008a) 

Art. 192 – O cálculo dos proventos terá por base o 
vencimento do cargo acrescido de gratificação 
adicional por tempo de serviço e outras vantagens 
pecuniárias, incorporáveis na forma desta lei. 
(PETROLINA DE GOIÁS, 2001) 

Art. 122 – O servidor do Magistério Público de 
Petrolina de Goiás será aposentado nos termos da 
Constituição Federal e do Estatuto dos Servidores 
Públicos deste Município. (PETROLINA DE GOIÁS, 
2008). 

Art. 98 – [...] § 5º - O cálculo dos proventos levará 
em conata o vencimento e as vantagens 
incorporáveis e terá por base a média da jornada de 
trabalho dos doze últimos meses anteriores a data da 
autuação do requerimento, do laudo médio oficial ou 
do implemento de idade. (DIORAMA, 2003). 

Art. 84 – O Professor e o Assistente de Ensino são 
aposentados nos termos da Constituição Federal, e da 
Lei de Sistema de Previdência Social adotado pelo 
município. (DIORAMA, 2010). 

Fonte: Quadro elaborado para este estudo a partir da legislação consultada. 
 

Como é possível observar, nos textos produzidos até 2003 os proventos da 

aposentadoria eram considerados a partir, respectivamente: i) da média da jornada de trabalho 

dos últimos 36 meses (o que poderia implicar em redução do valor do último vencimento caso 

o professor tivesse oscilação para baixo na jornada de trabalho durante esse período); ii) com 

base no vencimento acrescido das vantagens incorporáveis; e iii) média da jornada dos últimos 

12 meses (mesmo caso do item i). A partir de 2003, os municípios citados retiraram as regras 

de aposentadoria dos estatutos do magistério. 

As mudanças observadas na legislação federal e que consequentemente vêm provando 

alterações nas legislações locais impactam diretamente as perspectivas de aposentadoria dos 

professores, principalmente se consideradas as estruturas de carreira que possuem dispersões 

consideráveis, mas que não garantem que os profissionais do magistério atinjam níveis mais 

elevados de remuneração já nos primeiros anos de trabalho. A significativa valorização da 

carreira por meio dos adicionais de tempo de serviço é uma característica que no novo modelo 

previdenciário colaborará para que o professor, ao aposentar-se, perceba proventos inferiores à 

remuneração calculada na base de contribuição dos últimos meses trabalhados. 

Para Rafanhim (2013), os planos de carreiras em seu modelo tradicional parecem não 

mais servir ao propósito de valorização do magistério, pois eles garantirão o recebimento de 
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valores integrais somente enquanto o servidor estiver na ativa. Isso leva os servidores “a 

retardarem ao máximo a aposentadoria para melhorar a média e ter um provento melhor, 

portanto, forma-se uma geração de servidores que está sendo induzida a se aposentar 

compulsoriamente aos 70 anos de idade” (RAFANHIM, 2013, p. 6). 

A reforma previdenciária realizada entre de 1998 e 2005 demanda por parte dos 

profissionais do magistério e de seus respetivos sindicatos, dos pesquisadores da área 

educacional e dos governos de modo geral, a discussão de novas alternativas para a carreira do 

magistério. Alternativas que levem em consideração a necessidade de ampliar a remuneração, 

base de contribuição, do professor ao máximo durante os primeiros 20% do período previsto 

para aposentadoria, 6/30 anos para homens e 5/25 anos para mulheres. Para Rafanhim (2013), 

além de melhorar as perspectivas de remuneração nos primeiros anos de trabalho, é preciso 

resguardar no restante da carreira dos servidores públicos acréscimos, mesmo que menores, que 

sirvam de estímulo ao aperfeiçoamento e à prestação de serviços públicos de qualidade. 

Se as mudanças nas regras para apuração dos proventos de aposentadoria não forem 

acompanhadas de uma política de valorização salarial nos primeiros anos de exercício 

profissional, haverá consequências extremamente prejudiciais aos profissionais do magistério. 

No entanto, a situação pode ser ainda mais nociva se acompanhada de políticas de bonificação, 

cujo bônus represente parte significativa da remuneração. O prejuízo nesse caso aumenta 

porque o bônus, em geral, como uma remuneração variável, não é incorporável para efeitos de 

aposentadoria132.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 A Medida Provisória nº 676, de 17 de junho de 2015, publicada pelo governo Dilma Rousseff, tende a forçar 
os professores da educação básica a permaneceram mais tempo em exercício, pois a medida prejudica parte do 
benefício da aposentadoria especial que previa a garantia da redução de 5 anos para o tempo de contribuição e 5 
anos para a idade. Nos termos da MP 676/2015 serão acrescidos 5 pontos à soma dos tempos de contribuição e de 
idade. Para permanecer na mesma lógica da legislação anterior, teriam que ser acrescidos 10 pontos. 
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CAPÍTULO II 

ESTRUTURA GERAL DAS CARREIRAS DO MAGISTÉRIO EM MUNICÍPIOS DE 

GOIÁS PARAMETRIZADAS PELO POTENCIAL DE FINANCIAMENTO 

EDUCACIONAL LOCAL 

 

 

Não é por acaso que a maioria dos estudos acadêmicos sobre a carreira do magistério 

da educação básica pública no Brasil, tendo como alvo de investigação empírica as redes 

estaduais ou municipais, adotem a metodologia do estudo de caso. As variáveis são muitas e 

isso torna quase impossível colocar as propostas de carreira, de diferentes lugares, em condição 

de comparação.  São variáveis que não estão ligadas apenas à estrutura interna das carreiras 

(salário inicial, jornada, horas atividades, quantidade de referências, quantidade de níveis, 

dispersão, adicionais, gratificações etc.), mas também à fatores externos relacionados a 

estrutura das redes de ensino (condições de financiamento, quantidade de alunos por turma, 

nível de formação dos professores, localidade das unidades escolares etc). 

Neste estudo, mesmo reconhecendo as limitações do conceito, ousamos construir um 

parâmetro, o Pfel, uma espécie de régua que pudesse apontar se municípios com melhores 

condições de financiamento educacional estariam acolhendo a normatização federal para 

elaboração dos estatutos e planos de carreira do magistério de modo que isso representasse 

melhores propostas de carreira docente.  

Neste capítulo buscamos organizar os dados dos elementos constitutivos da carreira 

do magistério que analisamos no capítulo anterior numa estrutura possível de mostrar, do ponto 

de vista da remuneração, as perspectivas existentes em cada município. Nesse sentido, 

ressaltamos que consideramos os adicionais incorporáveis para fins de aposentadoria como 

parte integrante da remuneração e como elemento importante na composição das carreiras. 

Analisar a carreira do magistério sem levar em conta esse tipo de adicional pode implicar em 

conclusões que indiquem remunerações subestimadas em relação às condições normatizadas 

em cada município. No entanto, há que se ressalvar também que nem sempre a normatização é 

efetivada conforme previsto. 

De forma complementar, além de explorar a relação entre o Pfel e as carreiras dos 

municípios pesquisados, apresentamos alguns dados sobre a estrutura das redes de ensino que 

foram coletados por meio de formulários específicos preenchidos pelas secretarias municipais 

de educação. Buscamos ainda, inserir na análise os apontamentos da Campanha Nacional pelo 
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Direito à Educação envolvendo a carreira do magistério nas discussões que a entidade realiza 

sobre o Custo Aluno Qualidade Inicial. 

 

 

2.1 Estrutura geral das carreiras nos textos produzidos de 1997 a 2008 

 

Os estatutos e planos de carreira do magistério, textos produzidos no âmbito dos 

municípios pesquisados no período compreendido entre 1997 e 2008, possuem estruturas 

semelhantes quanto às tabelas de vencimentos. É possível identificar em todos os documentos 

analisados a existência de dois eixos fundamentais: o da formação e o da avaliação de 

desempenho com diferentes configurações. Na elaboração das tabelas de vencimentos esses 

eixos não são tratados da mesma forma pelos legisladores, mas de modo geral, houve maior 

incidência do uso dos graus de formação (nível médio, licenciatura curta, licenciatura plena, 

especialização lato sensu, mestrado e doutorado) na primeira coluna das tabelas, ou seja, na 

chamada progressão vertical. O eixo da avaliação de desempenho foi mais utilizado na primeira 

linha das tabelas, ou seja, na progressão horizontal. Conforme já abordamos, no eixo da 

progressão vertical a formação é escalonada por níveis (I, II, III, IV e V, por exemplo) e no eixo 

da progressão horizontal a escala é dada por referências (A, B, C, D, E, F, G e H, por exemplo). 

Nos estudos sobre planos de carreira é recorrente o uso do termo dispersão para 

identificar a variação percentual entre o maior e o menor vencimento da tabela (DUTRA 

JUNIOR et al, 2000). Para um compreensão de como as carreiras estão estruturadas nos 

documentos elaborados nos municípios da amostra, classificamos a dispersão das tabelas em 

quatro categorias: i) a dispersão vertical (diferença entre o maior e menor vencimento da 

progressão vertical, formação); ii) a dispersão horizontal (diferença entre o menor e o maior 

vencimento na progressão horizontal, avaliação de desempenho); iii) dispersão diagonal 

(diferença entre o menor e o maior vencimento da tabela de vencimentos, a dispersão usual nos 

estudos sobre planos de carreira); e, iv) a dispersão geral que implica em considerar sobre o 

maior vencimento da carreira os adicionais incorporáveis para fins de aposentadoria, como o 

adicional de tempo de serviço e o adicional de titularidade.  

Na Tabela 21 a seguir sintetizamos a forma como as carreiras estão estruturadas 

utilizando as quatro categorias de dispersão que acabamos de descrever. 
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Tabela 21 - Dispersão das tabelas de vencimentos dos planos de carreira dos municípios da amostra da 
pesquisa em Goiás (1997-2008) 
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Planaltina  Sem informação                 
Campos Belos (1991) 1 1,44 1,73       73 98 243 50 20 70 482 
Abadia de Goiás (2003a) 1   1,3 1,56     56  56 25 50 75 173 
Aragarças (2001) 1   1,5 1,75     75 50 163   25 25 228 
Luziânia (2001) 1   1,3 1,5 1,7 1,9 90  90 120   120 318 
Luziânia (2005)     1 1,28 1,64 2,1 110 25 163 56   56 310 
Indiara (2002) 1   1,2 1,68     68 24 108 25 50 75 265 
Uruaçu (2000) 1   2,42 2,66     166 16 209 25 20 45 347 
Araguapaz (2001) 1 1,1 1,21 1,33 1,46   46  46 25 10 35 97 
Petrolina de Goiás (2000) 1   1,3 1,35     35 25 69 25   25 111 
Petrolina de Goiás (2008) 1   1,2 1,44 1,73   73 27 120   50 50 230 
Mineiros (1997) 1 1,27 1,61 1,81 2,04 2,3 130 8 147 25 20 45 259 
Mineiros (2008b) 1 1,27 1,61 1,81 2,04 2,3 130 28 193 25 30 55 354 
Sítio D'Abadia Não tinha estatuto nem plano de carreira            
Diorama (2003b) 1   1,27       27 25 59       59 
Alto Horizonte (1998) 1 1,1 1,21 1,33 1,46   46 25 83   10 10 101 
Cachoeira de Goiás 
(1998) 1 1,89 2,1       110 50 215       215 

Aloândia                  25   25  
Fonte: Tabela elaborada para este estudo. 

 

Como já discutimos, a presença dos níveis de mestrado e doutorado na carreira dos 

profissionais do magistério da educação básica pública no Brasil não é consensual. Além disso, 

ainda são poucos os casos de professores dos quadros municipais com titulação de pós-

graduação stricto sensu, o que pode ser observado nos municípios da amostra. Por isso, parece 

inconsistente analisar as estruturas de carreira considerando os níveis de mestrado e doutorado.  

Na Tabela 22, a seguir, excluímos a pós-graduação stricto sensu tanto dos níveis da 

progressão vertical quanto da atribuição de adicionais de titularidade. Também calibramos a 

progressão horizontal para a referência atingida aos 25 anos de trabalho ou, dependendo do 
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interstício, para a primeira imediatamente anterior. São ajustes necessários para o exercício de 

comparação entre as estruturas de carreira. 

 

Tabela 22 - Dispersão das tabelas de vencimentos dos planos de carreira dos municípios da amostra da 
pesquisa em Goiás de 1997 a 2008 (excluindo a atribuição de níveis e adicionais de titularidade à pós-

graduação stricto sensu) 
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Planaltina  Sem informação           
Campos Belos (1991) 1 1,44 1,73   73 80 211 50 20 70 429 
Abadia de Goiás (2003a) 1   1,3 1,56 56   56 25 25 50 134 
Aragarças (2001) 1   1,5 1,75 75 40 145     0 145 
Luziânia (2001) 1   1,3 1,5 50   50 120   120 230 
Luziânia (2005)     1 1,28 28 25 60 56   56 150 
Indiara (2002) 1   1,2 1,68 68 24 108 25 30 55 223 
Uruaçu (2000) 1   2,42 2,66 166 16 209 25 20 45 347 
Araguapaz (2001) 1 1,1 1,21 1,33 33   33 25 10 35 80 
Petrolina de Goiás (2000) 1   1,3 1,35 35 25 69 25 25 50 153 
Petrolina de Goiás (2008) 1   1,2 1,44 44 27 83   30 30 138 
Mineiros (1997) 1 1,27 1,61 1,81 81 8 95 25 20 45 183 
Mineiros (2008b) 1 1,27 1,61 1,81 81 24 124 25 30 55 248 
Sítio D'Abadia Não tinha estatuto nem plano de carreira       
Diorama (2003b) 1   1,27   27 25 59     0 59 
Alto Horizonte (1998) 1 1,1 1,21 1,33 33 20 60   10 10 75 
Cachoeira de Goiás (1998) 1 1,89 2,1   110 50 215     0 215 
Aloândia               25   25  
Fonte: Tabela elaborada para este estudo. 

 

A dispersão vertical das tabelas de vencimentos dos documentos analisados varia de 

27% (DIORAMA, 2003a) a 166% (URUAÇU, 2000). A dispersão horizontal varia de 8% 

(MINEIROS, 1997) a 80% (CAMPOS BELOS, 1991). Se desconsideradas as dispersões 

horizontais de Campos Belos, 80%, e de Aragarças, 50%, as demais dispersões horizontais são, 

em sua maioria, de 25% ou próximo deste. A dispersão diagonal variou de 50% (LUZIÂNIA, 
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2001) a 209% (URUAÇU, 2000). Se considerarmos a possibilidade de inserir os adicionais de 

tempo de serviço e de titularidade para aferição de uma dispersão geral ou dispersão 

remuneratória a variação vai de 59% (DIORAMA, 2003b) a 429% (CAMPOS BELOS, 1991). 

Como até 2008 não havia um patamar único de vencimento inicial para os profissionais 

do magistério que não fosse o salário mínimo, uma dispersão maior ou menor na estrutura das 

carreiras não significava piores ou melhores perspectivas de remuneração. Isso pode ser 

observado nas Tabelas 6 e 7 que tratam sobre o salário médio. Por outro lado, é importante 

ressaltar que são essas as estruturas de carreira que se adequaram à implementação do PSPN a 

partir de 2009 (BRASIL, 2008a). 

De modo geral, as orientações dos textos normativos de abrangência nacional como a  

LDB/1996, a Resolução CNE/CEB nº 03/1997 e os documentos elaborados sob encomenda do 

MEC em parceria com o Banco Mundial (DUTRA JUNIOR et al, 2000; RODRIGUES; 

GIÁGIO, 2001, por exemplo), podem ser evidenciadas nos estatutos e planos de carreira do 

magistério elaborados nos municípios da amostra no período compreendido entre 1997 e 2008, 

independente do maior ou menor potencial de financiamento educacional local. Há que se 

ressaltar, porém, que as diretrizes nacionais para a carreira do magistério foram acolhidas sob 

diferentes interpretações, e nos casos em que se previa alguma medida mais objetiva como é o 

caso da proporção da carga horária destinada às atividades extraclasse (20% a 25%) e da 

dispersão diagonal (100%), por exemplo, observou-se algumas distorções.  

 

 

2.2 Estrutura geral das carreiras nos textos produzidos de 2008 a 2013 

 

A maioria dos municípios da amostra não realizou alterações nos estatutos e planos de 

carreira do magistério no período compreendido entre 2008 e 2013 nem aprovou novas 

propostas de carreira. Dos quinze municípios estudados, dois continuaram sem estatutos e/ou 

planos de carreira do magistério: Sítio D’Abadia e Aloândia. O Município de Luziânia alterou 

alguns artigos do plano de carreira anterior, mas sem modificar sua estrutura. Por outro lado, 

elaborou um novo estatuto e criou um sistema de bonificação. Em Diorama foram elaborados 

um novo estatuto e um novo plano de carreira. Em Alto Horizonte, o estatuto e o plano de 

carreira contemplaram todos os servidores da educação: magistério e administrativo. Na nova 

legislação de Alto Horizonte foi criado o adicional por desempenho. 

A implementação do Fundeb a partir de 2007, a aprovação da Lei do PSPN em 2008 

e da Resolução CNE/CEB nº 02/2009 aparentemente não colaboraram para induzir um imediato 
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movimento de adequação dos estatutos e planos de carreira do magistério, ou de elaboração de 

novos documentos, em um patamar significativo nos municípios estudados. Na Tabela 23 a 

seguir são apresentados os dados das carreiras dos municípios que fizeram alguma alteração na 

legislação anterior ou que elaboraram outros marcos legais. Os dados dos estatutos e planos 

anteriores foram mantidos para efeitos de comparação. 

 

Tabela 23 - Dispersão das tabelas de vencimentos dos planos de carreira dos municípios da amostra da 
pesquisa em Goiás (2008-2013) 
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Campos Belos (1991) 1 1,44 1,73       73 98 243 50 20 70 482 
Campos Belos (2010) 1  1,1 1,15 1,55 1,75 75 38 141 25   200 
Luziânia (2001) 1   1,3 1,5 1,7 1,9 90  90 120   120 318 
Luziânia (2005)     1 1,28 1,64 2,1 110 25 163 56   56 310 
Luziânia (2010a) Manteve a estrutura anterior e criou sistema de bonificação 
Diorama (2003b) 1   1,27       27 25 59       59 
Diorama (2010a) 1  1,1 1,21   21 30 57    57 
Alto Horizonte (1998) 1 1,1 1,21 1,33 1,46   46 25 83   10 10 101 

Alto Horizonte (2010b)   1 
1,15 

e 
1,27 

1,39  39    *  39 

Fonte: Tabela elaborada para este estudo. 
* Extinguiu titularidade de 10% e criou adicional de desempenho.  

 

Considerando nas estruturas de carreira (2008-2013), os níveis referentes à formação 

stricto sensu e os adicionais de tempo de serviço e de titularidade, é possível observar num 

comparativo com as estruturas estabelecidas nos documentos anteriores (1997-2008), que as 

alterações foram diferentes em cada município.  

Em Campos Belos (2010) mesmo incluindo os níveis de mestrado e doutorado na 

progressão vertical, a dispersão continuou praticamente a mesma. Nas demais dispersões houve 

significativas reduções. A dispersão geral foi reduzida de 482% para 200%. Para um município 
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com baixo Pfel e que precisava se adequar às determinações da Lei do PSPN, do ponto de vista 

da gestão, as alterações parecem pertinentes.  

Em Luziânia (2010a) as principais alterações na estrutura da carreira já haviam 

acontecido em 2005 quando o nível I da carreira passou a ser o que se exigia formação de nível 

superior. Mantida essa estrutura, a dispersão é calculada a partir do nível de ingresso dos 

profissionais do magistério, situação adotada também em Alto Horizonte (2010b) e que difere 

dos demais municípios pesquisados, onde se mantem o nível I referente à formação no ensino 

médio/modalidade normal. 

Em Diorama (2010a) a dispersão remuneratória foi reduzida de 59% para 57%. Na 

mesma direção, em Alto Horizonte (2010b) a dispersão geral foi reduzida de 101% para apenas 

39%, diferença devido à extinção da progressão horizontal e da titularidade. 

Na Tabela 24 a seguir, são apresentados os dados gerais das carreiras desconsiderando 

a pós-graduação stricto sensu e balizando a progressão horizontal possível de se alcançar até os 

25 anos de efetivo exercício no cargo. 

 
Tabela 24 - Dispersão das tabelas de vencimentos dos planos de carreira dos municípios da amostra da 
pesquisa em Goiás de 2008 a 2013 (excluindo a atribuição de níveis e adicionais de titularidade à pós-

graduação stricto sensu) 
(Continua) 
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Campos Belos (1991) 1 1,44 1,73   73 80 211 50 20 70 429 
Campos Belos (2010) 1  1,1 1,15 15 27 46 25  25 82 
Luziânia (2001) 1   1,3 1,5 50   50 120   120 230 
Luziânia (2005)     1 1,28 28 25 60 56   56 150 
Luziânia (2010a) Manteve a estrutura anterior e criou sistema de bonificação 
Diorama (2003b) 1   1,27   27 25 59     0 59 
Diorama (2010a) 1  1,1 1,21 21 25 51   0 51 
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Tabela 24 - Dispersão das tabelas de vencimentos dos planos de carreira dos municípios da amostra da 
pesquisa em Goiás de 2008 a 2013 (excluindo a atribuição de níveis e adicionais de titularidade à pós-

graduação stricto sensu) 
(Conclusão) 
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Alto Horizonte (1998) 1 1,1 1,21 1,33 33 20 60   10 10 75 

Alto Horizonte (2010b)   1 
1,15 
e 
1,27 

27 27   *  27 

Fonte: Tabela elaborada para este estudo. 
*Extinguiu a titularidade de 10% e criou o adicional de desempenho. 

 

Assim como na análise das estruturas gerais das carreiras, quando excluímos os níveis 

e adicionais de titularidade relativos à pós-graduação stricto sensu, observamos as mesmas 

tendências, mas em dados que se aproximam mais da realidade em que os planos são efetivados.  

