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RESUMO 
 

CUSTÓDIO, Maria do Carmo. Profissionalização do magistério na educação 
básica: análise da valorização profissional do prof essor da educação infantil e 
anos iniciais do ensino fundamental.  284 p. Tese (Doutorado em Educação: 
Currículo). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC- SP, São Paulo, 
2011. 
 
Esta pesquisa tem como objetivo compreender e analisar as implicações das 
políticas educacionais de valorização do magistério, pós LDB 9394/96, no processo 
de profissionalização do magistério na educação básica, especialmente na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Considerando as 
diferenciações profissionais existentes entre os professores das etapas iniciais e 
finais da educação básica, a investigação está direcionada para a análise da 
valorização profissional do professor da educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental na rede municipal de ensino de Uberaba-MG. Como recorte conceitual, 
o estudo centra-se em dois eixos de discussão e análise: primeiro, a discussão 
teórica em torno dos aspectos relativos ao trabalho docente e profissionalização do 
magistério, e segundo, a gestão das políticas públicas direcionadas à valorização do 
magistério no contexto das reformas educacionais decorrentes da LDB 9394/96, 
enfocando fundamentalmente a formação e a carreira. Esses eixos permitem pensar 
a complexidade das relações e interpenetrações existentes no processo de 
profissionalização do magistério docente, a tensão entre as políticas públicas de 
valorização do magistério, quando se toma as dimensões da formação e da carreira 
como unidade e as implicações na valorização profissional do professor da 
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Trata-se de uma 
investigação de natureza qualitativa, com caráter descritivo-exploratório, tendo como 
princípios a epistemologia dialética freireana. Para a realização da pesquisa, foi 
utilizado como procedimentos: a pesquisa bibliográfica, documental e a aplicação de 
questionários e entrevistas semi-estruturadas. Para a pesquisa de levantamento de 
dados empíricos foram investigados gestores educacionais e professores que atuam 
na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental de escolas da rede 
municipal de ensino de Uberaba-MG. Este estudo possibilitou perceber que as 
políticas de valorização do magistério, nos aspectos que se referem à formação e a 
carreira estão, historicamente, entrelaçadas à problemática da qualidade do ensino 
público. No que diz respeito ao magistério como profissão percebe-se uma fratura 
entre os que possuem ou não um conhecimento reconhecido socialmente e, nesse 
sentido, o magistério na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental 
ainda não é reconhecido como profissão pela sociedade e pelos governos em suas 
políticas de formação profissional e carreira. O discurso da profissionalização tem se 
constituído em um jogo contraditório de valores na articulação das esferas da 
produção e da reprodução que tem servido para a manutenção da desvalorização do 
magistério e para legitimar o controle e as reformas pretendidas pelo Estado. Assim, 
o discurso da profissionalização das políticas educacionais se convergem em 
práticas desprofissionalizantes. 
 
Palavras Chaves:  Profissão Docente; Profissionalização do magistério; Carreira 
Docente; Magistério na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; 
Políticas Educacionais 



ABSTRACT 
 

 

CUSTÓDIO, Maria do Carmo. Profissionalização do magistério na educação 
básica: análise da valorização profissional do prof essor da educação infantil e 
anos iniciais do ensino fundamental.  284 p. Tese (Doutorado em Educação: 
Currículo). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC- SP, São Paulo, 
2011. 
 
This research aims to understand and analyze the implications of educational 
policies for improving the teaching, post LDB 9394/96, in the process of 
professionalization of teaching in basic education, especially in kindergarten and 
early years of elementary school. Considering the professional differences between 
teachers in initial and final stages of basic education, research is directed toward the 
analysis of teacher’s professional development of kindergarten and early years of 
elementary school in the municipal schools of Uberaba-MG. Like a conceptual 
cutout, the study focuses on two axes of discussion and analysis: first, the theoretical 
debate on the issues related to teaching and professionalization of teaching, and 
second, the management of public policies aimed at valorization of teaching in the 
context of the educational reforms arising from the LDB 9394/96, focusing 
fundamentally training and career. These axes allow us to think the complexity of 
links and interpenetrations within the process of professionalization of faculty 
teaching, the tension between public policy of valorization of teaching, when taking 
the dimensions of training and career as a unit and the implications for the teacher’s 
professional valorization in kindergarten and early years of elementary school. This is 
a qualitative research with a descriptive and exploratory mold, with the principles of 
Freire's epistemology dialectic. For the survey, was used as procedures: a 
bibliographical and documentary research, application of questionnaires and semi-
structured interviews. For the research of lifting of empiric data were investigated 
educational managers and teachers working in kindergarten and early years of 
elementary schools of the municipal school of Uberaba-MG. This study allowed us to 
realize that policies for valorization of teaching, in those matters which relate to 
training and career are historically intertwined with the problem of quality of public 
education. With regard to the teaching profession, we can see a split between those 
who possess knowledge or not a socially recognized knowledge. In this sense, 
teaching in kindergarten and early years of primary education is still not recognized 
as a profession by society and governments in its training and career policies. The 
discourse of professionalism has been constituted as a contradictory set of values in 
the articulation of production and reproduction that has served to maintain the 
devaluation of the teaching profession and to legitimize the control and the reforms 
sought by the State. Thus, the discourse of the professionalization of the educational 
policies converges in practices against the professionalization. 