A análise dos dados pode indicar três movimentos quanto à estrutura das carreiras. O 

primeiro movimento diz respeito à redução das dispersões (na linguagem sindical, 

achatamento da carreira). Na dispersão geral ou dispersão remuneratória, como estamos 

denominando a dispersão diagonal da tabela de vencimentos acrescida do percentual de 

adicionais de tempo de serviço e titularidade, houve uma redução de 429% para 82% em 

Campos Belos (1991; 2010), de 230% para 150% em Luziânia (2001; 2005)133, de 59% para 

51% em Diorama (2003b; 2010a) e de 75% para 27% em Alto Horizonte (1998; 2010b). O 

segundo movimento observado é o de extinção dos adicionais de titularidade134. O terceiro 

                                                 
133 Embora essa seja uma diferença observada no período anteriormente analisado, o movimento de redução da 
dispersão da carreira foi observado e mantido na nova legislação (LUZIÂNIA, 2010; LUZIÂNIA, 2011). 
134 Nas alterações do plano de carreira do magistério da rede estadual de Goiás realizadas no início da reforma 
educativa implementada no governo Marconi Perillo (PSDB) em 2011, observa-se esses três movimentos: redução 
da dispersão da carreira, extinção da titularidade e implementação de remuneração variável (bonificação por 
frequência e desempenho). As alterações na carreira do magistério da rede pública estadual de Goiás não 
antecedem as alterações ocorridas nos municípios pesquisados e, portanto, não é possível dizer que as opções 
observadas na carreira estadual tenham influenciado na configuração das carreiras municipais.  
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movimento é o de implementação de mecanismos de remuneração baseados no desempenho 

docente, como o sistema de bonificação em Luziânia e o adicional de desempenho em Alto 

Horizonte. Reforçam o terceiro movimento a utilização dos resultados de desempenho dos 

alunos como quesito para progressão horizontal em Campos Belos. 

Os três movimentos observados em relação a estrutura de carreira, e remuneração, dos 

profissionais do magistério não são mais ou menos frequentes em municípios com maior ou 

menor Pfel. Em parte, esses movimentos podem ser justificados pela necessidade de adequação 

às determinações da Lei do PSPN e em parte podem ser explicados como consequências de um 

novo modelo de regulação do trabalho docente pautado na avaliação de desempenho que, dentre 

outros, mede e leva em consideração não só os aspectos técnicos observáveis na rotina escolar 

como a frequência e a assiduidade, mas também o desempenho dos alunos nas provas de 

avaliação externa de larga escala.  

 

 

2.3 O quadro geral das carreiras do magistério e a indiferença do potencial de 

financiamento educacional local 

 

Conforme indicado na introdução deste estudo, o trabalho busca analisar e 

compreender a política de carreira para o magistério no Brasil levando-se em conta os textos de 

normatização federal e local, os elementos constitutivos da carreira que foram normatizados e 

o potencial de financiamento educacional local. Dentre os objetivos específicos propomos 

verificar como os municípios, com seus diferentes potencias de financiamento educacional 

local, acolheram as determinações e orientações federais na produção da legislação local. A 

hipótese era de que os municípios com melhores potenciais de financiamento teriam melhores 

propostas de carreira, ou seja, teriam carreiras mais atrativas do que os municípios com menores 

potenciais de financiamento.  

Como já mostramos, os documentos que regulamentam a carreira do magistério nos 

municípios, estatutos e planos, foram aprovados em períodos diferentes e nem sempre 

contemplaram ou contemplam as normatizações federais, sejam elas leis ou diretrizes.  

A análise dos elementos constitutivos da carreira do magistério elencados neste estudo, 

analisados separadamente, apontam, na maioria dos casos, que não há uma relação direta entre 

o Pfel e a forma como esses elementos foram/são normatizados, ou seja, se as perspectivas 

apontadas em cada elemento são boas ou ruins para os profissionais do magistério, isso não se 

relaciona com o Pfel. Nesse sentido, realizamos dois exercícios: no primeiro elencamos na 
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tabela a seguir todas as carreiras vigentes em 2013 a partir dos documentos analisados; no 

segundo aplicamos os coeficientes e adicionais da Tabela 25 sobre o PSPN de 2015 e 

elaboramos uma nova Tabela, 26, com valores para períodos da carreira que julgamos mais 

adequados para a análise. Em ambas as tabelas desconsideramos os níveis e adicionais de 

titularidade referentes à pós-graduação stricto sensu e balizamos as progressões horizontais e o 

adicional de tempo de serviço para até os 25 anos de trabalho prestado. 

 

Tabela 25 - Estrutura das carreiras do magistério vigentes em 2013 nos municípios da amostra da pesquisa em 
Goiás 
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Planaltina  Sem informação       
Campos Belos (2010) 1  1,1 1,15 15 27 46 25  25 82 
Abadia de Goiás (2003a) 1   1,3 1,56 56   56 25 25 50 134 
Aragarças (2001) 1   1,5 1,75 75 40 145     0 145 
Luziânia (2005)*     1 1,28 28 25 60 56   56 150 
Indiara (2002) 1   1,2 1,68 68 24 108 25 30 55 223 
Uruaçu (2000) 1   2,42 2,66 166 16 209 25 20 45 347 
Araguapaz (2001) 1 1,1 1,21 1,33 33   33 25 10 35 80 
Petrolina de Goiás (2008) 1   1,2 1,44 44 27 83   30 30 138 
Mineiros (2008b) 1 1,27 1,61 1,81 81 24 124 25 30 55 248 
Sítio D'Abadia Não tinha estatuto nem plano de carreira 
Diorama (2010a) 1  1,1 1,21 21 25 51   0 51 

Alto Horizonte (2010b)**   1 
1,15 

e 
1,27 

27 27     27 

Cachoeira de Goiás (1998) 1 1,89 2,1   110 50 215     0 215 
Aloândia               25   25  
Fonte: Tabela elaborada para este estudo. 
 

*Em 2010 e 2011 foram aprovadas algumas alterações em Luziânia (2005) e em 2011 foi aprovado um novo 
estatuto, porém não influenciaram na estrutura da carreira. Em 2010 foi aprovada a Lei nº 3.400, de 21 de 
dezembro de 2010, que institui a bonificação por desempenho no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, 
mas também não alterou a estrutura da carreira. 
**Cria adicional por desempenho (Artigos 29 e 30). 
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Na Tabela 26 a seguir, atribuímos os valores em reais nas estruturas de carreira 

elencadas na tabela anterior. Considerando as características das carreiras analisadas, elegemos 

quatro momentos para verificar a movimentação prevista nos estatutos e planos de carreira: i) 

ingresso (nível correspondente ao ensino superior); ii) habilitação para progressão ao nível 

correspondente à pós graduação lato sensu,  para progressão horizontal (em alguns casos) e 

para requerimento do adicional de titularidade (após 3 anos do estágio probatório, portanto, no 

quarto ano de efetivo exercício); iii) meio da carreira (aos 13 anos de efetivo exercício); e iv) 

final da carreira (25 anos de efetivo exercício). O PSPN aplicado nas estruturas de carreira é o 

de 2015, cujo valor é R$ 1.917,78 e, conforme já abordamos, se refere a uma carga horária de, 

no máximo, 40 horas semanais com pelo menos 1/3 reservada para atividades extraclasse, 

atribuído ao nível médio/modalidade normal. Ressalva-se que, conforme já mostramos, o 

percentual de horas-atividades não é o mesmo em todos os municípios da amostra. No exercício 

de elaboração da tabela a seguir a simulação não leva em consideração os diferentes percentuais 

de horas-atividades previstos nos documentos analisados.   

 

Tabela 26 – Estimativa de remuneração docente para 40 horas semanais, em diferentes momentos da carreira 
nos municípios da amostra da pesquisa em Goiás (2015) 

Municípios 1º Momento 
(Ingresso) 

2º Momento 
(4º ano) 

3º Momento 
(13º ano) 

4º Momento 
(25º ano) 

Planaltina Sem informação 
Campos Belos (2010) 2.109,56 2.271,61 2.729,24 3.490,36 
Abadia de Goiás (2003a) 2.493,11 3.739,67 4.038,84 4.487,61 
Aragarças (2001) 2.876,67 3.356,12 3.691,73 4.698,56 
Luziânia (2005)* 1.917,78 2.626,59 3.801,93 4.794,45 
Indiara (2002) 2.301,34 4.355,97 5.051,89 6.194,43 
Uruaçu (2000) 4.641,03 6.121,55 7.162,22 8.572,48 
Araguapaz (2001) 2.320,51 2.805,71 3.060,78 3.452,00 
Petrolina de Goiás (2008) 2.301,34 3.769,59 3.949,09 4.564,32 
Mineiros (2008b) 3.087,63 4.602,79 5.442,81 6.673,87 
Sítio D'Abadia Não tinha estatuto nem plano de carreira 
Diorama (2010a) 2.109,56 2.320,51 2.552,57 2.895,85 
Alto Horizonte (2010b)* 1.917,78 2.435,58 2.435,58 2.435,58 
Cachoeira de Goiás (1998) 4.027,34 4.027,34 4.832,81 6.041,01 
Aloândia Não tinha estatuto nem plano de carreira 
Fonte: Tabela elaborada para este estudo. 
 

*Municípios onde as carreiras têm início no nível de graduação e não existe indicação de percentual de diferença 
entre o PSPN e o vencimento referente ao nível I (graduação). 

 

Mesmo com a ressalva de que alguns municípios da amostra poderiam não estar 

cumprido regularmente a Lei do PSPN e que, portanto, os valores verificados nesta tabela só 
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seriam válidos sob a condição de ter o piso como parâmetro, a remuneração, vencimento mais 

adicionais de tempo de serviço e de titularidade, apresentada na Tabela 26 é semelhante à que 

observamos in loco, analisando dados das folhas de pagamento dos Municípios de Campos 

Belos, Alto Horizonte e Uruaçu referentes ao primeiro semestre de 2014. 

No Gráfico 3 é possível visualizar as diferentes perspectivas de carreira nos 

municípios pesquisados.  

 

 
             Fonte: Gráfico elaborado para este estudo. 

 

O esboço do Gráfico 3 possibilita visualizar a evolução remuneratória nos 

diferentes momentos da carreira do magistério em cada município.  

0,00 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00

Aloândia

Cachoeira de Goiás (1998)

Alto Horizonte (2010b)*

Diorama (2010a)

Sítio D'Abadia

Mineiros (2008)

Petrolina de Goiás (2008)

Araguapaz (2001)

Uruaçu (2000)

Indiara (2002)

Luziânia (2005)*

Aragarças (2001)

Abadia de Goiás (2003a)

Campos Belos (2010)

Planaltina

Gráfico 3 - Estimativa de remuneração docente para 40 horas semanais, em 
diferentes momentos da carreira nos municípios pesquisados (R$)

PSPN 1º Momento 2º Momento 3º Momento 4º Momento
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Em municípios como Uruaçu, Mineiros, Cachoeira de Goiás e Indiara, por exemplo, 

é possível observar melhores perspectivas de remuneração. Em municípios como Alto 

Horizonte e Diorama, por exemplo, a evolução é menos acentuada. Particularmente, em Alto 

Horizonte não há perspectiva de carreira a partir do terceiro ano de exercício profissional. 

Municípios com Pfel considerado alto como Alto Horizonte, 3º maior, e Diorama, 

4º maior, não possuem as mesmas posições se considerados os valores da remuneração prevista 

na estrutura das carreiras seja no ingresso, durante ou no final da trajetória de exercício 

profissional. Por outro lado, municípios com Pfel considerados baixos como Abadia de Goiás, 

13º, e Aragarças, 12º, preveem carreiras mais vantajosas do que alguns dos municípios que 

possuem os maiores Pfel da amostra. Essa assimetria fica ainda mais evidente ao relacionar as 

redes de ensino pesquisadas tomando a posição ocupada pelo município no cálculo do Pfel em 

comparação à remuneração possível de ser alcançada aos 25 anos de exercício profissional, 

conforme esboçado no 4º momento da Tabela 26. 

 
Tabela 27 - Posição do Pfel e remuneração na carreira, 40 horas semanais, aos 25 anos de exercício profissional 

nos municípios da amostra da pesquisa em Goiás135 
Municípios Pfel Remuneração* 

Planaltina 15º - 
Sítio D'Abadia 5º - 
Aloândia 1º - 
Alto Horizonte (2010b) 3º 2.435,58 
Diorama (2010a) 4º 2.895,85 
Campos Belos (2010) 14º 3.490,36 
Araguapaz (2001) 8º 3.452,00 
Luziânia (2005) 11º 4.794,45 
Petrolina de Goiás (2008) 7º 4.564,32 
Aragarças (2001) 12º 4.698,56 
Abadia de Goiás (2003a) 13º 4.487,61 
Indiara (2002) 10º 6.194,43 
Cachoeira de Goiás (1998) 2º 6.041,01 
Mineiros (2008b) 6º 6.673,87 
Uruaçu (2000) 9º 8.572,48 
Fonte: Tabela elaborada para este estudo. 
* Calculada com base na carreira prevista na legislação local e no PSPN de 2015. 
 

As diferenças entre as remunerações possíveis em cada município para o mesmo 

período de exercício profissional são evidentes. Uma professora que vier a se aposentar em 

                                                 
135 Os Municípios de Planaltina, Sitio D’Abadia e Aloândia não possuem registro de estatutos e planos de carreira 
do magistério no TCM/GO nem disponibilizaram os mesmos mediante nossa solicitação. 
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Uruaçu aos 25 anos de trabalho com a remuneração prevista nos documentos que analisamos, 

poderá alcançar um patamar de 3,5 vezes maior do que perceberá uma professora que se 

aposentar em Alto Horizonte, município situado na mesma região. Diante das diferentes 

condições econômicas existentes entre os estados brasileiros, entre as regiões dentro de cada 

estado e entre os municípios que fazem parte de uma mesma região, essa situação seria 

considerada normal, porém, o fato é que Alto Horizonte possui um Pfel que representa 4,27 

vezes o Pfel de Uruaçu o que contraria a regra de que mais recursos significaria, 

necessariamente, melhores perspectivas de carreira. 

 

 

2.4 O plano referencial de cargos e salários da Campanha Nacional pelo Direito a 

Educação e os planos de carreira da amostra da pesquisa em Goiás 

 

Em 2011 a Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE) publicou um livro 

para discutir o custo aluno qualidade inicial (CAQi), Educação pública de qualidade: quanto 

vale esse direito? (CARREIRA et al, 2011). No que se refere à estrutura de carreira para os 

profissionais do magistério, os autores atualizaram para julho de 2009 o valor do PSPN, R$ 

300,00, constante do Acordo Nacional pela Valorização do Magistério calculado nas discussões 

do Fórum Nacional para Valorização do Magistério em 1994, chegando a um valor de R$ 

1.350,00 para uma jornada de 40 horas semanais resguardado 1/3 para atividades extraclasse.  

A tabela a seguir sintetiza o plano referencial de cargos e salários utilizado pela CNDE 

para o cálculo do CAQi nos valores da época. 

 
Tabela 28 - Plano referencial de cargos e salários para os profissionais do magistério (Referência: 2009) 

Níveis Início Médio Final 
Professor de Nível Básico (Normal) 1.350,00 2.025,00 2.700,00 
Professor de Nível Superior 2.025,00 3.038,00 4.050,00 
Fonte: Carreira et al (2011, p. 34). 

 

Para o professor em regência de sala a CNDE admite a existência de pelo menos dois 

adicionais: i) adicional de 30% para os professores que atuam na área rural; e ii) outros 

adicionais que possam ser estudados para estimular a permanência dos profissionais da 

educação em escolas situadas na periferia, em regiões de difícil acesso ou apresentem um 

quadro de exclusão e violência, mas não apresentou a definição de um percentual. 
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Para compararmos os valores apontados pela CNDE aos valores dos planos de carreira 

de nossa amostra, atualizamos os valores da Tabela 28 utilizando o IPCA. 
 

Tabela 29 - Plano referencial de cargos e salários para os profissionais do magistério utilizados pela Campanha 
Nacional pelo Direito a Educação para discussão do CAQi, atualizado pelo IPCA (jan./2015) 

Níveis Início Médio Final 
Professor de Nível Básico (Normal) 1.865,62 2.798,43 3.731,24 
Professor de Nível Superior 2.798,43 4.197,65 5.596,86 
Fonte: Tabela elaborada para este estudo a partir de Carreira et al (2011, p. 34).  
  

O plano referencial de cargos e salários da CNDE prevê uma dispersão vertical de 

50%, uma dispersão horizontal de 100% e uma dispersão diagonal de 200%. Como a CNDE 

prevê apenas o percentual de adicional do professor que atua na área rural, 30%, para a maioria 

dos professores, os que atuam na área urbana, uma dispersão geral ou remuneratória, como 

estamos denominando a dispersão diagonal mais os adicionais incorporáveis para fins de 

aposentadoria, tem o mesmo percentual da dispersão diagonal, 200%: situação coerente para o 

estudo de um CAQi, pois a definição de um custo aluno qualidade (CAQ) implicaria em uma 

nova configuração do referencial proposto. 

Mesmo reconhecendo que o referencial da CNDE, limitada ao nível superior e sem 

adicionais, e a estrutura de carreira que utilizamos para o cálculo da remuneração geral nos 

municípios da amostra, alcance do nível de pós-graduação lato sensu com adicionais de tempo 

de serviço e titularidade exceto às de mestrado e doutorado, representam situações diferentes, 

inserimos o valor final da remuneração proposta pela CNDE na Tabela 30 para efeitos de 

comparação. 

 
Tabela 30 - Situação dos municípios da amostra da pesquisa em Goiás em relação ao referencial da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação 
(Continua) 

Municípios Pfel  Remuneração*  
Planaltina 15º - 
Sítio D'Abadia 5º - 
Aloândia 1º - 
Alto Horizonte (2010b) 3º 2.435,58 
Diorama (2010a) 4º 2.895,85 
Campos Belos (2010) 14º 3.490,36 
Araguapaz (2001) 8º 3.452,00 
Luziânia (2005) 11º 4.794,45 

Petrolina de Goiás (2008) 
Aragarças (2001) 

7º 4.564,32 
12º 4.698,56 
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Tabela 30 - Situação dos municípios da amostra da pesquisa em Goiás em relação ao referencial da Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação 

(Conclusão) 
Municípios Pfel  Remuneração*  

Abadia de Goiás (2003a) 13º 4.487,61 
CNDE  5.596,86 
Indiara (2002) 10º 6.194,43 
Cachoeira de Goiás (1998) 2º 6.041,01 
Mineiros (2008b) 6º 6.673,87 
Uruaçu (2000) 9º 8.572,48 
Fonte: Tabela elaborada para este estudo. 
 

*Calculada com base na carreira prevista na legislação local e no PSPN de 2015. 
 

Mesmo considerando a desvantagem das variáveis utilizadas para composição das 

remunerações apresentadas, é possível observar que a maioria dos municípios da amostra não 

atinge, no final da carreira, o valor proposto pela CNDE como referencial para o CAQi.  Isso 

não significa, porém, que os municípios com remunerações menores que o referencial da CNDE 

sejam, necessariamente, aqueles com piores condições financeiras.  

 

 

2.5 Outros elementos sobre as redes de ensino dos municípios de Goiás que fazem parte 

da amostra da pesquisa 

 

As quinze redes municipais de ensino selecionadas para realização deste estudo não só 

se distinguem pela assimetria observada no Pfel  e nas remunerações previstas nas carreiras, 

mas também em outros elementos relacionados à localidade das unidades escolares que 

atendem (urbana ou rural), quantidade de matrículas (atendimento parcial ou integral), vínculo 

dos professores (efetivos e contratados temporariamente), apoio ao professor por outro(s) 

profissional(is) dentro da sala de aula (professores de apoio), quantidade de professores atuando 

fora da sala de aula e nível de formação do quadro docente.  

Embora a centralidade deste estudo não esteja em analisar a forma como as redes de 

ensino estão organizadas e a relação que poderia ser estabelecida com a perspectiva de carreira, 

os elementos que discutiremos a seguir são importantes para dimensionar o formato das 

respectivas redes.  

Os dados foram coletados por meio de formulários específicos encaminhados às 

secretarias municipais de educação. Dos quinze municípios do estudo, apenas nove 

encaminharam os formulários preenchidos. Os dados foram organizados por município. 
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Na Tabela 31 a seguir são apresentados os dados referentes à quantidade de escolas, 

de turmas e de matrículas.  

 
Tabela 31 - Unidades educacionais, turmas e matrículas nos municípios da amostra da pesquisa sobre a 

carreira do magistério em Goiás (2013) 

MUNICÍPIO T
ip

o 

U
ni

da
de

s Educação 
Infantil 
Integral 

Educação 
Infantil 
Parcial 

Ensino 
Fundamental 

Integral 

Ensino 
Fundamental 

Parcial 
Total  

T M T M T M T M T M 

Campos Belos 
U 9 13 190 18 345 0 0 88 2.352 119 2.887 
R 2 0 0 3 58 0 0 19 300 22 358 
S 11 13 190 21 403 0 0 107 2.652 141 3.245 

Luziânia* 
U          863 21.392 
R          54 978 
S          917 22.370 

Indiara 
U 7 4 87 13 283 0 0 73 1.785 90 2.155 
R 1 0 0 1 8 0 0 1 14 2 22 
S 8 4 87 14 291 0 0 74 1.799 92 2.177 

Uruaçu 
U 13 22 549 13 321 0 0 73 1.895 108 2.765 
R 2 0 0 0 0 0 0 5 40 5 40 
S 15 22 549 13 321 0 0 78 1.935 113 2.805 

Petrolina de 
Goiás 

U 5 2 73 6 110 0 0 18 404 26 587 
R  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S 5 2 73 6 110 0 0 18 404 26 587 

Mineiros 
U 23 52 777 68 1.496 0 0 182 4.836 302 7.109 
R 11 1 10 1 3 0 0 15 146 17 159 
S 34 53 787 69 1.499 0 0 197 4.982 319 7.268 

Diorama 
U 1 2 20 6 51 2 24 0 0 10 95 
R 1 0 0 0 0 0 0 2 27 2 27 
S 2 2 20 6 51 2 24 2 27 12 122 

Cachoeira de 
Goiás 

U 1 0 0 3 56 0 0 2 40 5 96 
R  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S 1 0 0 3 56 0 0 2 40 5 96 

Fonte: Tabela elaborada para este estudo. 
Legenda: T – Turma; M – Matrículas; U – Urbana; R – Rural; e S – Subtotal 
*O município de Luziânia informou apenas os dados consolidados. 