 
Keywords: Teaching Profession; Professionalization of teaching; Teaching Career; 
Teaching in kindergarten and early years of elementary school; Education Policy. 
 
 



LISTA DE SIGLAS 

 

ABCZ  Associação Brasileira de Criadores de Zebu 

ADEMU Associação dos Diretores das Escolas Municipais 

ADI Ação Direta de Inconstitucionalidade 

ANFOPE Associação Nacional para a Formação dos Profissionais da Educação 

ANPED Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação 

CEB Câmara de Educação Básica 

CEFET Centro Federal de Educação Tecnológica 

CF Constituição Federal 

CLT Consolidação das Leis do Trabalho 

CNE Conselho Nacional de Educação 

CNS Curso Normal Superior 

CNPq Conselho Nacional de Pesquisa 

CNTE Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

CONED Congresso Nacional de Educação 

CONSED Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação 

CRUB Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 

DCN Diretrizes Curriculares Nacionais 

DCN-Pedagogia  Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Pedagogia 

DOU Diário Oficial da União 

EE Especialistas de Educação 

EM Escola Municipal 

EUA Estados Unidos da América 

FHC Fernando Henrique Cardoso 

FMTM Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro 

FUNDEB Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação 

FUNDEF Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério 

FUNDESCOLA  Fundo de Desenvolvimento da Escola 

HTPC Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 



 

IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

IF TRIÂNGULO  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo 

Mineiro 

INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

ISE Institutos Superiores de Educação 

LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

MEC Ministério da Educação e Cultura 

MG Minas Gerais 

MOBRAL  Movimento Brasileiro de Alfabetização 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

ONU Organização das Nações Unidas 

P1 Professor 1 

P2 Professor 2 

PAR Plano de Ações articuladas 

PDE Plano de Desenvolvimento da Educação 

PDME Plano Decenal Municipal de Educação 

PMU Prefeitura Municipal de Uberaba 

PNE Plano Nacional de Educação 

PSPN Piso Salarial Profissional Nacional 

PUC-SP Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

SEMEC Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

SINDEMU Sindicato dos Educadores do Município de Uberaba 

STF Supremo Tribunal Federal  

UAB  Universidade Aberta do Brasil 

UFTM Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

UNDIME União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura 

 



ÍNDICE DE FIGURAS. QUADROS E TABELAS 

 

 

 

 

Figura 1 - Localização geográfica e aspectos físicos do município de Uberaba-MG 

 .................................................................................................................................. 39 

 

Quadros e Tabelas 1  - Escolas particulares e comunitárias de Uberaba-MG ......... 43 

Quadros e Tabelas 2 - Escolas estaduais de Uberaba-MG ..................................... 44 

Quadros e Tabelas 3  - Escolas municipais de Uberaba-MG ................................... 45 

Quadros e Tabelas 4  - Tabela de vencimentos professor 1 (P1) ........................... 206 

Quadros e Tabelas 5 - Tabela de vencimentos professor 2 (P2) ........................... 207 

Quadros e Tabelas 6  - Tabela de dispersão salarial dos vencimentos do P1 E P2

 ................................................................................................................................ 209 

Quadros e Tabelas 7  - Índice de desenvolvimento da educação básica das escolas 

da rede municipal de ensino de Uberaba-MG ......................................................... 215 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

APRESENTAÇÃO  .................................................................................................... 14 
 
INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 19 

Memórias: Trajetória profissional e acadêmica ...................................................... 19 
A construção da Pesquisa: definindo o caminho metodológico ............................. 28 
Leitura do universo investigado: primeiras aproximações ..................................... 38 

 
CAPÍTULO 1  ............................................................................................................. 51 
MAGISTÉRIO E PROFISSIONALIZAÇÃO  ............................................................... 51 