 

Os municípios pesquisados possuem redes semelhantes quanto às matrículas. A média 

de matrículas por turma, independentemente da localidade das unidades educacionais, é: 23 em 

Campos Belos, 24 em Luziânia, 24 em Indiara, 25 em Uruaçu, 23 em Petrolina de Goiás, 23 

em Mineiros, 10 em Diorama e 19 em Cachoeira de Goiás. Em Uruaçu e Mineiros há maior 

proporção de atendimento da educação infantil em tempo integral, situação que, em tese 

demanda maiores investimentos, porém, ao contrário do que poderia se esperar as carreiras 
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nesses municípios estão entre as mais atrativas de nossa amostra, mesmo possuindo um Pfel 

mediano.  

A menor média de alunos por turma entre os municípios pesquisados está em Diorama 

(10). Esse fator pode ser um ponto que certamente justifica a pequena dispersão remuneratória 

prevista na carreira do magistério nesse município. Menos alunos por turma demanda mais 

professores e, portanto, maior aporte de recursos. Nesse sentido, mesmo tendo um dos maiores 

Pfel de nossa amostra, ao adotar um atendimento em turmas com poucos alunos e, além disso, 

atendendo boa parte em tempo integral, 39%, a possibilidade de uma carreira mais vantajosa 

para os profissionais do magistério certamente ficaria comprometida. 

As secretarias municipais de educação também informaram sobre a quantidade de 

docentes, tanto daqueles que assumem a titularidade da sala quanto daqueles que oferecem 

algum tipo de apoio em sala de aula, bem como o tipo de vínculo e o respectivo cargo.  

 

Tabela 32 - Quantidade de profissionais em regência de sala (responsáveis pelas turmas/docência) nos 
municípios da amostra da pesquisa em Goiás, em 2013 

Unidade 
Professor Assistente de 

ensino 

Assistente de 
creche ou 

semelhante Outro* Total 

T E T E T E 
Campos Belos 51 148 3 16    218 
Luziânia 274 692      966 
Indiara 18 79   9 24  130 
Uruaçu 2 135    4 2 143 
Petrolina Goiás  37      37 
Mineiros 47 275      322 
Diorama  8     4 12 
Cachoeira de Goiás 3 2  1    6 
Aloândia  4       
Fonte: Tabela elaborada para este estudo a partir dos dados informados pelas SME. 
Legenda: T – Temporário (ou comissionado); E – Efetivo  

 

Como é possível observar na Tabela 32, a maioria dos professores que atuam como 

regentes possuem vínculo efetivo com a prefeitura. Em Luziânia aparece o maior número de 

contratos temporários, 274, que correspondem a 28,3% dos professores regentes do município.  

É possível observar que em alguns municípios como Campos Belos, Indiara, Uruaçu 

e Cachoeira de Goiás, assistentes de ensino e assistentes de creche também atuam como 

regentes, porém em número bem inferior ao de professores.  
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Além dos regentes das turmas, os municípios possuem docentes que atuam em 

atividades de apoio diretamente nas salas de aula136.  

 
Tabela 33 - Quantidade de profissionais que auxiliam os regentes em sala de aula nos municípios da amostra 

da pesquisa em Goiás, em 2013 

Unidade 
Professor Assistente de 

ensino 

Assistente de 
creche ou 

semelhante 
Estágio 

remunerado Outro* Total 

T E T E T E 
Campos Belos   3 18     21 
Luziânia  18 21 28 9 21 28  125 
Indiara  9    1   10 
Uruaçu  8   2 23  31 64 
Petrolina Goiás   8 20     28 
Mineiros 1 5  15 19 2  15 57 
Diorama 1 1       2 
Cachoeira de Goiás        5 5 
Aloândia  1       1 
Fonte: Tabela elaborada para este estudo a partir de dados informados pelas SME. 
Legenda: T - Temporário (ou comissionado); E – Efetivo 
 

 

Todos os nove municípios que preencheram os formulários de levantamento de dados 

informaram haver algum tipo de apoio aos profissionais do magistério em sala de aula. Em 

alguns casos, esse apoio é feito por professores efetivos e em outros é feito por assistentes de 

ensino, assistentes de creche, estagiários remunerados ou por pessoas que ocupam outros cargos 

na administração pública. Conforme observamos na análise dos estatutos e planos de carreira 

do magistério, esses profissionais nem sempre são contemplados com os mesmos benefícios da 

carreira concedida aos titulares do cargo de professor. Por outro lado, nem sempre esses 

profissionais possuem a formação necessária para atuar diretamente com os alunos. 

Constatamos casos em que pessoas de cargos como de agente de serviços gerais ou de 

merendeira, sem formação pedagógica, foram colocadas em readaptação de função para auxiliar 

as professoras em sala de aula para atendimento a alunos com necessidades especiais. Mesmo 

que aparentemente sejam casos isolados, servem para exemplificar as demandas existentes nas 

redes municipais que muitas vezes estão desassistidas dos investimentos necessários para o 

atendimento nos temos da legislação vigente. 

                                                 
136 Não solicitamos, nos formulários, o tipo de apoio oferecido por esses profissionais em sala de aula. O mais 
comum certamente é o apoio a alunos com necessidades especiais e o auxílio no cuidado com as crianças da 
educação infantil. 
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As SME também informaram a quantidade de profissionais do magistério que atuam 

nas atividades de apoio pedagógico e administrativas fora da sala de aula. 

 
Tabela 34 - Quantidade de profissionais do magistério, efetivos ou não, atuando em atividades fora da sala 
de aula, inclusive no Conselho Municipal de Educação (caso tenha) e na sede da SME nos municípios da 

amostra da pesquisa em Goiás, em 2013 
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Campos Belos 12 31 1    1 1 7 5 6 1 65 
Luziânia 65 66 2  72 8 59 229 11 3 5  520 
Indiara 8 31     1   5  13 58 
Uruaçu 15 35  2   2  7 1 3 7 72 
Petrolina Goiás 5 12     3     1 21 
Mineiros 24 35 1 14 1 4 20 2 2 3 23 23 152 
Diorama 1 1     1      3 
Cachoeira de Goiás 1 1           2 
Aloândia 1            1 
Fonte: Tabela elaborada para este estudo. 

 

As funções que ocupam o maior número de profissionais do magistério fora da sala de 

aula nos municípios pesquisados são a direção ou administração escolar e a coordenação 

pedagógica. Em Luziânia a carreira do magistério é composta por dois cargos, professores e 

especialistas. Talvez por isso haja um número maior de profissionais atuando fora da sala de 

aula, inclusive em atividades que fogem às funções de magistério como as de secretaria e de 

merenda escolar137. 

Com base nos dados de matrícula e de modulação docente na Tabela 35 a seguir, é 

possível verificar a quantidade de matrículas por docente em cada uma das redes. Nesse caso 

estamos considerando docentes tanto os profissionais da educação que lidam diretamente na 

regência como responsáveis pelas turmas, como aqueles que dão apoio em sala de aula e fora 

dela, independente do cargo que ocupam, pois conforme já observamos existem profissionais 

que não são professores, mas que atuam na regência e no apoio dentro e fora da sala de aula.  

 

                                                 
137 Durante a análise dos dados solicitamos a ratificação da informação enviada pela SME de Luziânia sobre o 
número de profissionais do magistério trabalhando em atividades da merenda escolar por entendermos ser um 
número bastante elevado. Porém, até a conclusão deste estudo não tivemos devolutiva por parte daquela secretaria. 
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Tabela 35 - Matrículas por docente nas redes de ensino da amostra da pesquisa em Goiás 

Municípios Matrículas 
Docente 
em sala 
de aula 

Apoio à 
docência na 
sala de aula 

Apoio à 
docência fora 

da sala de aula 
Total Matrículas/docente 

na rede de ensino 

Campos Belos 2.887 218 21 65 304 9 
Luziânia 22.370 966 0 520 1.486 15 
Indiara 2.177 130 10 58 198 11 
Uruaçu 2.805 143 64 72 279 10 
Petrolina Goiás 587 37 28 21 86 7 
Mineiros 7.268 322 57 152 531 14 
Diorama 122 12 2 3 17 7 
Cachoeira de Goiás 96 6 5 2 13 7 
Aloândia 62 4 1 1 6 10 
Fonte: Tabela elaborada para este estudo a partir dos dados informados pelas SME. 

 

A quantidade de matrículas por professor é um dos elementos apontados pelo CNE 

para a viabilidade dos planos de carreira. De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 09/2009, que 

apresenta diretrizes para a elaboração dos planos de carreira do magistério da educação básica, 

nas redes de ensino fundamental e médio haveria de ter uma proporção “nunca inferior a 1 (um) 

professor para 22 (vinte e dois) estudantes” (BRASIL, 2009b). O parecer ressalva que nos casos 

do atendimento à educação infantil, educação no campo e outras modalidades a proporção deve 

ser definida pelos sistemas de ensino visando sempre a qualidade da oferta educacional.  

Como mostra a Tabela 35, a média de matrículas por docente nas redes de ensino 

analisadas é bem menor que aquela apontada pelo CNE para o ensino fundamental e médio. 

Um dos motivos é justamente o cálculo conjunto das matrículas da educação infantil com as 

matrículas do ensino fundamental. Mesmo assim, a proporção de matrículas por professor 

apresenta-se com diferenças significativas. Enquanto em Luziânia há 15 matrículas por docente 

na rede de ensino, em Petrolina de Goiás, Diorama e Cachoeira de Goiás há apenas 7 matrículas 

por docente, ou seja, em Luziânia tem-se mais que o dobro de matrículas por docente que nas 

citadas redes de ensino. Uma das causas dessa diferença está no fato dos três municípios citados 

terem uma maior proporção de turmas na educação infantil e, consequentemente, terem um 

número menor de matrículas por turma e por docente seja na regência ou no apoio à regência 

dentro e fora das turmas. 

Certamente a proporção de 15 matrículas por professor na rede de ensino de Luziânia 

colabora para que o município tenha condições de manter uma carreira com melhores 

perspectivas que em outros municípios que possuem uma proporção menor, mesmo que estes 

tenham um Pfel mais elevado. O mesmo poderia se aplicar para o caso de Mineiros que, apesar 
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de ser um dos municípios com Pfel mediano, consegue proporcionar aos profissionais do 

magistério uma das melhores carreiras entre os municípios estudados.  

 
Tabela 36 - Vínculo e formação dos profissionais do magistério nos municípios da amostra da pesquisa em 

Goiás 

Municípios Tipo de Vínculo 

E
ns

in
o 

fu
nd

am
en

ta
l 

E
ns

in
o 

m
éd

io
 

E
ns

in
o 

m
éd

io
 n

or
m

al
 

(m
ag

is
té

ri
o)

 

L
ic

en
ci

at
ur

a 

B
ac

ha
re

la
do

 

E
sp

ec
ia

liz
aç

ão
 la

to
 

se
ns

u 

M
es

tr
ad

o 
D

ou
to

ra
do

 

Su
bt

ot
al

 

% 

T
ot

al
 

Campos Belos Efetivos     22 106   132 1   261 92,55 282 
Contrato temporário     3 16   2     21 7,45 

Luziânia Efetivos     30 297   651     978 78,43 1.247 
Contrato temporário       269         269 21,57 

Indiara Efetivos   26 5 62   71     164 86,77 189 
Contrato temporário   17   8         25 13,23 

Uruaçu Efetivos     17 93   92     202 99,02 204 
Contrato temporário       2         2 0,98 

Petrolina Goiás Efetivos       31   21     52 100,00 52 

Mineiros 
Efetivos   1 4 173   202 1   381 84,11 

453 Contrato temporário 2 20   47         69 15,23 
Comissionado       1 2       3 0,66 

Diorama Efetivos     2     10     12 92,31 13 
Contrato temporário   1             1 7,69 

Cachoeira de Goiás Efetivos           4     4 100,00 4 
Aloândia Efetivos           6     6 100,00 6 

 Fonte: Tabela elaborada para este estudo. 
 

Os dados informados pelas SME no formulário que solicitava informações sobre o 

vínculo e a formação dos profissionais do magistério e que foram as fontes para elaboração da 

Tabela 36 não coincidem, em sua maioria, com os dados solicitados nos formulários anteriores, 

quantidade de profissionais que atuam na regência e no apoio a regência. Isso se deve ao fato 

de que em alguns casos a regência e o apoio à regência em/fora da sala de aula é feito por 

profissionais que não fazem parte do quadro do magistério.  

Como podemos observar na Tabela 36, o tipo de vínculo prevalecente é o realizado 

por meio de concurso público que gera a situação de servidor efetivo, de titularidade no cargo. 

Na maioria dos municípios que enviaram as informações, o percentual de contratos temporários 

parece estar dentro da normalidade uma vez que existem algumas situações em que não é 

recomendável a contratação por meio de concurso público, como são os casos de afastamento 
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temporário dos servidores efetivos, tais como: licença maternidade, licença prêmio, licença para 

tratamento de saúde, licença para aprimoramento profissional, dentre outros.  

A situação regular dos municípios de Goiás quanto ao tipo de vínculo dos servidores 

públicos certamente tem a ver com o rigor adotado pelo TCM/GO quanto a esse quesito. Todos 

os contratos temporários precisam ser justificados individualmente. E, mesmo assim, a 

orientação informal do TCM/GO é que os municípios tenham servidores efetivos que possam 

suprir os afastamentos temporários, uma vez que, segundo o Tribunal, sempre haverá esse tipo 

de demanda, o que torna possível o planejamento da ação pública no sentido de ter um quadro 

de reserva evitando assim a improvisação dos contratos temporários. Além disso, os contratos 

temporários nos municípios de Goiás obrigatoriamente precisam ser precedidos de processo 

seletivo que a partir de 2014 cumprem os mesmos procedimentos do concurso público, o que 

reduz a possibilidade de fraudes na seleção dos servidores. 

No que se refere à formação, apesar dos municípios informarem como profissionais 

do magistério aqueles com escolarização limitada ao ensino fundamental (2 contratos 

temporários em Mineiros) e ao ensino médio (26 efetivos em Indiara e 1 em Mineiros; e 20 

temporários em Mineiros, 17 em Indiara e 1 em Diorama), a maior parte dos servidores 

informados possuem no mínimo o ensino médio/modalidade normal. A maioria dos servidores 

possui licenciatura ou licenciatura mais especialização lato sensu. Foram informados apenas 2 

profissionais do magistério com formação stricto sensu, mestrado. Não foram informados 

profissionais do magistério com doutorado. 

Os dados sobre a formação dos profissionais do magistério reforçam a necessidade de 

atenção particular quanto a forma de analisar a dispersão das carreiras. Por mais que alguns 

planos contemplem os títulos de mestrado e doutorado, seja por meio de progressão vertical ou 

por meio de adicionais de titularidade, essa é uma situação que torna incipiente a dispersão 

prevista na carreira, pois, conforme mostra a Tabela 36, são raros os profissionais com esses 

níveis de formação. Os profissionais que concluem o mestrado e/ou doutorado tendem a migrar 

para a educação superior, locus que ainda garante um pouco mais de prestígio e maior 

remuneração que na educação básica. 

O PNE 2014/2024 prevê a ampliação do número de mestres e doutores formados 

anualmente no Brasil. A meta 14 indica a formação anual de 60.000 mestres. A forma como os 

cursos serão ofertados na área educacional e a definição do que se espera dos profissionais do 

magistério com título de mestre no âmbito das unidades escolares da educação básica é algo 

que ainda precisa ser definido. Caso contrário, assim como tem acontecido com os títulos de 

especialização lacto sensu, corre-se o risco de se cair num processo de banalização do título de 
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mestre, ou seja: i) de ampliar desordenadamente a oferta sem a devida regulação quanto a 

qualidade dos cursos; ii) de desvinculação das demandas reais das unidades escolares e das 

respectivas redes de ensino; e iii) da utilização do título única e exclusivamente para ampliação 

da remuneração sem uma correspondência mínima com o profissionalismo docente138. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138 Ver o conceito de profissionalismo em Ball (2005). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo realizado, cuja síntese passamos a apresentar nestas considerações finais, 

certamente não dá conta de todas as dimensões de análise inicialmente almejadas, mas colabora, 

se não para desvelar as entrelinhas da política para a carreira do magistério no Brasil, e em 

particular em redes municipais de ensino do Estado de Goiás, pelo menos para levantar novas 

questões que a envolvem, sobretudo daquelas relacionadas à elaboração dos estatutos e planos 

municipais bem como das condições de financiamento educacional dos municípios analisados. 

Este estudo partiu da hipótese de que municípios com melhores condições econômicas, 

situação que pode ser observada por meio do que chamamos de Pfel, tivessem carreiras mais 

atrativas para os profissionais do magistério, ou seja, melhores Pfel representariam melhores 

possibilidades de remuneração docente por meio da carreira. Esta hipótese coaduna com a ideia 

que moveu as maiores discussões em torno da elaboração do novo PNE 2014/2024: que para 

dar-se um salto na qualidade da educação em nosso país seria preciso aumentar os investimentos 

públicos nessa área, em particular na educação pública, e que parte da ampliação dos 

investimentos tivesse como destino direto a valorização dos profissionais do magistério.  

Tendo o Pfel como parâmetro para analisar maiores ou menores perspectivas de 

carreira, o estudo partiu de uma questão central: como foram instituídos nos documentos de 

abrangência nacional os principais aspectos que atualmente devem/deveriam compor a carreira 

do magistério e de que forma têm sido contemplados na regulamentação local, particularmente 

nos estatutos e planos de carreira de 15 municípios do Estado de Goiás, no período de 1997 a 

2013? O exercício de resposta a essa questão foi delineado a partir de recortes mais objetivos 

onde buscamos: i) compreender a constituição histórica das relações estatutárias e de carreira 

do magistério com o Estado no Brasil; ii) identificar e compreender as ideias que podem ter 

influenciado na construção das políticas de carreira para o magistério público da educação 

básica no período de 1997 a 2013; iii) analisar e compreender o processo de produção dos textos 

de normatização dos elementos constitutivos da carreira do magistério no âmbito do governo 

federal, bem como o teor desta normatização e os tensionamentos existentes; iv) compreender 

como municípios de Goiás acolheram a normatização federal na elaboração local dos estatutos 

e planos de carreira do magistério; e v) verificar se municípios com maiores Pfel  possuem 

melhores propostas de carreira para os profissionais do magistério e se têm conseguido efetivá-

las. 
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Quanto a abordagem metodológica buscamos subsidiar o estudo nas ideias do ciclo de 

políticas de Ball e Bowe utilizando a teoria dos contextos em que as políticas se desenvolvem. 

Também encontramos no modus operandi da pesquisa em Pierre Bourdieu um caminho para 

análise das relações estabelecidas entre os agentes, sobretudo institucionais, nos diferentes 

cenários em que foram situadas as discussões sobre a carreira do magistério no Brasil. 

No que se refere aos procedimentos metodológicos o estudo encontrou barreiras que 

em geral são comuns em projetos de caráter documental cujas fontes nem sempre são públicas. 

Particularmente a dificuldade de conseguir informações sobre as folhas de pagamento dos 

profissionais do magistério, conforme já descrevemos, talvez tenha sido o principal prejuízo a 

uma análise mais acurada da carreira nos municípios pesquisados. 

Os primeiros elementos de regulação da relação entre os professores públicos e o 

Estado no Brasil, que poderíamos denominar das primeiras regras estatutárias para o magistério 

no Brasil, foram publicados no século XVIII após a expulsão dos jesuítas do Reino Português. 

Na Lei de 15 de Outubro de 1827, no Brasil Império, aparecem mais elementos que 

representam avanços para o período, dentre eles a remuneração anual variando entre 200$000 

e 500$000 anuais, possibilidade de receber gratificação por desempenho e a paridade salarial 

entre mestres e mestras.  

Com a aprovação do Ato Adicional de 1834 há o fortalecimento do processo de 

descentralização da educação sendo os sistemas regionais responsáveis por legislar sobre a 

instrução primária e secundária e, consequentemente, sobre a relação estatutária com os 

professores. Assim, a partir de 1.834 a literatura sobre a história do trabalho docente no Brasil, 

em geral, é tratada a partir da regionalidade, sobretudo da região sudeste do país, em especial 

São Paulo e Rio de Janeiro. São escassos os registros sobre avanços, retrocessos e 

tensionamentos que ocorreram a partir do processo de descentralização da educação a partir de 

1.834 tendo como consequências implicações semelhantes em todos os estados brasileiros. Os 

principais registros são aqueles dos próprios textos constitucionais e da legislação 

infraconstitucional. Para se ter uma ideia, foi na Lei nº 5.692/1971 que pela primeira vez 

aparece na legislação federal a determinação para que cada sistema de ensino aprove estatuto 

que estruture a carreira do magistério de 1º e 2º grau. Antes disso, o último registro oficial 

pensado nesse sentido foi o da Lei de 15 de Outubro de 1827, que por sinal não tratava de 

carreira. 

Mesmo que pareça pouco relevante para a compreensão de nosso objeto de estudo no 

contexto que recortamos, 1997 a 2013, julgamos pertinente fazer o registro de um itinerário 

histórico das relações estatutárias entre os profissionais do magistério e o Estado, no Brasil, 
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com o resgate do tema a partir da segunda metade do século XVIII por observar a ausência 

desse tipo de estudo nas fontes pesquisadas. São questões que, em diferentes momentos 

históricos, colocam os professores com diferentes perspectivas de reconhecimento social, 

carreira e remuneração, e dão pistas da complexidade que envolveria, a partir dos anos 1990 a 

construção de uma política para a carreira do magistério da educação básica pública em nosso 

país. 

Em meio às disputas existentes, os caminhos assumidos para a construção de uma 

política de carreira para o magistério da educação básica pública no Brasil, ou no mínimo, para 

a normatização federal de elementos constitutivos dessa carreira, a partir de 1997,  podem ter 

sofrido influências de diversos fatores, dentre eles: i) da forma como historicamente o trabalho 

docente foi delineado no país; ii) das ideias que circularam em eventos internacionais como na 

Conferência Mundial de Educação para Todos/1990; iii) das orientações do Banco Mundial 

para os países em desenvolvimento; iv) da política inicialmente adotada de focalização do 

atendimento ao ensino fundamental e do respectivo modelo de financiamento, Fundef; v) da 

forma como estão distribuídas as competências no pacto federativo; vi) das ideias de 

corporações de cunho empresarial que, fundamentadas em experiências internacionais, 

defendem a remuneração por desempenho em detrimento dos planos de carreira e da 

estabilidade139; e, particularmente vii) da luta dos profissionais do magistério representados 

nacionalmente pela CNTE tendo como pauta melhores condições de trabalho, dentre elas a 

valorização salarial regulamentada por meio dos estatutos e planos de carreira da categoria.  

A Conferência Mundial de Educação para Todos realizada em Jomtien na Tailândia 

em 1990, embora tivesse como um de seus patrocinadores o Banco Mundial, indicou como 

referência para melhoria das condições de trabalho docente, a Recomendação Relativa à 

Situação do Pessoal Docente OIT/UNESCO de 1966.  O fato da Conferência Mundial de 

Educação para Todos, 1990, indicar como referência para melhoria das condições de trabalho 

docente um documento de 1966 demonstra claramente que em muitos países aquelas 

recomendações ainda não haviam sido instituídas. No Brasil, sobretudo na normatização 

federal, pouco se havia avançado.  

Na Recomendação da OIT de 1966, além de aspectos de valorização profissional, 

social e ética, são apontados elementos diretamente vinculados à carreira do magistério, tais 

como: i) carga horária compatível com o número de alunos atendidos por dia e por semana, 

com tempo de preparação das aulas, com a necessidade do professor participar de atividades 

                                                 
139 Ver Parceiros da Educação (2010). 
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extracurriculares, com o tempo de contato com os pais etc; ii) remuneração compatível com a 

de outras profissões que exigem qualificações equivalentes ou análogas; iii) progressão na 

remuneração durante o exercício profissional, inclusive para os casos de contratos temporários 

ou de período experimental; e iv) revisão periódica tendo em conta o aumento do custo de vida 

(reajustes). 

Na década de 1990, se por um lado a indicação da Recomendação da OIT de 1966 

representaria um passo importante na luta dos profissionais do magistério por melhores 

condições de trabalho, por outro as ideias do Banco Mundial, expressas no documento 

Prioridades y estratégias para la educación. Examen del Banco Mundial, de 1996, dentro de 

uma perspectiva neoliberal para os assuntos educacionais, subsidiou os gestores em outra 

direção. Neste documento as orientações do Banco Mundial para melhorar os resultados 

educacional estão centradas em quatro eixos: i) o estabelecimento de normas sobre os resultados 

da educação; ii) apoio com insumos que sejam capazes de melhorar o rendimento; iii) adoção 

de estratégia flexíveis para aquisição e utilização dos insumos; e iv) a vigilância dos resultados.  

No segundo documento do Banco Mundial que analisamos, Informe sobre el 

Desarrollo Mundial. Servicios para los Pobres, de 2004, as orientações do documento de 1996 

são ratificadas, inclusive com exemplos que defendem, dentre outros: i) que o investimento em 

kits de material de instrução é mais eficiente para melhoria dos resultados educacionais do que 

o investimento no salário dos professores; ii) flexibilidade na contratação de professores 

práticos, ou seja, recrutados da própria comunidade sem nenhuma formação acadêmica e 

treinados para desenvolver determinado programa (casos da Etiopia e da India); e iii) utilização 

de incentivos remuneratórios individuais para os professores que conseguirem os melhores 

resultados em contraposição às carreiras que levam em consideração a formação, o tempo de 

serviço e o treinamento. O Programa Mais Educação do Governo Federal que financia 

atividades no contraturno nas unidades de educação básica pública, conforme mostramos, é um 

exemplo claro da flexibilidade encontrada para contratar mão-de-obra barata, e além disso, sem 

garantir qualquer tipo de estabilidade para os voluntários. 

Uma outra tendência que tem raízes na Conferência Mundial de Educação para Todos 

de 1990 bem como de orientações do Banco Mundial dentro do referencial neoliberal é a 

focalização do atendimento ao nível básico de escolarização que no Brasil corresponde ao 

ensino fundamental. Para ampliar o atendimento não seria necessário, de acordo com essa 

orientação, ampliar os recursos já existentes, mas otimizar a aplicação. A materialidade dessa 

concepção pode-se observar na implantação do Fundef, que com quase nenhuma participação 

da União com recursos novos, foi desenvolvido praticamente pela lógica da redistribuição dos 
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recursos já existentes no âmbito de cada estado com seus respectivos municípios. A valorização 

dos profissionais do magistério por meio dos fundos, foi limitada aos profissionais com atuação 

do ensino fundamental e mesmo assim de forma pontual, nas regiões mais pobres do país. 

Um indício de que as ideias defendidas pelo Banco Mundial teve algum grau de 

influência na normatização federal de elementos constitutivos da carreira do magistério no 

Brasil, e mais especificamente na elaboração dos estatutos e planos de carreira de estados e 

municípios, foi a elaboração do manual de orientação Plano de Carreira e Remuneração do 

Magistério Público: LDB, Fundef, Diretrizes Nacionais e nova concepção de carreira 

publicado em 2000 e que estampa na parte pré-textual ser o produto de um acordo do Ministério 

da Educação com o Banco por meio do Fundescola. Neste texto algumas das críticas do banco 

mundial, como por exemplo às carreiras pautadas na antiguidade, são ratificadas pelos autores. 

O foco na avaliação de desempenho docente como critério para progressão na carreira é outro 

ponto similar. Há que se ressaltar, porém, que o texto foi enviado aos municípios como subsídio 

para elaboração dos planos de carreira à luz da normatização federal que já existia. Em nenhum 

momento há alguma condicionalidade para que os municípios fizessem uso das orientações 

dadas, ou seja, caberia a cada município, no bojo da gestão local, elaborar os planos de carreira 

que julgassem mais adequados à sua realidade. A imposição de modelos, julgados no âmbito 

do governo federal como ideais para os municípios brasileiros, não encontraria guarida na 

Constituição Federal de 1988. O Pacto Federativo garante a autonomia dos entes federados no 

processo de regulação contratual com os servidores públicos devendo o governo federal emitir 

apenas as diretrizes gerais sobre a educação. As ações diretas de inconstitucionalidade 

envolvendo elementos da carreira do magistério tratadas neste estudo (ADI nº 1.627/1998, ADI 

nº 4.167/2008 e ADI nº 4.848/2012) são exemplos de como o federalismo brasileiro dificulta 

avanços na elaboração de regras objetivas pensadas para todo o país.  

A CNTE, representando legalmente boa parte dos trabalhadores em educação do país, 

desde sua criação em 1990, tem conseguido influenciar, em favor dos profissionais do 

magistério, os principais debates que envolvem, no cenário federal: formação, carreira, 

remuneração e avaliação docente. A influência da CNTE pode ser observada diretamente como 

representante da categoria junto ao governo federal, nas representações nos colegiados de 

âmbito nacional (CNE e FNE, por exemplo) ou indiretamente por meio de parlamentares cujas 

bases estão ligadas ao movimento sindical140. Diferente da influência decorrente das ideias em 

circulação em eventos internacionais ou daquela decorrente de organismos multilaterais como 

                                                 
140 Ver Monlevade (2000) e Vieira (2012b). 
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o Banco Mundial, a influência da CNTE na construção de políticas para a carreira do magistério 

no Brasil se dá de forma mais incisiva, no dia-a-dia, no itinerário da discussão desde sua 

formulação como projeto de lei à sua normatização como lei e posteriormente em outros 

formatos de norma, como por exemplo, nas resoluções do CNE. A influência da CNTE é 

percebida, portanto, durante todo o processo de produção dos textos federais envolvendo a 

carreira do magistério. 

A produção dos textos que institui, regulamenta e/ou normatiza a carreira do 

magistério no Brasil pode ser observada em dois contextos, o de produção dos textos federais 

como leis, resoluções, pareceres, decretos, orientações etc. e o de produção dos textos locais 

como as leis municipais: estatutos e planos de carreira, por exemplo.  

A legislação federal aprovada no primeiro período recortado em nosso estudo, 1997 a 

2008, (Lei nº 9.394/1996 - LDB, a Lei nº 9.424/1996 - Fundef e a Lei nº 10.172/2001 - PNE) 

com base em princípios constitucionais de 1988 traz diretrizes (LDB) e proposições (PNE) 

inerentes a carreira do magistério, porém, desprovida de objetividade. O que colaborou para 

que as intenções previstas na legislação fossem acolhidas nos municípios, foi o aporte de outros 

dois documentos: o primeiro, a Resolução CNE/CEB nº 03/1997, diretrizes para elaboração dos 

planos de carreira do magistério, que foi o produto do tensionamento entre a CNTE e o MEC 

dentro do CNE; e o segundo, conforme já indicamos, o texto Plano de Carreira e Remuneração 

do Magistério Público: LDB, Fundef, Diretrizes Nacionais e nova concepção de carreira, 

produzido por consultores do MEC e publicado em 2000. Ratificamos que as orientações do 

MEC neste documento, porém, não podem ser consideradas uma transferência imediata do 

ideário do Banco Mundial tal qual assumido por este organismo nos documentos que discutimos 

neste estudo, mas se aproximam em diversos aspectos, sobretudo daqueles vinculados à 

avaliação de desempenho e ao racionamento ou otimização dos insumos necessários à oferta 

educacional. Na mesma direção encontram-se as orientações descentralizadoras que tratam os 

pais como clientes e, portanto, como maiores interessados pela gestão das instituições escolares. 

Essa é uma dimensão da gestão gerencial assumida em alguns dos estatutos dos municípios 

pesquisados que se contrapõem a uma dimensão democrática da gestão escolar.  

Mesmo não avançando na definição de um PSPN as diretrizes para a carreira de 1997 

avançaram em objetividade: trataram da jornada de trabalho, propuseram o “salário médio” e 

sugeriram percentuais para a dispersão das tabelas de vencimentos, por exemplo. Várias 

orientações da Recomendação relativa a situação do pessoal docente aprovada pela OIT em 

1966 (UNESCO, 2008) e sugeridas para as políticas de valorização do magistério na Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos em 1990 podem ser observadas tanto no texto do Parecer 
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CNE/CEB nº 10/1997 que antecedeu e fundamentou a Resolução CNE/CEB nº 03/1997, quanto 

na própria resolução. Por outro lado, também é possível observar, tanto nos documentos 

aprovados pelo CNE quanto no documento produzido sob encomenda do MEC no âmbito do 

Fudescola tendência para uma concepção de carreira centrada primordialmente na avaliação de 

desempenho em termos muito próximos daqueles utilizados pelo Banco Mundial nas 

orientações de 1996 (BANCO MUNDIAL, 1996), ou seja, numa linha de pensamento em que 

os pais e alunos são clientes, os professores são insumos e o ensino é um produto possível de 

ser quantificado. Nesses padrões neoliberais o trabalho docente não é mais relevante que outros 

elementos como o material didático ou a existência de bibliotecas nas escolas e, portanto, não 

deve ser o foco dos investimentos públicos, a não ser que seja por meio dos incentivos, dos 

bônus ou das gratificações de produtividade. Tudo isso em detrimento à vinculação de 

estabilidade com o serviço público e às perspectivas de uma carreira sólida, transparente e 

atrativa. 

Nos textos produzidos nos municípios da amostra, estatutos e planos de carreira, é 

possível observar a influência das diretrizes nacionais elaboradas pelo CNE em 1997 e da 

interpretação dada por Dutra Junior et al (2000) a essas diretrizes e à legislação federal que 

aborda o tema. 

De 2008 a 2013, segundo período analisado, tem-se um novo cenário na produção dos 

textos federais. A criação do Fundeb em 2007 impulsionou a aprovação da Lei nº 11.738/2008, 

a Lei do PSPN, um marco histórico na luta dos profissionais do magistério por melhores 

perspectivas de valorização social, profissional e salarial. A objetividade na definição de 

elementos constitutivos da carreira do magistério, ausente na legislação do período anterior, 

1997 a 2008, é uma marca da Lei nº 11.738/2008, que em poucos parágrafos instituiu o PSPN, 

o vinculou a uma jornada de trabalho e à formação mínima para a docência, determinou 

proporção de horas atividades, determinou complementação da União para viabilizá-lo, 

determinou a forma de atualizá-lo, dentre outros.  

Quanto à avanços na interpretação da legislação, expressos na interpretação do CNE 

nas diretrizes para elaboração dos planos de carreira, é possível observar que a objetividade dos 

dispositivos da Resolução CNE/CEB nº 03/1997, inclusive dos elementos que ainda não haviam 

avançado na legislação da época como é o caso das horas atividades, não é observada na 

Resolução CNE/CEB nº 02/2009 que a substituiu, e que por isso, certamente reduziu a 

perspectiva de sua utilização como instrumento de orientação para a elaboração da legislação 

local sobre a carreira do magistério.  
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Para o período de 2008 a 2013 não encontramos informações sobre textos 

complementares de orientação do MEC aos municípios semelhantes aos produzidos a partir das 

diretrizes de 1997 como Dutra Junior et al (2000) e Rodrigues e Giágio (2001). Mesmo 

correndo o risco de se ter nos manuais dessa natureza um viés que represente mais os interesses 

de seus produtores ou das agências que os financiam do que os interesses dos profissionais do 

magistério, se levarmos em conta a escassez de pessoal qualificado para discutir o tema nos 

municípios e em muitos casos a ausência da representação sindical, orientações sobre conceitos 

e até modelos de como fazer, no mínimo, poderiam contribuir para romper com a inércia 

existente em alguns lugares. Conforme mostramos no decorrer de nosso estudo, em 2 dos 15 

municípios da amostra, até 2013, os profissionais do magistério não eram contemplados com 

estatutos e planos de carreira.  

Dos quinze municípios que compõem nossa amostra apenas quatro elaboraram ou 

reelaboraram estatutos e/ou planos de carreira no período de 2008 a 2013. A legislação 

municipal deste período evidencia a busca de adequações na estrutura das carreiras para 

atendimento à legislação federal, sobretudo à Lei do PSPN. Podem ser citados como efeitos 

colaterais desse movimento: i) a redução da dispersão das carreiras e/ou a supressão do nível I 

magistério/modalidade normal; ii) a extinção do adicional de titularidade; e iii) o surgimento, 

no âmbito municipal, da remuneração variável, mais especificamente, a remuneração por 

desempenho e produtividade tendo como quesito, dentre outros, o desempenho dos alunos. 

Para compreender como os municípios da amostra acolheram a normatização federal 

na normatização local, particularmente nos estatutos e planos de carreira, partimos de dois 

critérios. O primeiro foi dividir o período analisado (1997 a 2008) em dois períodos menores 

(1997 a 2008 e 2008 a 2013) tendo como divisa em 2008 quando da data de aprovação da Lei 

do PSPN. A divisão do período geral foi um desdobramento de um dos objetivos para verificar 

se o Fundeb, a Lei do PSPN e as novas diretrizes para a carreira do magistério (2009) 

impactaram na elaboração/reelaboração dos estatutos e planos de carreira municipais. Dada a 

diversidade de fatores que poderiam ser analisadas nos documentos locais, no segundo critério 

elegemos 10 elementos constitutivos da carreira do magistério para que pudéssemos focar a 

investigação e que pudessem ser observados na normatização específica dos dois períodos 

recortados: i) os profissionais do magistério; ii) os critérios de ingresso na carreira; iii) o 

vencimento inicial da carreira; iv) jornada de trabalho; v) estrutura da carreira; vi) critérios de 

movimentação na carreira; vii) adicionais que compõem a remuneração do magistério; viii) 

gratificações que compõem a remuneração do magistério; ix) aperfeiçoamento profissional 

continuado e licenças remuneradas; e x) gestão escolar democrática.  
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A normatização federal de 1997 a 2008 não indica quais os cargos que compõem a 

categoria profissionais do magistério. Indica apenas as funções de docência e de apoio à 

docência. Nos municípios da amostra o cargo mais comum na carreira do magistério é o de 

professor, tendo ainda a presença dos cargos de especialista em educação e pedagogo. Embora 

alguns municípios já reconheçam os Assistentes de Ensino, Auxiliares de Ensino e Assistentes 

de Creche que exercem a docência como profissionais do magistério, na maioria dos casos eles 

permanecem à margem do processo de valorização por meio dos planos de carreira, estando, na 

melhor das hipóteses, contemplados nos quadros transitórios. Essa é uma situação que não 

muda no segundo recorte temporal analisado, 2008 a 2013. 

Com exceção dos casos específicos previstos na Constituição Federal de 1988 para 

contratação temporária de pessoal, em todos os estatutos e planos de carreira analisados o 

concurso público é o principal critério de ingresso na carreira do magistério. Os dados 

informados pelas SME mostram que o número de contratos temporários é pequeno indicando 

que as vagas existentes estejam sendo providas por meio de concurso público. Colabora para 

esta situação, o rigor do TCM/GO no trato deste tema. 

Na normatização federal do período compreendido entre 1997 e 2008 não houve a 

definição de um parâmetro para o vencimento inicial das carreiras. Uma das regras mais 

objetivas editadas na Resolução CNE/CEB nº 03/1997 e que teria um impacto positivo na 

carreira do magistério caso fosse levada em consideração na elaboração dos estatutos e planos 

de carreira foi a orientação de se tomar o VAA do Fundef como parâmetro para a definição do 

salário médio da tabela de vencimentos. Entretanto, isso não foi acatado na maioria dos 

municípios analisados e mesmo que todos estivessem focando o atendimento ao ensino 

fundamental percebeu-se que a diferença dos vencimentos, seja no início da tabela (vencimento 

inicial), no meio da tabela (salário médio) ou no final da tabela, chegava a ser superior a 100%, 

ou seja, atendendo à mesma etapa de ensino, com a mesma carga horária e com as mesmas 

responsabilidades, um professor de determinado município recebia mais que o dobro do que 

seu colega recebia em outro município do mesmo estado e até da mesma região do estado.  

Sobre o vencimento inicial da carreira, a normatização federal aprovada no segundo 

período analisado, 2008 a 2013, deveria ter um forte impacto. A Lei nº 11.738/2008 instituiu o 

PSPN como regra para o vencimento inicial das tabelas, atribuído a uma jornada de, no máximo 

40 horas semanais, resguardando pelo menos 1/3 das horas para atividades extraclasse. Porém, 

no levantamento realizado pelo Sintego em maio de 2013 apenas 6 dos 15 municípios da 

amostra estavam pagando o PSPN. Seguindo a hipótese inicial de nosso estudo poderíamos 

imaginar que os 6 municípios que estavam pagando o PSPN seriam os que possuíam os 
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melhores potenciais de financiamento. Pelo contrário, apenas um dos 6 municípios tinha um 

Pfel significativo, mesmo assim era um município que não possuía o nível I, modalidade 

normal. Os outros 5 municípios eram justamente os que possuíam os menores potenciais de 

financiamento educacional.  

Para análise da jornada de trabalho observamos a quantidade de horas de cada jornada, 

o percentual de horas atividades e o local e a forma de cumprimento das horas atividades. A 

normatização federal de 1997 a 2008, em particular da Resolução CNE/CEB nº 03/1997, tinha 

como diretriz a definição de uma jornada de até 40 horas semanais com percentual de 20% a 

25% reservado para atividades extraclasse a ser desenvolvidas de acordo com a proposta 

pedagógica de cada escola. Na maioria dos estatutos e planos de carreira analisados a jornada 

foi definida de forma variável em 20, 30 ou 40 horas semanais a ser cumprida de acordo com 

as demandas do serviço público e com a disponibilidade dos professores. De modo geral os 

documentos preveem a destinação de 20% a 33,33% da carga horária para as atividades 

extraclasse indicando que uma parte dessas horas devam ser cumpridas na escola de acordo 

com as respectivas propostas pedagógicas. Embora a Lei do PSPN defina que as horas 

atividades devam ser na proporção de, no mínimo, 33,33% da jornada, os municípios que 

elaboraram/reelaboraram seus estatutos e planos de carreira a partir de 2008 não fizeram essa 

adequação permanecendo com percentual inferior, ou seja, mesmo sendo uma determinação 

instituída por uma lei federal, o respeito ao percentual integral de horas atividades ainda é algo 

que não se efetivou em todos os casos analisados. 

Na análise da estrutura das carreiras foram observados aspectos quanto: i) ao modelo 

adotado, se piramidal ou linear; ii) aos termos utilizados para classificação do cargo, grau de 

formação; iii) aos termos utilizados para definir a localização dos vencimentos na tabela 

considerando o tempo de serviço, a avaliação de desempenho e o treinamento, por exemplo; e 

iv) aos termos utilizados para definir a movimentação na carreira. Na normatização federal não 

há uma nomenclatura padrão para esses aspectos. Isso faz com que os termos classe, nível, 

promoção, progressão vertical, progressão horizontal e referência apareçam nos planos com 

diferentes significados. Nos modelos de planos de carreira apresentados por Dutra Junior et al 

(2000) a formação aparece em uma escala de progressão vertical e a avaliação de desempenho, 

vinculada a determinado interstício, na progressão horizontal da tabela. 

Para o período de 1997 a 2008, de quinze documentos analisados, 6 adotaram o modelo 

piramidal e 9 adotaram o modelo linear. Nos textos do período de 2008 a 2013 a situação é 

semelhante, porém foram observados casos em os municípios deixaram um modelo e passaram 

para o outro. Em ambos os períodos, os termos mais comuns para indicar a relação do cargo 
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com a formação foram “nível” e “classe” com predominância do primeiro. Para indicar o lugar 

da tabela quanto ao tempo de serviço e/ou avaliação de desempenho o termo mais utilizado foi 

referência. Quanto a movimentação na carreira os termos mais utilizados foram promoção e 

progressão. Além desses aspectos também observamos a estrutura da carreira quanto ao 

número de níveis, formação, e referências, tempo de serviço e avaliação de desempenho, bem 

como a evolução percentual que cada um representa na escala da carreira. A única orientação 

da Resolução CNE/CEB nº 03/1997 era de que a diferença entre o nível referente ao magistério 

modalidade normal e a graduação/licenciatura fosse de até 50%. Na maioria dos municípios 

isso foi observado, porém as diferenças entre os níveis se apresentaram nos mais diversos 

formatos. Em alguns casos os níveis iam até a especialização lato sensu e em outros até o 

doutorado. As escalas de referências, progressão horizontal, também se apresentaram com 

grande variação indo de casos em que havia no plano 4 referências para as quais se acresciam 

2% a cada interstício a casos em que havia 15 referências às quais se atribuíam 5% a cada 

interstício. Essas características da estrutura das carreiras não foram alteradas nos casos em que 

os municípios elaboraram/reelaboraram suas propostas de carreira no período de 2008 a 2013. 

Dos textos normativos produzidos de 1997 a 2008 apenas a Resolução CNE/CEB nº 

03/1997 tratou de diretrizes para a progressão por qualificação na carreira do magistério. Em 

geral essa é a progressão horizontal sendo a progressão vertical ligada à formação acadêmica. 

De acordo com as diretrizes nacionais as regras deveriam ser: i) dedicação exclusiva; ii) o 

desempenho no trabalho; iii) a qualificação em instituições credenciadas; iv) o tempo de serviço 

na função docente; e v) avaliação de conhecimento. Nos estatutos e planos de carreira 

produzidos nesse período foram observadas diferentes formas de organizar os critérios para 

progressão horizontal sendo os mais comuns a qualificação em instituições credenciadas ou em 

serviço oferecidos pelas próprias SME e a avaliação de desempenho. Em alguns planos também 

aparecem as avaliações de conhecimento na área de atuação do professor. Além do 

cumprimento desse tipo de quesito as progressões horizontais estão condicionadas a um 

interstício de tempo variável de município para município sendo o de 3 anos o mais frequente. 

Todos os municípios da amostra que aprovaram estatutos e planos de carreira no 

período de 1997 a 2008 trataram da avaliação de desempenho docente como orientado pelo 

CNE e pelo MEC, porém essa avaliação, em geral, não foi posta em prática frustrando tanto a 

possibilidade de seu uso numa concepção democrática e participativa como defendia a CNTE 

quanto a possibilidade do uso regulatório e classificatório sugerido pelo Banco Mundial para a 

avaliação de professores nos países em desenvolvimento. Com exceção do município de 

Luziânia os demais municípios não nos enviaram os regulamentos de seus processos de 



334 

avaliação de desempenho, o que pode indicar a inoperância dessa atividade no âmbito dos 

municípios pesquisados. 

Embora a Resolução CNE/CEB nº 02/2009 amplie a discussão sobre a avaliação de 

desempenho docente, no que se refere aos critérios para progressão ou, nos termos da resolução, 

incentivos de progressão, praticamente não foram alterados. O mesmo pode-se dizer do 

tratamento dispensado ao tema nos estatutos e planos de carreira produzidos no período de 2008 

a 2013.  

Tanto nos documentos locais elaborados de 1997 a 2008 quanto naqueles elaborados 

de 2008 a 2013, os principais adicionais que fazem parte na remuneração docente são o 

adicional de tempo de serviço e o adicional de titularidade. O adicional por tempo de serviço, 

comum em praticamente todos os planos de carreira, é o quinquênio, que representa um 

adicional equivalente a 5% percebido sobre o vencimento base do profissional do magistério. 

Em dois dos municípios pesquisados também foram observados triênios. Já o adicional de 

titularidade foi observado nos documentos analisados como incentivo pela participação em 

cursos de formação em instituições credenciadas podendo ser cursos de curta duração e até de 

pós-graduação stricto sensu. Os percentuais observados nos documentos analisados variaram 

de 10% a 50% e todos são percebidos sobre o vencimento base do profissional do magistério. 

A novidade, porém, e a emergência do uso da avalição de desempenho vinculada a bonificação 

por produtividade (Luziânia) e do adicional de desempenho (Alto Horizonte), criados, 

conforme já descrevemos, em substituição aos adicionais de titularidade. 

Embora a normatização federal que trata da carreira do magistério não preveja a 

existência de gratificações na remuneração docente, seu uso no serviço público de modo geral 

é uma prática constante. Nos estatutos e planos de carreira analisados foram observados 

diferentes tipos de gratificação: i) regência de classe; ii) regência de classes especiais; iii) 

dedicação exclusiva; iv) difícil acesso; v) por hora aula após as 22 horas; vi) direção; vii) 

secretariado; viii) coordenação de projetos ou semelhantes; e ix) supervisão. Com exceção das 

gratificações de direção que podem chegar a um valor correspondente a 75% do vencimento 

base do professor, as demais gratificações giram em torno de 20%. Praticamente não houve 

alteração nas gratificações observadas no período de 2008 a 2013 se comparadas às 

gratificações do período anterior. 

O “aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

para esse fim” está previsto da LDB de 1996 e foi ratificado na Resolução CNE/CEB nº 03/1997 

e na Resolução CNE/CEB nº 02/2009. Todos os estatutos e planos de carreira analisados 

preveem algum tipo de formação continuada para os profissionais do magistério. Na maioria 
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das vezes a participação nessa modalidade de formação é condição para progressão na carreira. 

Sobre o licenciamento, há pelo menos três formas de afastamento remunerado ligados à 

formação docente: i) licença para aprimoramento profissional, mais usada para pós-graduação 

stricto sensu; ii) afastamentos remunerados para participar de eventos/cursos de 

aperfeiçoamento; e iii) licença prêmio, sendo comum o afastamento remunerado durante 3 

meses para cada 5 anos de exercício profissional. Os dois primeiros tipos de afastamento que 

citamos são observados em ambos os períodos analisados. Já a licença prêmio deixou de ser 

tratada em alguns dos estatutos e planos de carreira elaborados a partir de 2008. Parece haver 

uma tendência, por parte dos governantes, de que esse tipo de licença seja extinto. 

A presença ou não da gestão escolar democrática instituída nos estatutos e planos de 

carreira do magistério foi analisada levando-se em consideração: i) se a gestão democrática 

aparecia como princípio nos documentos analisados; ii) se os documentos previam a 

participação dos professores na elaboração do projeto político pedagógico da escola; iii) se os 

documentos previam a implementação e o funcionamento de conselhos escolares com 

perspectivas de participação da comunidade escolar nas decisões inerentes às áreas pedagógica, 

administrativa e financeira da unidade. Além disso foram observadas as formas de provimento 

da função de diretor e o tempo mínimo na docência exigido para tal. Dos doze municípios 

analisados em dez foram observados os critérios para classificá-los como municípios que 

optaram por um modelo de gestão democrática. Sete dos doze municípios preveem a eleição de 

diretor como forma de provimento da função. Há ainda a nomeação a partir de uma lista tríplice 

indicada pelo conselho escolar ou pela SME (Abadia de Goiás e Diorama, respectivamente) e 

a indicação/livre nomeação em quatro municípios. Em geral os planos preveem que os 

indicados/nomeados livremente pelo executivo sejam obrigatoriamente do quadro efetivo do 

magistério municipal. A experiência exigida para ocupar a função de diretor variou entre 2 e 4 

anos, sendo mais comum 2 e 3 anos. Nos documentos locais elaborados/reelaborados após 2008 

foram observadas algumas alterações quanto ao modelo de gestão adotado. Dos quatro 

municípios que alteraram seus textos dois modificaram a forma de provimento da função de 

diretor. Em Diorama o provimento deixou de ser feito por meio da livre nomeação e passou a 

ser feito a partir de lista tríplice indicada pela SME, o que parece não alterar o status anterior. 

Em Alto Horizonte o provimento deixou de ser a eleição direta e passou a ser feito por livre 

nomeação, um retrocesso se pensarmos a eleição direta como uma condição para o 

fortalecimento da gestão democrática. 

Se analisados em seu conjunto, os dez elementos constitutivos da carreira do 

magistério que elegemos para verificar como os municípios da amostra acolheram a 
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normatização nacional nos estatutos e planos de carreira do magistério, é possível inferir que, 

na maioria dos casos, a normatização federal não foi integralmente acatada. Isso fica evidente 

até mesmo no fato de que alguns dos municípios da amostra sequer tinham estatutos e planos 

de carreira no período analisado. Exemplos mais específicos também podem ser dados: i) a 

inobservância do VAA do Fundef como equivalente ao salário médio na tabela de vencimentos; 

ii) desrespeito ao pagamento do PSPN; iii) desrespeito ao percentual da jornada semanal de 

trabalho destinada às horas atividades; iv) ausência de instrumentos de regulamentação da 

avaliação de desempenho docente; v) dispersões das carreiras desproporcionais às orientações 

do CNE; dentre outros. 

Para verificar se maiores ou menores Pfel, nos municípios da amostra, implicam em 

carreiras mais ou menos atrativas para os profissionais do magistério desenvolvemos os 

seguintes procedimentos: i) organizamos as estruturas de carreira numa mesma configuração; 

ii) calculamos a dispersão geral de cada uma das carreiras; iii) aplicamos sobre as estruturas de 

carreira o PSPN 2015; iv) comparamos as remunerações obtidas para o final da carreira (25 

anos) tendo como eixo o Pfel. Para os parâmetros utilizados, a análise da carreira nos 

municípios da amostra, nos permite inferir que o Pfel não implica em carreiras mais ou menos 

vantajosas do ponto de vista remuneratório. São evidências dessa conclusão: i) ausência de 

estatutos e planos de carreira tanto em município com baixo Pfel  (Planaltina de Goiás) quanto 

em municípios com Pfel  mais elevado (Sítio D’Abadia e Aloândia); ii) dois dos municípios 

com maiores Pfel  possuem as carreiras menos atrativas do ponto de vista remuneratório (Alto 

Horizonte e Diorama); iii) quatro dos cinco municípios com os menores Pfel  (Campos Belos, 

Abadia de Goiás, Aragarças e Luziânia), possuem carreiras mais atrativas do que municípios 

com Pfel  elevado como Alto Horizonte e Diorama. Tanto a análise individual dos elementos 

constitutivos da carreira do magistério quanto a análise da estrutura geral das carreiras por meio 

da dispersão geral, indicaram a indiferença no Pfel na configuração de carreiras mais ou menos 

atrativas para os profissionais do magistério. 

Se o Pfel não influencia na produção e efetivação dos estatutos e planos de carreira do 

magistério nos municípios pesquisados, implicando em propostas mais ou menos atrativas, 

então, o que influencia? Embora não seja objeto deste estudo verificar, na produção dos textos 

locais, influência de outros fatores na definição das estruturas de carreiras, encaminhamos às 

secretarias municipais de educação dos respectivos municípios cinco formulários solicitando 

informações sobre cada uma das redes de ensino. Foram solicitadas informações sobre: i) a 

quantidade de unidades, localização (urbana ou rural), turmas e alunos por etapa de ensino; ii) 

a quantidade de profissionais atuando na regência de sala, por cargo, localização, unidade 
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escolar e tipo de vínculo; iii) a quantidade de profissionais (por cargo) que auxiliam os regentes 

em sala de aula, por cargo, localização, unidade escolar e tipo de vínculo; iv) a quantidade de 

profissionais do magistério, efetivos ou não, atuando fora da sala de aula, inclusive em órgãos 

como a SME e o CME; e v) a quantidade de profissionais do magistério efetivos por nível de 

formação. Dos quinze municípios da amostra nove nos encaminharam os formulários 

preenchidos. Assim como existe, entre os municípios, uma assimetria considerável do Pfel, na 

forma como as redes de ensino estão organizadas quanto ao número de alunos, turmas, 

quantidade de matrículas por profissional do magistério etc, a situação se repete.  

De modo geral não foi possível, a partir dos dados coletados, estabelecer padrões ou 

relações que pudessem justificar com segurança que os aspectos observados são determinantes 

na definição da estrutura das carreiras. Se por um lado poderíamos justificar, por exemplo, que 

Diorama (maior Pfel  da região noroeste) possui uma carreira pouco atrativa por ter um número 

reduzido de alunos por turma,10, e em grande parte atendidos em tempo integral demandando 

maior número de professores e portanto um custo maior no investimento, por outro lado 

municípios como Uruaçu e Mineiros mesmo atendendo boa parte das matrículas da educação 

infantil em tempo integral conseguem manter suas propostas de carreira entre as mais atrativas 

no conjunto dos municípios da amostra. Assim, embora importantes, os dados coletados por 

meio dos formulários não são suficientes para sustentar conclusões mais objetivas ou que sejam 

aplicáveis ao conjunto de municípios pesquisados. 

A CNDE tem fomentado a discussão sobre a definição de um CAQi e de um CAQ para 

as etapas e modalidades da educação básica no Brasil. A tabela de referência apontada pela 

CNDE para o cálculo do CAQi, comparada às carreiras existentes nos municípios da amostra 

da pesquisa em Goiás revela que apenas quatro dos quinze municípios têm propostas mais 

vantajosas. Essa é uma situação que indica ser grande o desafio para elevar a remuneração do 

magistério dos municípios a um nível compatível com o que se pretende na definição do CAQi 

e maior ainda se pensarmos em ter um patamar de remuneração que possa compor os insumos 

do CAQ. No entanto os desafios para a construção de uma política nacional para a carreira do 

magistério no Brasil não são apenas de ordem financeira. Garantir mais recursos para a 

educação, como prevê o novo PNE 2014/2024 é essencial, mas não é suficiente. Caso não sejam 

definidos parâmetros mais objetivos sobre os elementos que devem compor a carreira do 

magistério e sua respectiva estrutura com validade em todo o território brasileiro, os recursos 

podem tomar rumos diferentes e não implicar em melhores possibilidades de remuneração 

docente. Como mostramos neste estudo nem sempre quem tem as melhores possibilidades 

financeiras são, necessariamente, os que oferecem as melhores propostas de carreira. 
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Mesmo com a ressalva de que existem outras variáveis que podem implicar em custos 

educacionais diferenciados e de que o “tamanho” do Pfel não tem vinculação direta com o 

“tamanho” da carreira nos municípios da amostra da pesquisa em Goiás, a assimetria na 

disponibilidade de recursos é um problema que precisa ser enfrentado. A implementação do 

CAQ como parâmetro no financiamento educacional parece ser um caminho profícuo tanto para 

as discussões sobre uma melhor distribuição dos recursos, como para a discussão sobre o lugar 

e o formato da carreira do magistério que se pretende ter como condição para o alcance de uma 

educação básica pública de qualidade em nosso país. Essas discussões não poderão se furtar ao 

enfrentamento de algumas questões fundamentais, mesmo que possam ter limitações no pacto 

federativo: i) como ampliar e melhorar a distribuição e a redistribuição dos recursos destinados 

à educação uma vez que os mecanismos utilizados no Fundeb são insuficientes para esta tarefa?; 

ii) como estabelecer na legislação federal, à exemplo da Lei do PSPN, regras mais objetivas 

sobre os elementos constitutivos da carreira do magistério, inclusive de sua estrutura, que não 

sejam apenas diretrizes submetidas à vontade política da localidade?; iii) como garantir que os 

estatutos e planos de carreira sejam instrumentos de incentivo à formação inicial e continuada, 

e ao mesmo tempo possibilitem o aprimoramento da prática docente por meio da efetivação de 

processos avaliativos?; iv) a proficiência dos alunos em provas externas de larga escala devem 

ou não ser um dos quesitos para avaliação do desempenho docente contemplando as dimensões 

formativa e somativa vinculadas à uma concepção participativa tanto do sistema de ensino 

quanto dos profissionais do magistério?; v) Que mecanismos devem ser criados para 

responsabilização dos gestores que, tendo as condições objetivas para a efetivação dos planos 

de carreira não a fizer?; dentre outros.  

Num caminho inverso ao que se poderia alcançar no exercício de respostas às questões 

supramencionadas, está em curso uma discussão que vê no fim da estabilidade e na 

remuneração variável (bônus/gratificação por produtividade/desempenho) a alternativa para 

que os professores da educação básica pública se sintam motivados para melhorar os resultados 

educacionais, situação que as atuais estruturas de carreira não estariam dando conta de fazer141. 

Estas proposições, alinhadas a uma concepção empresarial das relações de contrato e trabalho 

docente não são as mais indicadas para um projeto que tem a educação como direito de todos e 

                                                 
141 Sobre esse assunto, além dos Parceiros da Educação (2010), ver recente publicação do Governo Federal por 
meio da Secretaria de Assuntos Estratégicos – SAE, “Pátria Educadora: a qualificação do ensino básico como obra 
de construção nacional” (BRASIL, 2015) e discussão do respectivo documento, “Avaliação da CNTE sobre o 
projeto preliminar da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República intitulado “Pátria 
Educadora: a qualificação do ensino básico como obra de construção nacional” (CONFEDERAÇÃO NACIONAL 
DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO, 2015) 
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a valorização do magistério como fator determinante na melhoria da qualidade. Reconhecer que 

as atuais estruturas de carreira precisam ser repensadas é um passo importante para avanços na 

elaboração de uma política nacional sobre o tema. Isso, porém, não significa que seja necessário 

induzir nas escolas sistemas de competição entre os professores com vistas a um rankiang onde 

os “mais competentes” sejam premiados e os “menos competentes” sejam punidos. Antes, é 

preciso entender a educação como processo de emancipação humana, e como tal deve se dar 

num ambiente democrático, que respeite a pluralidade e que promova a participação de todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



340 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABADIA DE GOIÁS. Prefeitura Municipal. Lei nº 207 de 12 de novembro de 2003. Dispõe 
sobre o Estatuto do Magistério Público do Município de Abadia de Goiás e dá outras 
providências. Abadia de Goiás, GO: 2003a. 
 
______. Prefeitura Municipal. Lei nº 208 de 12 de novembro de 2003. Dispõe sobre a criação 
de um novo plano de cargos e salários para os servidores do magistério público da Prefeitura 
de Abadia de Goiás e dá outras providências. Abadia de Goiás, GO: 2003b. 
 
______. Prefeitura Municipal. Lei nº 46 de 3 de novembro de 1997. Institui o Regime Jurídico 
Único dos Funcionários do Município de Abadia de Goiás, e dá outras providências. Abadia 
de Goiás, GO: 1997. 
 
ABICALIL, C.A. Piso Salarial: constitucional, legítimo, fundamental. Retratos da Escola, 
Brasília, DF, v. 2, n. 2-3, p. 67-80, jan./dez. 2008. 
 
ABRUCIO, F.L. Federalismo e educação no Brasil: trajetória recente e principais desafios. In: 
ABMP; TODOS PELA EDUCAÇÃO (Org.). Justiça pela qualidade da educação. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 
 
ABRUCIO, F.L.; COSTA, V.M.F. A coordenação federativa no Brasil: a experiência do 
período FHC e os desafios do Governo Lula. Revista de Sociologia e Política, n. 24, jun. de 
2005. 
 
ALMEIDA, J.R.P. de. História da Instrução Pública no Brasil (1500-1889). 2. ed. - São 
Paulo – Brasília: Educ-Inep, 2000. 
 
ALOÂNDIA. Prefeitura Municipal. Lei nº 149 de 18 de junho de 2007. Dispõe sobre a 
reformulação do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aloândia, Estado de Goiás 
e dá outras providências. Aloândia, GO: 2007. 
 
______. Prefeitura Municipal. Lei nº 195 de 20 de novembro de 1991. Institui o Regime 
Jurídico Único dos Servidores do Município de Aloândia e dá outras providências. Aloândia, 
GO: 1991. 
 
ALTO HORIZONTE. Prefeitura Municipal. Lei Complementar nº 20 de 30 de dezembro de 
2010. Institui o Plano de Carreira dos Servidores da Educação do Município de Alto 
Horizonte. Alto Horizonte, GO: 2010b. 
 
______. Prefeitura Municipal.  Lei nº 194 de 12 de novembro de 1998. Institui o Plano de 
Classificação de Cargos e Salários do Magistério Municipal, e dá outras providências. Alto 
Horizonte, GO: 1998. 
 
______. Prefeitura Municipal.  Lei nº 430 de 01 de fevereiro de 2010. Dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores do Magistério Público do Município de Alto Horizonte. Alto Horizonte, GO: 
2010a. 
 

 



341 

ALVES, T.; PINTO, J.M.R. Remuneração e características do trabalho docente no Brasil: um 
aporte. Cadernos de Pesquisa, v. 41, n.143, mai./ago. 2011. 
 
AMARAL, N.C. Financiamento da educação superior: estado x mercado. São Paulo: Cortez; 
Piracicaba, SP: Editora Unimep, 2003.  
 
______. O Financiamento da Educação nas LDBs: uma grande retórica? In: TOSCHI, M.S.; 
FALEIRO, M.L. (Org.). A LDB do Estado de Goiás, Lei nº 26/98: análises e perspectivas. 
Goiânia: Editora Alternativa, 2001. 
 
AMARAL, N.C.; MACHADO, J.P. O piso e a carreira do magistério em Goiás. In: 
OLIVEIRA, J.F.; OLIVEIRA, D.A.; VIEIRA, L.F. (Org.). Trabalho docente na educação 
básica em Goiás. Belo Horizonte: Fino Traço, 2012. 
 
ANDERSON, P. Balanço do neoliberalismo. In.: GENTILI, P.; SADER, E. (Org.). Pós 
neoliberalismo. As políticas sociais e o Estado democrático. 5. ed. - Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 2000. 
 
ANDRÉ, M.E.D.A; LÜDKE, M. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: 
EPU, 1986. 
 
ARAGARÇAS. Prefeitura Municipal.  Lei nº 1260, de 9 de outubro de 2001. Dispõe sobre o 
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal. Aragarças, GO: 2001. 
 
______. Prefeitura Municipal.  Lei nº 450 de 28 de fevereiro de 2001. Institui o Plano de 
Classificação de Cargos e Salários do Magistério Municipal, e dá outras providências. 
Araguapaz, GO: 2001. 
 
ARAÚJO, G. C. Políticas educacionais e estado federativo. Conceitos e debates sobre a 
relação entre município, federação e educação no Brasil. Curitiba: Appris, 2013. 
 
ARAÚJO, L. Insuficiente, mas necessário. In.: LIMA, M. J. R; DIDONET, V. Fundeb. 
Avanços na universalização da educação básica. Brasília: Inep, 2006. 
 
ARELARO, L.R.G.; CAMARGO, R.B. Editorial. Dossiê sobre carreiras de docentes da 
educação básica do Brasil: aportes de pesquisa. Educação em Foco, Belo Horizonte, ano 15, 
n. 19, p. 9-18, jun. de 2012. 
 
AZEVEDO, F. de. A cultura brasileira: introdução ao estudo da cultura no Brasil. 4. ed. – 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1963. 
 
______. A educação na encruzilhada: problemas e discussões. 2. ed. - São Paulo: 
Melhoramentos, 1960.  
 
BALL, S.J. Diretrizes políticas globais e relações políticas locais em educação. Currículo sem 
Fronteiras, v. 1, n. 2, p. 99-116, jul./dez. 2001.  
 
______.  In.: MAINARDES, J.F.; MARCONDES, M.I. Entrevista com Stephen J. Ball: um 
diálogo sobre justiça social, pesquisa e política educacional. Educação e Sociedade, 
Campinas, vol. 30, n. 106, p. 303-318, jan./abr., 2009. (Entrevista). 



342 

BALL, S.J.  Mercados educacionais, escolha e classe social: o mercado como uma estratégia 
de classe. In: GENTILI, P. Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação. 
Petrópolis: Vozes, 1995. 
 
______.  Performatividade, privatização e o pós-estado do bem-estar. Educação e Sociedade, 
Campinas, vol. 25, n. 89, p. 1105-1126, set./dez. 2004.  
 
______.  Profissionalismo, gerencialismo e performatividade. Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 
126, p. 539-564, 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/v35n126/a02n126.pdf>. 
Acesso em: 02 jan. 2015. 
 
______.  Sociologia das políticas educacionais e pesquisa crítico-social: uma revisão pessoal 
das políticas educacionais e das pesquisas em políticas educacionais.  Currículo sem 
Fronteiras, v. 6, n. 2, p.10-32, jul./dez. 2006. 
 
BANCO MUNDIAL. Informe sobre el Desarrollo Mundial. Servicios para los Pobres. 
Washington, 2004.  Disponível em: http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/03/23/000160016_2
0040323133808/Rendered/PDF/26895010spanish10paper.pdf.  Acesso em: 30 de jul. de 
2015.  
 
______. Prioridades y estratégias para la educación. Examen del Banco Mundial. 
Washington, 1996. Disponível em: http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/06/13/000160016_2
0050613172136/Rendered/PDF/14948010spanish.pdf . Acesso em: 30 de jul. 2015.  
 
BASTOS, M.H.C.; FARIAS FILHO, L.M. A escola elementar no século XIX: o método 
monitorial mútuo. Passo Fundo: Ediupf, 1999. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/23609298/Metodo-monitorial-mutuo>. Acesso em: 08 dez. 2012. 
 
BONAVIDES, P. Ciência política. 13. ed. - São Paulo: Malheiros, 2006. 
 
BONNEWITZ, P. Primeiras lições sobre a sociologia de P. Bourdieu. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2003. 
 
BORÓN, A. A trama do neoliberalismo. Mercado, crise e exclusão social (debate). In.: 
GENTILI, P.; SADER, E. (Org.). Pós neoliberalismo. As políticas sociais e o Estado 
democrático. 5. ed. - Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 
 
BOURDIEU, P.; PASSERON, J. A Reprodução. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982. 
 
BOURDIEU, P.; CHAMBOREDON, J.; PASSERON, J. Ofício de Sociólogo. Metodologia da 
pesquisa na sociologia. 6. ed. – Petrópolis: Vozes, 2007. 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB nº 08 de 08 de março de 2004. 
Consulta sobre duração de hora-aula. Disponível em: 
<http://www.cref6.org.br/arquivos/parecer.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2015. (2004b) 
 
______.  Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB nº 09 de 12 de abril de 2012. 
Implantação da Lei nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/03/23/000160016_20040323133808/Rendered/PDF/26895010spanish10paper.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/03/23/000160016_20040323133808/Rendered/PDF/26895010spanish10paper.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/03/23/000160016_20040323133808/Rendered/PDF/26895010spanish10paper.pdf
http://www.cref6.org.br/arquivos/parecer.pdf


343 

profissionais do magistério público da Educação Básica. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17576&Itemid=
866>. Acesso em: 14 jul. 2015. (2012a) 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB nº 09, de 2009. Revisão da 
Resolução CNE/CEB nº 3, de 1997. Fixa Diretrizes para os Novos Planos de Carreira e de 
Remuneração para o Magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF: DOU, 2009d. 
 
______. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB nº 18 de 2 de outubro de 2012. 
Reexame do Parecer CNE/CEB nº 09/2012, que trata da implantação da Lei nº 11.738/2008, 
que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da 
Educação Básica. Diário Oficial da União, 1º de agosto de 2013, Secão 1, pág. 17. (2012b) 
 
______. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 03, de 08 de outubro de 
1997. Diretrizes para os Novos Planos de Carreira e Remuneração do Magistério dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. Diário Oficial da União. Brasília, DF: DOU, 1997b.  
 
______. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 02, de 28 de maio de 2009. Fixa as 
Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do 
Magistério da Educação Básica Pública. Diário Oficial da União. Brasília, DF: DOU, 2009a.  
 
______. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006. Dá 
nova redação aos arts. 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e ao art. 60 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diário Oficial da União, Brasília, DF: 
DOU, 2006a. 
 
______. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº14, de 12 de setembro de 1996. 
Modifica os artigos 34, 208, 211 e 212 da Constituição Federal. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF: DOU, 1996a. 
 
______. Constituição (1934). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 16 
de julho de 1934. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 27 jan. 
2015. 
 
______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 
em: 27 jan. 2015. 
 
______. Constituição (1937) Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 10 de novembro 
de 1937. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm>. Acesso em: 27 jan. 
2015. 
 
______. Decreto nº 16.782-A de 13 de janeiro de 1925. Estabelece o concurso da União para 
a difusão do ensino primário, organiza o Departamento Nacional do Ensino, reforma o ensino 
secundário e o superior e dá outras providencias. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/d16782a.htm>. Acesso em: 27 
jan. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm


344 

 
BRASIL. Decreto nº 4, de 20 de junho de 1834. Approva os ordenados marcados pelo 
Presidente em Conselho da Provincia de Goyaz aos Professores de várias cadeiras de 
primeiras letras. Disponível em 
<http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-
19/Legimp-19_2.pdf>.  Acesso em: 08 dez. 2012. (1834a) 
 
______. Decreto nº 5.452 de 1º de Maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5452-1-
maio-1943-415500-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 27 jan. 2015. 
 
______. (Constituição 1988). Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998. 
Modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras 
providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm>. Acesso em: 
14 jul. 2015. 
 
______. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>. Acesso em: 03 fev. 2015.  
 
______. Lei de 15 de outubro de 1827. Manda criar escolas de primeiras letras em todas as 
cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-
J_19.pdf>.  Acesso em: 08 dez. 2012. 
 
______. Lei n. 11.494/07, de 20 de junho de 2007. Regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-
FUNDEB, de trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei 
nº 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos das Leis 9424, de 24 de dezembro 
de 1996, 10.880, de 09 de junho de 2004, e 10.845, de 05 de março de 2004; e dá outras 
providências. Diário Oficial da União. Brasília, 22 jun. 2007a.  
 
______. Lei n. 11.738/08, de 16 de julho de 2008. Regulamenta a alínea “e” do inciso III do 
caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso 
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 
Diário Oficial da União. Brasília, 17 jul. 2008a. 
 
______. Lei n. 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Diário Oficial da União. Brasília, 23 dez. 1996b. 
 
______. Lei n. 9.424, de 24 de dezembro de 1996. Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma prevista 
no art. 60, § 7º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências. 
Diário Oficial da União. Brasília, DF: DOU, 1996c. 
 
______. Lei n° 12.527 de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto 
no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 
Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei n° 
11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-J_19.pdf
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-J_19.pdf


345 

outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 18 de novembro de 2011. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acesso em: 
27 jul. 2014. 
 
BRASIL. Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. Dispõe sobre a aplicação de disposições da 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis nº 
9.717, de 27 de novembro de 1998, 8.213, de 24 de julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro 
de 1997, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.887.htm>. Acesso em: 14 
jul. 2015. (2004c) 
 
______. Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE 
e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 26 jun. 2014, edição extra. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2014/Lei/L13005.htm>. Acesso em: 27 jul. 2014. 
 
______. Lei nº 16, de 12 de agosto de 1834. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-
19/Legimp-19_3.pdf>. Acesso em: 08 dez. 2012. (1834b) 
 
______. Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961. Fixa as diretrizes e bases da educação 
nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4024.htm>. Acesso em: 
27 jan. 2015. 
 
______. Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971.  Fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º 
graus, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htm>. Acesso em: 27 jan. 2015. 
 
______. Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006. Regulamenta o art. 60 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências. Diário Oficial da 
União. Brasília, DF: DOU, 2006b. 
 
______. Ministério da Educação. Avaliação do Plano Nacional de Educação 2001-2008. 
Brasília: Inep, 2009b. 
 
______. Ministério da Educação. Fundeb: manual de orientação. Brasília, 2009. Disponível 
em: 
<http://www.mp.ro.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=1866678&folderId=2253551
&name=DLFE-57615.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2013. (2009c) 
 
______. Ministério da Educação. Manual de Orientação do Fundef. Brasília: MEC, 2004. 
 
______. Ministério da Educação. Portaria Normativa Interministerial n° 17 de 24 de abril de 
2007. Institui o Programa Mais Educação, que visa fomentar a educação integral de crianças, 
adolescentes e jovens, por meio do apoio a atividades socioeducativas no contraturno escolar. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/mais_educacao.pdf>. Acesso em: 02 
fev. 2007. (2007b) 
 
______. Plano Nacional de Educação. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de 
Publicações, 2002. (Plano Nacional de Educação, Lei nº 10.172/2001). 



346 

 
BRASIL. Projeto de Lei nº 1.592 de 2003. Estabelece os princípios e as diretrizes dos planos 
de carreira para os profissionais da educação básica pública. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=2ECD4ACB6D
F6896F5608D020F83E60DB.proposicoesWeb1?codteor=151218&filename=PL+1592/2003>
. Acesso em: 14 jul. 2014. 
 
______. Projeto de Lei nº 415 de 16 de junho de 2005. Dá nova redação ao § 5º do art. 212 da 
Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=290585>. 
Acesso em: 03 fev. 2015. 
 
______. Projeto de Lei nº 619 de 02 de abril de 2007. Regulamenta o art. 60, inciso III, alínea 
“e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial 
profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 
Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=346745>. 
Acesso em: 02 fev. 2015. (2007c) 
 
______. Resolução nº 34, de 6 de setembro de 2013. Destina recursos financeiros, nos moldes 
operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a escolas 
públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal, para assegurar que essas realizem 
atividades de educação integral e funcionem nos finais de semana, em conformidade com o 
Programa Mais Educação. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/r/index.php?option=com_content&view=article&id=16701&Itemid
=1114>. Acesso em: 14 jul. 2015. 
 
______. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4167, de 29 de 
outubro de 2008. Brasília: STF, 2008b. 
 
______. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4848, de 04 de 
setembro de 2012. Brasília: STF, 2012c. 
 
______. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1627, de 26 de 
junho de 1997. Brasília: STF, 1997c. 
 
BUENO, C. S. Quatro perguntas e quatro respostas sobre o amicus curiae. Brasília: Revista 
Nacional da Magistratura, Ano II, n. 5, p. 132-138, mai. 2008. 
 
CACHOEIRA DE GOIÁS. Prefeitura Municipal. Lei nº 258 de 18 de novembro de 1991. 
Dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos da Prefeitura Municipal de 
Cachoeira de Goiás, e dá outras providências. Cachoeira de Goiás, GO: 1991. 
 
______. Prefeitura Municipal.  Lei nº 380 de 14 de julho de 1998. Dispõe sobre o Plano de 
Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério do Município e dá outras providências. 
Cachoeira de Goiás, GO: 1998. 
 



347 

CAMARGO, R.B.; JACOMINI, M.A. Carreira e salário do pessoal docente da educação 
básica: algumas demarcações legais. Belo Horizonte, Educação em Foco, ano 2014, n. 17, p. 
129-167, jul. 2011. 
 
CAMARGO, R.B.; JACOMINI, M.A.; MINHOTO, M.A.P. Carreira e remuneração no 
município de São Paulo: análise legislativa em perspectiva histórica. Educação e Sociedade, 
Campinas, v. 35, n. 126, p. 215-235, jan./mar. 2014. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/es/v35n126/13.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2014.  
 
______. Prefeitura Municipal. Decreto nº 024 de 18 de junho de 2011. Concede 
complementação de piso salarial aos professores da rede municipal de ensino e determina 
outras providências. Campos Belos, GO: 2011a. 
 
______. Prefeitura Municipal.  Lei nº 005 de 14 de maio de 1991. Institui o regime jurídico do 
pessoal do magistério público municipal e dá outras providências. Campos Belos, GO: 1991. 
 
______. Prefeitura Municipal. Lei nº 1.048 de 06 de dezembro de 2010. Dispõe sobre o Plano 
de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Campos Belos e dá outras 
providências. Campos Belos, GO: 2010. 
 
______. Prefeitura Municipal.  Lei nº 1.086 de 18 de novembro de 2011. Dispõe sobre a 
atualização dos vencimentos do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público 
Municipal de Campos Belos e dá outras providências. Campos Belos, GO: 2011b. 
 
CARDOSO, T.F.L. Imagens sobre a profissão docente no mundo luso-brasileiro. Revista de 
Ciências da Educação, n. 11, jan./abr. 2010. Disponível em 
<http://sisifo.fpce.ul.pt/pdfs/Revista%2011%20PT%20D6.pdf>. Acesso em: 08 dez. 2012. 
 
CARDOSO. F.H. Mãos à obra Brasil: proposta de governo. Brasília: s/ed., 1994. 
  
CARREIRA, D.; PINTO, J.M.R. Custo aluno qualidade inicial: rumo à educação pública de 
qualidade no Brasil. São Paulo: Global: Campanha Nacional pelo direito à Educação, 2007. 
 
CARREIRA, D. et al. Educação pública de qualidade: quanto custa esse direito?  2. ed. - São 
Paulo: Campanha Nacional pelo Direito a Educação, 2011. 
 
CASTANHA, A.P.; BITTAR, M. Os professores e seu papel na sociedade imperial. 
Disponível em: 
<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario8/_files/>. Acesso 
em: 08 dez. 2012. 
 
CHOMSKY, N. Democracia e mercados na nova ordem mundial. In.: GENTILI, P. 
Globalização excludente. Desigualdade, exclusão e democracia na nova ordem mundial 
(Org.). Petrópolis-RJ: Vozes; Buenos Aires : CLACSO, 2000. 
 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. Fundeb cresce menos do que o 
reajuste do piso dos professores, alerta a CNM. Disponível em: 
<http://www.cnm.org.br/areastecnicas/noticias/educacao/fundeb-cresce-menos-do-que-o-
reajuste-do-piso-dos-professores-alerta-a-cnm>. Acesso em: 22 jan. 2015. 
 

http://sisifo.fpce.ul.pt/pdfs/Revista%2011%20PT%20D6.pdf


348 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO. Sistema 
nacional articulado de educação. Aspectos da conformação do novo regime de cooperação 
educacional. Retratos da Escola, Brasília, v. 3, n. 4, p. 277-293, jan./jun. 2009. 
 
______. Atualização do debate da CNTE sobre o Piso Salarial Profissional Nacional do 
Magistério Público da Educação Básica – PSPN. Brasília: Conselho Nacional de Entidades 
da CNTE, 2014. Disponível em: 
<http://www.cnte.org.br/images/stories/2015/CNTE_Cartilha_PSPN_2014.pdf>. Acesso em: 
14 jul. 2015. 
 
______. Piso do magistério será de R$ 1.917,78, em 2015. Disponível em: 
<http://www.cnte.org.br/index.php/comunicacao/noticias/14219-para-2015-o-piso-do-
magisterio-sera-de-r-1-917-78.html>. Acesso em: 22 jan. 2015. 
 
CRETELLA JUNIOR, J. Curso de direito administrativo. 11. ed. – São Paulo: Editora 
Forense, 1991. 
 
CURY, C.R.J. A Educação Básica no Brasil. Educação e Sociedade, vol. 23, nº 80, p. 168-
200, set. 2002. 
 
______.  Por um Plano de Educação: nacional, federativo, democrático e efetivo. RBPAE, 
Porto Alegre, v. 25, n. 1, p. 13-30, jan./abr. 2009.  
 
______.  Sistema Nacional de Educação: desafio para uma educação igualitária e federativa. 
Educação e Sociedade, Campinas, v. 29, p. 1.197-1.209, set./dez. 2008.  
 
DAVIES, N. Gestão Financeira da Educação: o legal x o real. In: FARIA, L.C.M. de; 
SOUZA, D.B. de (Org.). Desafios da Educação Municipal. Rio de Janeiro: PD&A, 2003.  
 
______. O FUNDEF e o orçamento da educação: desvelando a caixa preta. Campinas, SP: 
Autores Associados, 1999. 
 
DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS: satisfação das 
necessidades básicas de aprendizagem. Conferência Mundial sobre Educação para Todos. 
Tailândia, Jontiem, 1990. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2015. 
 
DECLARAÇÃO DE NOVA DELHI SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS. Nova Delhi, 
Índia, 1993. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139393por.pdf>. Acesso em: 03 fev. 2013.  
 
DIORAMA. Prefeitura Municipal. Lei nº 604 de 11 de março de 2003. Dispõe sobre o 
estatuto do magistério público do município de Diorama. Diorama, GO: 2003a. 
 
______. Prefeitura Municipal. Lei nº 605 de 11 de março de 2003. Dispõe sobre o plano de 
carreira do magistério público municipal de Diorama. Diorama, GO: 2003b. 
 
______. Prefeitura Municipal. Lei nº 765 de 14 de abril de 2010. Dispões sobre o Plano de 
Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Diorama, na forma que 
especifica e dá outras providências. Diorama, GO: 2010a. 



349 

 
DIORAMA. Prefeitura Municipal. Lei nº 766 de 14 de abril de 2010. Dispões sobre o estatuto 
do magistério público do município de Diorama, na forma que especifica e dá outras 
providências. Diorama, GO: 2010b. 
 
DOURADO, L.F. Sistema Nacional de Educação, federalismo e os obstáculos ao direito à 
educação básica. Educação e Sociedade, Campinas, v. 34, n. 124, p. 761-785, jul./set. 2013. 
 
DUTRA JUNIOR, A.F. et al. Plano de carreira e remuneração do magistério público. 
Brasília: MEC/Fundescola, 2000. 
 
EDUCAÇÃO EM FOCO. Dossiê sobre carreiras de docentes da educação básica do Brasil: 
aportes de pesquisa. Educação em Foco, Belo Horizonte, ano 15, n. 19, jun. 2012. 
 
FAVORETO, A.; GALTER, M.I. Ambiguidade de Fernando de Azevedo sobre a atuação da 
Cia de Jesus na organização da educação brasileira no período colonial. Educere et Educare, 
v. 1, nº 2, p. 73-82, jul./dez. 2006.  
 
FERNANDES, F. das C. Do Fundef ao Fundeb: mudança e avanço. In.: LIMA, M.J.R; 
DIDONET, V. Fundeb. Avanços na universalização da educação básica. Brasília: Inep, 2006. 
 
FIQUEIREDO, I.M.Z. Os projetos financiados pelo Banco Mundial para o ensino 
fundamental no Brasil. Educação e Sociedade, vol.30, no.109, p.1123-1138, dez. 2009. 
 
FONSECA, M. O Banco Mundial como referência para a justiça social no terceiro 
mundo: evidências do caso brasileiro. Revista da Faculdade de Educação, São Paulo, v. 24, n. 
1, jan. 1998. 
 
FRANCA S.J., L.  O método pedagógico dos jesuítas: o “Ratio Studiorum”:  Introdução e 
Tradução. Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 1952. 
 
GATTI, B.A; BARRETO, E.S. de S. (Coord.). Professores do Brasil: impasses e desafios. 
Brasília, DF: Unesco, 2009. 
 
GENTILI, P. Neoliberalismo e educação: manual do usuário. In.: SILVA, T.T.; GENTILI, P. 
(Org.). Escola S.A. Quem ganha e quem perde no mercado educacional do neoliberalismo. 
Brasília: CNTE, 1996. 
 
GHIRALDELLI JUNIOR, P. Educação física progressista: a pedagogia crítico-social dos 
conteúdos e a educação física brasileira. São Paulo: Ed. Loyola, 1994.  
 
______. Filosofia e história da educação brasileira: da colônia ao governo Lula. 2. ed. - 
Barueri, SP: Manole, 2009. 
 
GIL, J.; NETTO, F.N.; MEDEIROS, I.L.P. O plano de carreira do magistério em Porto 
Alegre: reflexões à luz do ordenamento jurídico nacional pós 1988. Educação em Foco, Ano 
15, n. 19, p. 163-188, jun. 2012.  
 



350 

GOIÁS. (Estado). Lei nº 15.958, de 18 de janeiro de 2007. Dispõe sobre a Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_leis.php?id=536>. Acesso em: 27 jan. 2015. 
 
GOIÁS. (Estado). Tribunal de Contas dos Municípios. Aplicação de impostos e transferências 
na manutenção e desenvolvimento do ensino (mínimo 25%), exercício de 2009. Disponível 
em: <http://www.tcm.go.gov.br/portal/arquivos-tcm/indices/educacao_geral_2009.pdf>. 
Acesso em: 14  jul. 2015. (2009b) 
 
______. (Estado). Tribunal de Contas dos Municípios. Assessoria Jurídica da Presidência. 
Parecer Jurídico nº 703 de 02 de julho de 2014. Solicitação de Informação. (2014c) 
 
______. (Estado). Tribunal de Contas dos Municípios. Presidência. Ofício nº 1.206 de 03 de 
julho de 2014. Resposta à solicitação de acesso às folhas de pagamento da educação de 15 
municípios. Em anexo. (2014a) 
 
______. (Estado). Tribunal de Contas dos Municípios. Resolução Administrativa nº 073 de 21 
de outubro de 2009. Regimento Interno. Disponível em: 
<http://www.tcm.go.gov.br/portal/legislacao/regimento-interno-consolidado/12/4/m5/0>. 
Acesso em: 27 jul. 2014. (2009a) 
 
______. (Estado). Tribunal de Contas dos Municípios. Secretaria de Atos de Pessoal. 
Despacho nº 3222 de 27 de junho de 2014. Solicitação de cadastro e folha de pagamento. 
Indeferido. (2014b) 
 
______. Tribunal de Contas dos Municípios. Tribunal Pleno. Acordão nº Ofício nº 06313, de 
27 de agosto de 2014. Reclamação interposta conta o Ofício nº 1206/2014, que indeferiu a 
solicitação de acesso às folhas de pagamento da Educação de 15 municípios goianos. 
Disponível em: <http://www.tcm.go.gov.br/portal/consulta-processo/14692/2014>. Acesso 
em: 06 jul. 2015. (2014d) 
 
GOUVEIA, A.B.; TAVARES, T.M. O magistério no contexto federativo: planos de carreira e 
regime de colaboração. Retratos da Escola. Brasília, DF, v. 6, nº 10, p. 199-209, jan./jun. 
2012. 
 
GRACINDO, R.V. O gestor escolar e as demandas da gestão democrática. Exigências, 
práticas, perfil e formação. Brasília: Retratos da Escola, v. 3, n. 4, p. 135-147, jan./jun. 2009. 
Disponível em: <http://www.esforce.org.br/index.php/semestral/issue/view/6>. Acesso em: 
14 fev. 2013. 
 
HADDAD, S. Banco Mundial, OMC e FMI: o impacto nas políticas educacionais. São Paulo: 
Cortez, 2008. 
 
INDIARA. Prefeitura Municipal. Lei nº 461 de 06 de dezembro de 2002. Dispõe sobre o 
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal. Indiara, GO: 2002. 
 
______. Prefeitura Municipal.  Lei nº 480 de 10 de outubro de 2003. Introduz alterações na 
Lei Municipal 461, de 06 de dezembro de 2002 que especifica e dá outras providências. 
Indiara, GO: 2003. 
 



351 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Divisão Regional. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_div_int.shtm>. 
Acesso em: 24 abr. 2015. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA. Prova Nacional de Curso para Ingresso na Carreira Docente. Disponível em: 
<http://portal.INEP.gov.br/prova-docente>. Acesso em: 26 fev. 2015. 
 
LESAGE, P. A pedagogia nas escolas mútuas do século XIX. In.: BASTOS, M.H.C.; 
FARIAS FILHO, L.M. A escola elementar no século XIX: o método monitorial mútuo. Passo 
Fundo: Ediupf, 1999. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/23609298/Metodo-
monitorial-mutuo>. Acesso em: 08 dez. 2012. 
 
LIBÂNEO, J.C.; OLIVEIRA, J.F; TOSCHI, M.S. Educação escolar: políticas, estrutura e 
organização. 9. ed. - São Paulo: Cortez, 2010. 
 
LOUREIRO, V.N. Os profissionais da Educação. In: TOSCHI, M.S.; FALEIRO, M. de O.L. 
A LDB do Estado de Goiás, Lei nº 26/98: análises e perspectivas. Goiânia: Editora 
Alternativa, 2001. 
 
LUZIÂNIA. Prefeitura Municipal. Lei nº 2.442, de 28 de dezembro de 2001. Dispõe sobre o 
Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Luziânia e 
dá outras providências. Luziânia, GO: 2001. 
 
______. Prefeitura Municipal. Lei nº 2.622, de 08 de dezembro de 2003. Modifica o § 2º do 
Art. 34 da Lei nº 2.441 de 22 de dezembro de 2001, alterado pela Lei nº 2.472 de 11 de junho 
de 2002 que, inclui o § 1º, § 2º e § 3º ao art. 34 da lei municipal nº 2.442 de 22 de dezembro 
de 2001. Luziânia, GO: 2003. 
 
______. Prefeitura Municipal. Lei nº 2.894, de 08 de agosto de 2005. Dispõe sobre o Estatuto 
e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Luziânia, 
estabelece normas de enquadramento, diretrizes para avaliação de desempenho, institui 
tabelas de vencimentos e dá outras providências. Luziânia, GO: 2005. 
 
______. Prefeitura Municipal.  Lei nº 3.036 de 19 de abril de 2007. Altera o Artigo 49 e seu 
Parágrafo 1º e inclui o Parágrafo 7º no artigo 88 da Lei Municipal nº 2.894, de 08 de agosto 
de 2005, na forma que especifica e dá outras providências. Luziânia, GO: 2007a. 
 
______. Prefeitura Municipal. Lei nº 3.039 de 19 de abril de 2007. Dispõe sobre a alteração 
do Inciso III do artigo 60 e inclusão dos Incisos IV aos artigos 60 e 61 da Lei Municipal nº 
2.894 de 08 de agosto de 2005, na forma que especifica. Luziânia, GO: 2007c. 
 
______. Prefeitura Municipal. Lei nº 3.052 de 22 de maio de 2007. Inclui o parágrafo 4º ao 
artigo 49 e altera os incisos I e II do artigo 64 da Lei 2.894, de 08 de agosto de 2005, na forma 
que especifica e dá outras providências. Luziânia, GO: 2007b. 
 
______. Prefeitura Municipal. Lei nº 3.395 de 21 de dezembro de 2010. Dispõe sobre 
alterações na Lei nº 2.894, de 08 de agosto de 2005, na forma que especifica e dá outras 
providências. Luziânia, GO: 2010a. 
 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_div_int.shtm


352 

______. Prefeitura Municipal.  Lei nº 3.400 de 21 de dezembro de 2010. Institui a Bonificação 
por Desempenho no âmbito da Secretaria Municipal de Desempenho na forma que especifica. 
Luziânia, GO: 2010b. 
 
LUZIÂNIA. Prefeitura Municipal.  Lei nº 3.494 de 21 de dezembro de 2011. Dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Luziânia. Luziânia, GO: 
2011. 
 
MACHADO, J.P. Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério: conflitos e limites de 
sua implantação na rede pública estadual de Goiás. 2010. 220f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Faculdade de Educação, UFG, Goiânia, GO, 2010.  
 
_____. Piso e planos de carreira. O debate das ADI. Retratos da Escola, Brasília, v. 6, n. 11, p. 
489-505, jul./dez. 2012. Disponível 
em: http://www.esforce.org.br/index.php/semestral/article/view/223/411. Acesso em: 10 de 
julho de 2015. 
 
MAINARDES, J.F. A organização da escolaridade em ciclos e as políticas de currículo. 
Revista e-curriculum, São Paulo, v. 7, n. 1, abr. 2011. 
 
______. Abordagem do cilho de políticas: uma contribuição para a análise de políticas 
educacionais. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 27, n. 94, p. 47-69, jan./abr. 2006. 
 
MAINARDES, J.F; FERREIRA, M.S.; TELLO, C. Análise de políticas: fundamentos e 
principais debates teórico-metodológicos. In.: BALL, S.J.; MAINARDES, J.F. Políticas 
Educacionais. Questões e dilemas. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
MARTINS, P.F.M. Carreira e formação de professores no Tocantins: da percepção dos 
licenciandos da UFT aos planos de carreira e remuneração do magistério público. 2011. 351 f. 
Tese (Doutorado em Educação Brasileira) – Faculdade de Educação, UFG, Goiânia, GO, 
2011. 
 
MARTINS, P.S. O financiamento da Educação Básica por meio de fundos contábeis: 
estratégia política para a equidade, a autonomia e o regime de colaboração entre os entes 
federados. 2010. 337 f. Tese (Doutorado em Educação). – Faculdade de Educação, UNB, 
Brasília, DF, 2010. 
 
MEIRELLES, H.L. Direito administrativo brasileiro. 15 ed.. – São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1990.  
 
MELLO, E.M.B. A política de valorização e de profissionalização dos professores da 
educação básica no Estado do Rio Grande do Sul (1996-2006): convergências e divergências. 
2010. 225 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, UFRS, Porto Alegre, 
RS, 2010. 
 
MENDONÇA, E.F. A regra e o jogo. Democracia e patrimonialismo na educação brasileira. 
2000. 232f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Unicamp, Campinas, 
SP, 2000. 
 

http://www.esforce.org.br/index.php/semestral/article/view/223/411


353 

MINEIROS. Prefeitura Municipal. Lei nº 1.359 de 12 de fevereiro de 2008. Dá nova redação 
ao Estatuto do Magistério Público do Município de Mineiros, na forma que especifica, e dá 
outras providências. Mineiros, GO: 2008a. 
 
______. Prefeitura Municipal. Lei nº 1.362 de 12 de fevereiro de 2008. Dispõe sobre o Plano 
de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Mineiros, na forma que 
especifica e dá outras providências. Mineiros, GO: 2008b. 
 
______. Prefeitura Municipal. Lei nº 766-A de 04 de agosto de 1997. Institui o Estatuto dos 
Servidores em Educação da rede municipal – professores, especialistas em educação e 
servidores administrativos da educação pública; cria quantitativos de vagas e formas de 
transposição e dá outras providências. Mineiros, GO: 1997. 
 
MONLEVADE, J.A.C. Valorização Salarial dos Professores: o papel do piso salarial 
profissional nacional como instrumento de valorização dos professores da educação básica 
pública. 2000. 317 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Unicamp, 
Campinas, SP, 2000. 
 
______. Educação pública no Brasil: contos e descontos. Ceilândia-DF: Idéa Editora, 1997. 
 
______. Para entender o Fundeb. Brasília: Idéa Editora, 2007. 
 
MONLEVADE, J.A.C; FERREIRA, E.B. O Fundef e seus pecados capitais. 2. ed. - Brasília: 
Idéa Editora, 1998. 
 
MONLEVADE, J.A.C.; FRIEDMAN, N. Sobre a viabilidade financeira do Fundeb. In: 
LIMA, M.J.R.; DIDONET, V. Fundeb: avanços na universalização da educação básica. 
Brasília: Inep, 2006. 
 
MORDUCHOWICZ, A. Carreiras, incentivos e estruturas salariais docentes. [Tradução de 
Paulo M. Garchet]. PREAL: Programa de Promoção da Reforma Educativa na América Latina 
e Caribe. Rio de Janeiro, n. 23, jul. 2003. p. 1-60. Disponível em: <http://www.cpdoc.fgv.br>. 
Acesso em: 12 fev. 2008. 
 
NAGLE, J. Educação e Sociedade na Primeira República. São Paulo: EPU, Fundação 
Nacional de Material Escolar, 1976. 
 
NEGRI, B. O financiamento da educação no Brasil. Brasília: Inep, 1997. (Série documental) 
 
NÓVOA, A. Profissão Professor. 2. ed. - Porto: Editora Porto, 1999. 
 
NUNES, E. Desafio estratégico da política pública: o ensino superior brasileiro. Revista de 
Administração Pública, Rio de Janeiro: Edição Especial Comemorativa, p. 103-147, 2007. 
 
O MÉTODO PEDAGÓGICO DOS JESUÍTAS - O "Ratio Studiorum" - Organização e Plano 
de Estudos da Companhia de Jesus. In: <http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/ 
acervos.html>. Acesso em: 08 dez. 2012. 
 
OLIVEIRA, D.A. A reestruturação do trabalho docente: precarização e flexibilização. 
Educação e Sociedade, Campinas, v. 25, n. 89, p. 1127-1144, set./dez. 2004.  



354 

 
______.  Gestão das políticas públicas educacionais: ação pública, governance e regulação. 
In. DOURADO, L. F. (Org.). Políticas e gestão da educação no Brasil: novos marcos 
regulatórios. São Paulo: Xamã, 2009. 
 
______.  Reformas educacionais na América Latina e os trabalhadores docentes. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2003. 
 
______.  Os trabalhadores da educação e a construção política da profissão docente no 
Brasil. Educar em Revista. Curitiba, n. especial 1, p. 17-35, 2010. 
 
OLIVERIA, D.A.; VIEIRA, L.F. Condições de trabalho docente: uma análise a partir de 
dados de sete estados brasileiros. Belo Horizonte: Fino Traço, 2012. 
 
OLIVEIRA, J.F.; PESSOA, J.M. O método em Bourdieu. In.: ____ (Org.). Pesquisar com 
Bourdieu. Goiânia: Cânone editorial, 2013. 
 
PALMA FILHO, J.C. Pedagogia Cidadã - Cadernos de Formação – História da Educação. 3. 
ed. - São Paulo: Prograd/Unesp: Santa Clara Editora, 2005. 
 
PARCEIROS DA EDUCAÇÃO. A transformação da qualidade da educação básica no 
Brasil. 2010. Disponível em: 
<http://www.parceirosdaeducacao.org.br/evento_propostas/pdf/transformacao.pdf>.  Acesso 
em: 14 dez. 2014. 
 
PETROLINA DE GOIÁS. Prefeitura Municipal. Lei nº 1.005 de 15 de janeiro de 2008. 
Dispõe sobre o plano de carreira e estatuto do magistério público municipal e dá outras 
providências. Petrolina de Goiás, GO: 2008. 
 
______. Prefeitura Municipal.  Lei nº 882 de 15 de maio de 2000. Reestrutura o plano de 
carreira e remuneração do magistério público de Petrolina de Goiás, conforme Resolução n° 
03/97 do CEB. Petrolina de Goiás, GO: 2000. 
 
______. Prefeitura Municipal.  Lei nº 900 de 29 de março de 2001. Dispõe sobre o Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Petrolina de Goiás e dá outras providências. 
Petrolina de Goiás, GO: 2001. 
 
PINTO, J.M.R. Financiamento da educação no Brasil: um balanço no governo FHC (1995-
2002). Educação e Sociedade, Campinas, v. 23, n. 80, setembro/2002, p. 108-135, 2002. 
 
______. Remuneração adequada do professor: desafio à educação brasileira. Retratos da 
Escola, Brasília, v. 3, n. 4, p. 51-68, jan./jun. 2009. 
 
PLANALTINA. Prefeitura Municipal. Lei nº 716 de 14 de dezembro de 2007. Dá nova 
redação ao estatuto do magistério público do município de Planaltina, na forma que 
especifica, e dá outras providências. Planaltina, GO: 2007. 
 
PONTES, B.R. A competitividade e a remuneração flexível. São Paulo: Editora LTR, 1995.  
 



355 

PORTUGAL. Alvará de 18 de maio de 1816. Estatuto para criação do Colégio Militar da 
Luz em Lisboa. Disponível em: 
<http://www.sg.minedu.pt/fotos/editor2/RDE/L/S19/1811_1820/1816_05_18alvara.pdf>. 
Acesso em: 08 dez. 2012. 
 
______. Alvará Régio de 1759. Disponível em: 
<http://www.sg.minedu.pt/fotos/editor2/RDE/L/S18/1751_1760/1759_06_28_alvara.pdf>. 
Acesso em: 08 dez. 2012. 
 
PORTUGAL. Carta Régia de 10 de novembro de 1772. Disponível em: 
<http://www.sg.minedu.pt/fotos/editor2/RDE/L/S18/1771_1780/1772_11_10alvara_1.pdf>. 
Acesso em: 08 dez. 2012. (1772b) 
 
______. Lei de 6 de novembro de 1772. Disponível em: 
<http://www.sg.minedu.pt/fotos/editor2/RDE/L/S18/1771_1780/1772_11_06lei.pdf>. Acesso 
em: 08 dez. 2012. (1972a) 
 
RAFANHIM, L. Planos de carreira dos servidores públicos depois da reforma da 
previdência. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do Paraná. Disponível em: 
<http://mediaenterprise.dohmsweb.com.br/mediafiles.sismuc.org.br/documentos/370_.pdf>. 
Acesso em: 13 mai. 2015.  
 
RAMOS, M.P.R. O Financiamento da Educação Brasileira no Contexto das Mudanças 
Político-Econômicas Pós-90. Brasília: Plano Editora, 2003. 
 
REDE GLOBO. O Amigos da Escola é um projeto da Rede Globo para valorizar a educação. 
Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/amigosdaescola/noticia/2012/06/o-amigos-da-
escola-e-um-projeto-da-rede-globo-para-valorizar-educacao.html>. Acesso em: 21 jan. 2015. 
 
REIS FILHO, C. dos. A educação e a ilusão liberal. São Paulo: Cortez e Autores Associados, 
1981. 
 
RIBEIRO, M.A.S. História da educação brasileira: a organização escolar. 13. ed. - 
Campinas, SP: Autores Associados, 1993. 
 
RODRIGUES, M.M.; GIÁGIO, M. Prasem III. Guia de Consulta. Brasília: Fundescola, 2001. 
 
RODRÍGUEZ, M.; SIMÕES, C.H. A história da valorização docente da educação básica em 
Moto Grosso do Sul (1979-1996). Fineduca – Revista de Financiamento da Educação, Porto 
Alegre, v.1, n.10, 2011. Disponível em: 
<http://seer.ufrgs.br/index.php/fineduca/article/view/26664/23864>. Acesso em: 29 jan. 2015. 
 
ROMANELLI, O. de O. História da educação no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
 
SÃO PAULO. (Estado). Lei nº 1.750, de 8 de dezembro de 1920. Reforma a instrução pública 
do estado. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1920/lei-1750-
08.12.1920.html>. Acesso em: 29 jan. 2015. 
 



356 

______. (Estado). Lei nº 2.269 de 31 de dezembro de 1.927. Reforma a instrução pública do 
estado. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1927/lei-2269-
31.12.1927.html>. Acesso em: 29 jan. 2015.  
 
SAVIANI, D. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas. 5. ed. - Campinas, 
SP: Autores Associados, 1999.  
 
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM OS SISTEMAS DE ENSINO. Apresentação. 
Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16778&Itemid=1125>. Acesso 
em: 14 jul. 2015. 
 
SHIROMA, E.O.; CAMPOS, R.F.; GARCIA, R.M.C. Decifrar textos para compreender a 
política: subsídios teórico-metodológicos para análise de documentos. Perspectiva. 
Florianópolis, v. 23, n. 02, p. 427-446, jul./dez., 2005. 
 
SHIROMA, E.O.; MORAES, M.C.M. de; EVANGELISTA, O. Política Educacional. 4. ed. - 
Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. 
 
SILVA JR., J. dos R. Reforma do Estado e da Educação no Brasil de FHC. São Paulo: Xamã, 
2002. 
 
SILVA, M. de O. Sistemas modernos de remuneração. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005. 
 
SILVA, T.T. da. A “nova” direita e as transformações na pedagogia da política e na política 
da pedagogia. In. GENTILI, P.A.A.; SILVA, T.T. da. (Org.). Neoliberalismo, qualidade total 
e educação. 8. ed. – Petrópolis, RJ :  Editora Vozes, 1999.  
 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. Mapa 
do Piso Goiás/2013, maio de 2013. (Informativo sobre a II Conferência Nacional de 
Educação: “O PNE na articulação do Sistema Nacional de Educação: participação popular, 
cooperação federativa e regime de colaboração”, Conae 2014). Disponível em: 
<www.sintego.org.br>. Acesso em: 24 jul. 2014. 
 
SOUSA, S.M.Z.L. Avaliação e carreira do magistério. Premiar o mérito? Retratos da Escola, 
Brasília, v. 2, n. 2-3, p. 81-93, jan./dez. 2008. 
 
SOUZA, M.Z. de A. et al. Cargos, carreiras e remuneração. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2005.  
 
TRIVIÑOS, A.N.S. Introdução à pesquisa qualitativa em ciências sociais. A pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
UNESCO. A Recomendação da OIT/UNESCO de 1966 relativa ao Estatuto dos Professores e 
Recomendação de 1997 da UNESCO relativa ao Estatuto do Pessoal do Ensino Superior. 
Com um guia de utilização. Disponível em: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001604/160495por.pdf>. Acesso em: 03 fev. 2015. 
(2008) 
 



357 

URUAÇU. Prefeitura Municipal. Lei nº 1.095 de 11 de maio de 2000. Dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores do Magistério Público do Município de Uruaçu e dá outras providências. 
Uruaçu, GO: 2000. 
 
______. Prefeitura Municipal. Lei nº 1.140 de 15 de maio de 2001. Modifica e dá nova 
redação aos artigos 13 e 14 da Lei Municipal nº 1.095 de 15.05.2000, e dá outras 
providências. Uruaçu, GO: 2001. 
 
VALLE, B.R.V. Formulação de planos de cargos e salários e estatutos do magistério: a nova 
legislação. In.: SOUZA, D. B.; FARIA, L. C. M. (Org.). Desafios da educação municipal. Rio 
de Janeiro: DP&A, 2003. 
 
VICENTINI, P.P.; LUGLI, R.G. História da profissão docente no Brasil: representações em 
disputa. São Paulo: Cortez, 2009.  
 
VIEIRA, J.M.D. Identidade Expropriada: retrato do educador brasileiro. 2. ed. – Brasília: 
CNTE, 2004. 
 
______.  Piso Salarial para os Educadores Brasileiros: quem toma partido? 2012. 294 f. 
Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, UnB, Brasília, DF, 2012b. 
 
______.  Piso salarial e federalismo. Muitos passos e compassos. Retratos da Escola, Brasília, 
v. 6, n. 10, p. 199-209, jan./jun. 2012a. 
 
______. Piso Salarial Nacional dos Educadores: dois séculos de atraso. Brasília: s/n, 2007. 
 
XAVIER, M.E.; RIBEIRO, M.L.; NORONHA, O. M. História da Educação. A escola no 
Brasil. São Paulo: FTD, 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



358 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

ANEXO I. Solicitação, 20 de novembro de 2013 -------------------------------------------------- 358 

ANEXO II. Solicitação, 29 de maio de 2014 ------------------------------------------------------- 359 

ANEXO III. Solicitação, 13 de junho de 2014 ----------------------------------------------------- 361 

ANEXO IV. Reclamação ao Tribunal Pleno, 14 de julho de 2014 ------------------------------ 363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



359 

ANEXO I 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

DOUTORADO 
 

Goiânia, 25 de novembro de 2013. 
 

Solicitação 
 
À 
Exma. Srª. 
Maria Tereza Garrido Santos 
DD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás 
Nesta 
 

 

Senhora Presidente, 

 

A par de cumprimentá-la, solicitamos junto a este egrégio Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás o acesso aos documentos abaixo discriminados que porventura 

possam fazer parte dos arquivos desta instituição. 

Trata-se de demanda inerente a uma pesquisa de doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. A 

pesquisa tem como objetivo verificar quais os impasses para a efetivação de uma política 

nacional para a carreira do magistério público da educação básica no Brasil. Em particular terá 

como locus de investigação empírica dezesseis municípios do Estado de Goiás. Assim, 

solicitamos cópia dos atos legais que regulamentaram e regulamentam a carreira do 

magistério nos municípios de: Abadia de Goiás, Aloândia, Alto Horizonte, Aragarças, 

Araguapaz, Cachoeira de Goiás, Campos Belos, Uruaçu, Diorama, Goiânia, Luziânia, 

Mineiros, Petrolina de Goiás, Planaltina e Sítio D’Abadia no período de 1997 a 2012, tais 

como Estatutos e Planos de Carreira.  

Doutorando/Pesquisador: Jarbas de Paula Machado, RG 3203441/DGPC/GO, Fones 64 3671-

4160 ou 64 9921-2899, e-mail jarbas.belos@bol.com.br. 

Certos de Vosso atendimento, desde já agradecemos. 

Respeitosamente, 

 

Jarbas de Paula Machado 
Doutorando 

Prof. Dr. Nelson Cardoso Amaral 
PPGE/FE/UFG - Orientador

mailto:jarbas.belos@bol.com.br
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ANEXO II 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

DOUTORADO 
 

Goiânia, 29 de maio de 2014. 
 

Solicitação 
 
Ao 
Exmo. Sr. 
Honor Cruvinel de Oliveira 
DD. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás 
Nesta 
 

 

Senhor Presidente, 

 

A par de cumprimentá-lo, respeitosamente solicitamos junto a este egrégio Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás o acesso as informações abaixo discriminadas, que 

certamente fazem parte dos arquivos desta instituição. 

Trata-se de uma pesquisa de doutorado que estamos desenvolvendo no Programa de 

Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Nesta etapa da 

pesquisa estamos verificando o impacto da implementação das políticas de financiamento 

educacional (Fundef e Fundeb) na carreira do magistério. Para esta tarefa solicitamos acesso às 

seguintes informações/documentos. 

 

Material: folhas de pagamento da educação pagas por meio do Fundef/Fundeb e do tesouro 

municipal 

Anos: 1997 a 2013 (17 anos) 

Referência: o mês de dezembro de cada ano 

Municípios: Abadia de Goiás, Aloândia, Alto Horizonte, Aragarças, Araguapaz, Cachoeira de 

Goiás, Campos Belos, Diorama, Indiara, Luziânia, Mineiros, Petrolina, Planaltina, Sítio 

D’Abadia e Uruaçu. (15 municípios) 

Metodologias:  

7) Acesso online às folhas de pagamento dos 15 municípios da pesquisa, por meio de senha 

eletrônica; 
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8) Acesso online às folhas de pagamento dos 15 municípios da pesquisa, por meio de um ponto 

(computador) do TCM (Biblioteca, por exemplo); 

9) Acesso aos arquivos físicos para coleta de dados dentro do TCM, principalmente para os 

anos em que não houver arquivos digitais; 

10) Disponibilidade das folhas de pagamento dos 15 municípios da pesquisa em arquivo 

para salvar em pen drive, por exemplo; 

11) Outras metodologias, conforme possibilidades do TCM. 

 

A pesquisa será realizada dentro do rigor científico garantindo o sigilo quanto a 

informações pessoais contidas nas folhas de pagamento.  

 

Contato: 

Doutorando/Pesquisador: Jarbas de Paula Machado, RG 3203441/DGPC/GO, Fones 64 3671-

4160 ou 64 9921-2899, e-mail jarbas.belos@bol.com.br. 

Orientador: Prof. Dr. Nelson Cardoso Amaral 

PPGE/FE/UFG: 62 3209-6205 

 

Certos de Vosso atendimento, desde já agradecemos. 

Respeitosamente, 

 
 
 

Jarbas de Paula Machado 
Doutorando/PPGE/FE/UFG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jarbas.belos@bol.com.br
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ANEXO III 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

DOUTORADO 
 

Goiânia, 13 de junho de 2014. 
 

Solicitação 
 
À 
Exma. Srª. 
Maria Tereza Garrido Santos 
DD. Conselheira e Ouvidora do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás 
Nesta 
 

Senhora Conselheira, 

 

A par de cumprimentá-la, solicitamos junto a este egrégio Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás acesso a informações sobre a composição salarial dos cargos 

dos profissionais do magistério de 15 municípios goianos.  

Trata-se de demanda inerente a uma pesquisa de doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. A 

pesquisa tem como objetivo verificar quais os impasses para a efetivação de uma política 

nacional para a carreira do magistério público da educação básica no Brasil partindo da análise 

das políticas de fundos implementadas nos últimos anos (Fundef e Fundeb). A pesquisa terá 

como lócus de investigação empírica quinze municípios do Estado de Goiás: Abadia de Goiás, 

Aloândia, Alto Horizonte, Aragarças, Araguapaz, Cachoeira de Goiás, Campos Belos, 

Diorama, Indiara, Luziânia, Mineiros, Petrolina, Planaltina, Sítio D’Abadia e Uruaçu. 

Num primeiro momento analisamos a regulamentação local da carreira do magistério, 

tarefa para a qual colaborou significativamente este Tribunal de Contas no sentido de nos 

disponibilizar a legislação constante de seus arquivos. Na próxima etapa temos como objetivo 

verificar como a regulamentação local da carreira, influenciada ou não pelas políticas de 

financiamento, se materializou na remuneração docente. Para esta tarefa temos a necessidade 

de analisar as folhas de pagamento. 

Recentemente encaminhamos a este Tribunal solicitação de acesso às folhas de 

pagamento conforme consta em anexo.  A ideia inicial era analisar a folha de pagamento da 

educação, referente ao mês de dezembro, dos exercícios compreendidos entre 1998 e 2013 (17 
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anos), que seria o ideal.  Na solicitação apontamos como procedimentos para a viabilidade do 

pedido: i) acesso online às folhas de pagamento dos 15 municípios da pesquisa, por meio de 

senha eletrônica; ii) acesso online às folhas de pagamento dos 15 municípios da pesquisa, por 

meio de um ponto (computador) do TCM (Biblioteca, por exemplo) onde pudéssemos colher 

as informações necessárias direto no sistema; iii) acesso aos arquivos físicos para coleta de 

dados dentro do TCM, principalmente para os anos em que não houvesse arquivos digitais; iv) 

disponibilidade das folhas de pagamento dos 15 municípios da pesquisa em arquivo para salvar 

em pen drive, por exemplo; v) outras metodologias, conforme possibilidades do TCM.  

Após análise da Escola de Contas e do Departamento de Atos de Pessoal fomos 

informados verbalmente da impossibilidade de acesso aos dados, porém, dada a importância 

das informações para a conclusão da tese que estamos desenvolvendo retificamos nossa 

solicitação reduzindo a série história de 17 para 5 anos e esperamos a sensibilização deste 

Tribunal para viabilidade de nossa demanda.  

Assim, solicitamos acesso às folhas de pagamento da educação (pagas pelo tesouro 

municipal, Fundef e Fundeb) dos 15 municípios supramencionados, referentes ao mês de 

dezembro, dos seguintes exercícios: 1998, 2002, 2006, 2010 e 2013. 

Para operacionalização da demanda seria possível alguém do Departamento de Atos 

de Pessoal salvar as folhas (PDF) em uma pasta no computador da biblioteca para que 

pudéssemos coletar as informações em formulário específico (anexo)?  

Como é possível observar, a pesquisa não se interessa pela personalização das 

informações. Não serão anotados nomes, RG, CPF ou matrículas funcionais, mas tão somente 

dados sobre os cargos dos profissionais do magistério, e em particular sobre a composição da 

remuneração.   

Convêm ressaltar ainda que a análise dos dados será realizada dentro das normas 

científicas e com a ética que requer um trabalho desta natureza.  

Certos de Vosso atendimento, desde já agradecemos. 

Respeitosamente, 

 

Jarbas de Paula Machado 
Doutorando142 

 
 

 
                                                 
142 Doutorando/Pesquisador: Jarbas de Paula Machado, RG 3203441/DGPC/GO, Fones 64 3671-4160 ou 64 9921-
2899, e-mail jarbas.belos@bol.com.br. Orientador: Prof. Dr. Nelson Cardoso Amaral; PPGE/FE/UFG: 62 3209-
6205 

mailto:jarbas.belos@bol.com.br
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ANEXO IV 
 

RECLAMAÇÃO AO TRIBUNAL PLENO 
 
 

Processo nº 12828/14 
Interessado: Jarbas de Paula Machado 
Assunto: solicitação de acesso a informações referentes à composição salarial dos cargos dos 
profissionais do magistério de 15 municípios de Goiás. 
 

 

1. Da reclamação, da legitimidade para reclamar e da competência para decidir sobre a 
reclamação. 

 

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

de Goiás aprovado pela Resolução Administrativa nº 073, de 21 de outubro de 2009 e 

posteriores alterações, a reclamação é prevista nos seguintes termos: 

  

Art. 228. Das decisões do Presidente, Vice-Presidente, Corregedor, Relator, Conselheiro 
Substituto, Auditor-Substituto e Secretário de Controle Externo caberá Reclamação para o 
Tribunal Pleno, no prazo de quinze dias, contados da ciência do ato reclamado. 
 

De acordo com o Art. 229 do Regimento Interno os interessados em qualquer processo 

possuem legitimidade para reclamar ficando a reclamação prejudicada apenas em caso de 

intempestividade. 

 

Art. 229. São partes legítimas para reclamar: o Ministério Público de Contas, os interessados 
em qualquer processo, bem como, em matéria administrativa, os Conselheiros e os servidores 
do Tribunal.  
Art. 231. O Tribunal só não conhecerá da reclamação intempestiva. 
 

Ainda de acordo com Regimento Interno do TCM/GO compete privativamente ao 

Tribunal Pleno “decidir sobre reclamações a despachos decisórios do Presidente, do Vice-

Presidente, do Corregedor e do Relator” (Art. 9º, inciso III). 

De acordo com a Lei nº 12.527/2011 “no caso de indeferimento de acesso a informações 

ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no 

prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência” (Art. 15). O parágrafo único deste artigo 

estabelece ainda que “o recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que 

exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias”. 
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2. Do histórico do processo 

 

Em 29 de maio de 2014 o Exmo. Sr. Presidente do TCM/GO, Honor Cruvinel de 

Oliveira, recebeu em mãos requerimento do interessado, Jarbas de Paula Machado, solicitando 

acesso as folhas de pagamento dos profissionais do magistério de 15 municípios goianos: 

Abadia de Goiás, Aloândia, Alto Horizonte, Aragarças, Araguapaz, Cachoeira de Goiás, 

Campos Belos, Diorama, Indiara, Luziânia, Mineiros, Petrolina, Planaltina, Sítio D’Abadia e 

Uruaçú. Na solicitação o interessado justificou tratar-se de demanda inerente a uma pesquisa 

de doutorado no Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás e que na etapa de desenvolvimento da pesquisa verificava-se o 

impacto da implementação das políticas de financiamento educacional (Fundef e Fundeb) na 

carreira do magistério. Para isso seria necessário o acesso às folhas de pagamento pagas por 

meio do Fundef, Fundeb e tesouro municipal no período compreendido entre 1997 e 2013 

inclusive (17 anos) tendo como referência o mês de dezembro de cada exercício. Como 

metodologia foi sugerido pelo interessado: i) acesso on line às folhas de pagamento dos 15 

municípios da pesquisa, por meio de senha eletrônica; ii) acesso on line às folhas de pagamento 

dos 15 municípios da pesquisa, por meio de um ponto (computador) do TCM (Biblioteca, por 

exemplo); iii) acesso aos arquivos físicos para coleta de dados dentro do TCM, principalmente 

para os anos em que não houvessem arquivos digitais; iv) disponibilidade das folhas de 

pagamento dos 15 municípios da pesquisa em arquivo para salvar em pen drive, por exemplo; 

v) outras metodologias, conforme possibilidades do TCM. O interessado deixou claro se tratar 

de uma pesquisa a ser realizada dentro do rigor científico garantindo o sigilo quanto a 

informações pessoais contidas nas folhas de pagamento. A solicitação foi encaminhada à Escola 

de Contas do TCM que após interlocução com a Secretaria de Atos de Pessoal informou 

verbalmente ao interessado a impossibilidade do atendimento justificando que o TCM/GO é 

apenas o depositário/guardião das informações, não tendo autorização para fornecê-las.  

Em 13 de junho de 2013, o interessado autuou nova solicitação endereçada à ouvidoria, 

nominal à Conselheira/Ouvidora, Drª. Maria Tereza Garrido Santos. Com o mesmo teor da 

solicitação anterior esta explicava tratar-se de permissão para acesso a informações sobre a 

composição salarial dos cargos dos profissionais do magistério dos 15 municípios elencados. 

Além de informar à ouvidoria do disposto na primeira solicitação, o pedido foi retificado 

reduzindo a série histórica analisada de 17 para 5 anos. Assim seria necessário o acesso às folhas 

de dezembro dos exercícios de 1998, 2002, 2006, 2010 e 2013. Na solicitação o interessado 
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consultou a ouvidoria se seria possível alguém do Departamento de Atos de Pessoal salvar as 

folhas (PDF) em uma pasta no computador da Biblioteca para que pudesse coletar as 

informações em formulário específico indicado no anexo da solicitação. O interessado destacou 

que a pesquisa não se interessava pela personalização das informações sendo desnecessárias 

anotações de nomes, RG, CPF ou matrículas funcionais, mas tão somente informações sobre os 

cargos dos profissionais do magistério, em particular da composição salarial. O anexo apontava 

os dados que seriam coletados: formação, admissão, nível, referência, vencimento, quinquênio, 

adicional de titularidade, gratificação de regência, gratificação de dedicação exclusiva, 

gratificação de difícil acesso e remuneração. Mesmo estando nominal à Conselheira/Ouvidora 

Maria Tereza Garrido Santos a solicitação foi interditada pela presidência que para adequação 

do encaminhamento às competências regimentais, decidiu sobre o pleito.  

O pedido foi indeferido e a ciência foi dada ao interessado no dia 14 de julho de 2014 

por meio do Ofício nº 1.206. A decisão do Exmo. Sr. Presidente pautou-se no Despacho nº 

3222/14 da Secretaria de Atos de Pessoal que afirmou que o “Tribunal possui  sistema 

informatizado que recebe as informações eletrônicas enviadas pelos responsáveis dos 

municípios, incluindo as referentes ao cadastro de pessoal dos diversos órgãos municipais 

e folhas de pagamento” e que a partir dessas informações o Tribunal avalia os atos de pessoal. 

“Sob pena de ferir o direito a intimidade e a vida privada” constante nas folhas a Secretaria 

justificou o indeferimento. Com argumento semelhante a Assessoria Jurídica do TCM/GO 

também manifestou pelo indeferimento por meio do Parecer Jur Nº 703/2014.  

Ressalva-se que a solicitação havia sido retificada conforme poderá se observar nos 

autos. A solicitação foi limitada às informações sobre a composição salarial de 15 municípios 

nos exercícios de 1998, 2002, 2006, 2010 e 2013, ou seja, diferente do que foi analisado que 

considerou um pleito de 1997 a 2013. 

 

 

3. Fundamentação Legal da RECLAMAÇÃO 

 

Considerando que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 

e do Estado” (inciso XXXIII do Art. 5º da Constituição Federal de 1988) 
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Considerando que cabe à administração pública “a gestão da documentação governamental e 

as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem” (§2º, Art. 216 da 

Constituição Federal de 1988); 

 

Considerando que estão subordinados ao regime da Lei nº 12.527/2011 “os órgãos públicos 

integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de 

Contas, e Judiciário e do Ministério Público” (Inciso I do parágrafo único do Art. 1º); 

 

Considerando que os procedimentos previstos na Lei nº 12.527/2011 “destinam-se a assegurar 

o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com 

os princípios básicos da administração pública” (Art. 3º), tendo como diretriz a “observância 

da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção” e o “fomento ao desenvolvimento 

da cultura de transparência na administração pública” (incisos I e II do Art. 3º); 

 

Considerando que para os efeitos da Lei nº 12.527/2011 considera-se “informação: dados, 

processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, 

contidos em qualquer meio, suporte ou formato” (inciso I do Art. 4º) e que a solicitação do 

interessado no objeto da reclamação está contemplada neste conceito (informações sobre a 

composição salarial dos cargos dos profissionais do magistério) se apresentando com 

disposição para acessar os dados em qualquer formato ou metodologia proposta pelo TCM/GO; 

 

Considerando que o TCM/GO possui à sua disposição as folhas de pagamento solicitadas 

(mesmo que de um determinado período em diante) conforme afirma a Secretaria de Atos de 

Pessoal no Despacho nº 3222/14; 

 

Considerando que os dados pretendidos (composição salarial dos cargos dos profissionais do 

magistério) não se caracterizam como sigilosos ou pessoais; 

 

Considerando que de acordo com a Lei nº 12.527/2011 cabe aos órgãos e entidades do poder 

público assegurar a “gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 

divulgação” (inciso I do Art. 6º); 

 

Considerando que o acesso à informação de que trata a Lei nº 12.527/2011 compreende, entre 

outros, o direito de obter “informação contida em registros ou documentos, produzidos ou 
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acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos” (inciso II do 

Art. 7º);  

 

Considerando que a alegação do Sr. Presidente do TCM/GO de que a negativa para acesso aos 

dados teria como fundamento o fato do TCM ser apenas o depositário/guardião dos dados 

contradiz o disposto no inciso II do Art. 7º da Lei nº 12.527/2011 que torna acessível as 

informações, registros e documentos “produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, 

recolhidos ou não a arquivos públicos”; 

 

Considerando que de acordo com o Art. 8º da Lei nº 12.527/2011 “é dever dos órgãos e 

entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de 

fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por 

eles produzidas ou custodiadas” prejudica a tese de que o TCM/GO é apenas o guardião das 

informações e que por isso não poderia conceder acesso a “informações sobre a composição 

salarial dos profissionais do magistério”; 

 

Considerando que de acordo com o Art. 11 da Lei nº 12.527/2011 “o órgão ou entidade pública 

deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível” (Art. 11) 

Considerando que de acordo com o §3º do Art. 11 da Lei nº 12.527/2011, “sem prejuízo da 

segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou 

entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de 

que necessitar” o que coaduna com a metodologia proposta na solicitação do requerente ao 

propor acessar os dados, por exemplo, de um arquivo posto no computador da biblioteca, onde 

poderia ser inclusive, acompanhado por alguém indicado pelo Tribunal; 

Considerando que de acordo com o Art. 13 da Lei nº 12.527/2011 “quando se tratar de acesso 

à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá 

ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original”; 

Considerando que o universo das finanças públicas municipais é pouco pesquisado, sobretudo 

pela dificuldade de coleta de informações seguras e objetivas, situação que a Lei da 

Transparência objetiva mudar; 
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Considerando que a tese de que há sigilo quanto ao acesso às folhas de pagamento não pode ser 

sustentada uma vez que as folhas são integralmente objeto de análise dos Conselhos de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundef/Fundeb desde 1998, situação em que não raro 

os conselheiros são desprovidos de qualquer formação acadêmica e nem por isso incorrem com 

a falta de ética ao lidar com as informações pessoais dos servidores; 

Considerando que o TCM/GO tem como competência exigir dos jurisdicionados o 

cumprimento do princípio da publicidade pautada na Constituição Federal e ratificada na Lei 

da Transparência e que nessa condição seria incoerente ao negar informações públicas sob sua 

custódia; 

Considerando a relevância da pesquisa para a qual devem colaborar os dados solicitados; 

RESPEITOSAMENTE, entendemos não haver motivos para que o acesso às informações 

solicitadas fosse negado. Pelo contrário, há evidente fundamentação para que o acesso às 

informações solicitadas fosse viabilizado. 

 

4. Outras considerações 

 

A pesquisa de doutorado para a qual demando acessar as informações sobre a 

composição salarial dos profissionais do magistério dos 15 municípios de Goiás que fazem 

parte da amostra tem como objeto analisar a política de carreira para os professores da educação 

básica pública de nosso país, tendo como viés a discussão dos aspectos do financiamento 

educacional e mais especificamente da políticas de fundos inauguradas com o Fundef em 1998.  

O acesso aos dados diretamente nos 15 municípios torna-se extremamente difícil e 

demorado: 1º) são municípios de diferentes regiões do Estado de Goiás; 2º) geralmente há muita 

resistência dos gestores no sentido de conceder acesso a esse tipo de dado; 3º) a negativa de 

acesso às informações nos municípios demandaria a abertura de processos judiciais individuais 

para que o pleito lograsse êxito, o que levaria muito tempo; 4º) o tempo que tenho para concluir 

o relatório da pesquisa para entrega ao orientador é dezembro/2014 e a ausência dos dados 

solicitados prejudica significativamente o trabalho podendo inclusive inviabilizá-lo o que seria 

um prejuízo inestimável para minha trajetória acadêmica. Por esse motivo minha insistência em 

sensibilizar o TCM/GO no pleito em questão. 
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Caso o TCM/GO não tenha os dados de 1998, que seja viabilizado o acesso a partir de 

2002. 

Como não sou da área jurídica espero que sejam desconsiderados os equívocos quanto 

a forma e a estrutura que certamente existem neste instrumento e que seja levando em conta o 

conteúdo e a intenção do mesmo. 

 

 

5. Do pedido 

 

Mediante histórico e fundamentação legal apresentados, pede-se:  

 

1º) Que o Tribunal Pleno decida pelo acatamento desta Reclamação deferindo o pedido 

originalmente formulado e autorizando o acesso às folhas de pagamento dos 15 municípios 

mencionados referentes aos meses de dezembro dos exercícios de 1998, 2002, 2006, 2010 e 

2013 para acesso a informações única e exclusivamente inerentes a composição salarial dos 

profissionais do magistério nos respectivos exercícios, sem nenhuma personalização, mediante 

metodologia sugerida pelo interessado ou definida pelo TCM/GO; 

 

2º) Que no caso do Tribunal Pleno, entendendo haver nas folhas de pagamento informações 

sigilosas ou pessoais que inviabilizam o primeiro pedido, decida pelo acatamento desta 

reclamação deferindo a solicitação nos termos do §4º do Art. 11 da Lei nº 12.527/2011, a saber, 

“Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é 

assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação 

da parte sob sigilo”. 

 

Respeitosamente. 

 
Goiânia, 14 de julho de 2014. 

 
 

 
Jarbas de Paula Machado 

 
 

 

 