1.1. Profissão docente: história e historicidade ...................................................... 54 
1.1.1. A profissão docente no contexto das profissões: os desafios da 
profissionalização ............................................................................................... 63 

1.2. A questão da profissionalização e suas perspectivas ..................................... 70 
1.2.1. O processo de profissionalização do magistério: dimensões e etapas .... 74 
1.2.2. Condicionantes da profissão docente: profissionalização ou 
desprofissionalização ......................................................................................... 77 

1.3. A profissionalização do magistério na educação infantil e anos iniciais do 
ensino fundamental: carreira feminina ................................................................... 82 

 
CAPÍTULO 2  ............................................................................................................. 92 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: OS  
(DES)CAMINHOS DA (DES)PROFISSIONALIZAÇÃO  ............................................ 92 

2.1. A formação de professores para o magistério na educação básica ............... 96 
2.1.1. A estrutura hierárquica do professorado na constituição do sistema de 
ensino................................................................................................................. 97 
2.1.2. Políticas educacionais na formação do professor da educação infantil e 
dos anos iniciais do ensino fundamental em nível superior ............................. 104 
2.1.3. As concepções de formação de professores no contexto das reformas 
educacionais .................................................................................................... 111 

2.2. As políticas educacionais e a valorização do magistério .............................. 118 
2.2.1. A valorização do magistério na história da educação brasileira ............. 118 
2.2.2. Princípios básicos definidores da valorização docente: documentos 
internacionais ................................................................................................... 125 
2.2.3. As políticas públicas para a valorização do magistério: documentos 
nacionais .......................................................................................................... 131 
2.2.4. A reforma do Estado brasileiro e suas implicações nas políticas 
educacionais .................................................................................................... 138 
2.2.5. Diretrizes legais para o plano de carreira e remuneração do magistério 
público .............................................................................................................. 145 

 
CAPÍTULO 3  ........................................................................................................... 157 
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: A RELAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO,  CARREIRA 
E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO NO ESTATUTO PROFISSIONA L ............ 157 

3.1. Os estudos sobre a carreira e remuneração docente ................................... 161 
3.2. A situação profissional do magistério na educação básica ........................... 170 



 

3.3. Planos de carreira e remuneração do magistério e a valorização profissional
 ............................................................................................................................. 181 

3.3.1. As novas diretrizes para os planos de carreira e remuneração da 
educação básica .............................................................................................. 190 
3.3.2. Implicações das novas diretrizes nacionais para os planos de carreira no 
cumprimento da legislação do PSPN: a quais princípios estão os estados e 
municípios efetivamente submetidos? ............................................................. 196 
3.3.3. O Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de Uberaba-
MG ................................................................................................................... 199 

 
CAPITULO 4  ........................................................................................................... 212 
A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO  INFANTIL 
E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE M UNICIPAL DE 
ENSINO DE UBERABA – MG NA VOZ DOS SUJEITOS DA PESQU ISA ............ 212 

4.1. A aproximação com a realidade investigada ................................................ 213 
4.2. Caracterização dos professores sujeitos da pesquisa .................................. 219 
4.3. Eixos e categorias de análise ....................................................................... 222 

4.3.1 O magistério na educação básica ........................................................... 222 
4.3.2 Políticas educacionais de valorização do magistério .............................. 225 
4.3.3. Profissionalização do magistério ............................................................ 237 
4.3.4. Análise e interpretação das percepções dos sujeitos da pesquisa ........ 241 

4.4. A trajetória profissional dos professores entrevistados ................................. 243 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  .................................................................................... 248 
PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE: AS CONTRADIÇÕES NO PROC ESSO ..... 248 
 
REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 261 
 
APÊNDICES ........................................................................................................... 273 

Roteiro de entrevista semi-estruturada com presidente do Sindicato de 
Educadores do Município de Uberaba ................................................................. 274 
Roteiro de entrevista semi-estruturada com gestores escolares das escolas 
municipais selecionadas ...................................................................................... 276 
Roteiro de entrevista semi-estruturada com professores da educação infantil e 
anos iniciais do ensino fundamental com mais de 20 anos de exercício no 
magistério da rede municipal de ensino de Uberaba-MG .................................... 278 
Questionário para professores da educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental das escolas municipais selecionadas ............................................. 280 

 
ANEXOS ................................................................................................................. 283 

Protocolo de Pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP .................................................. 283 

 

 



14 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é 
imprescindível. Mas, ainda que desejem bons professores para seus filhos, 
poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o 
reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas 
que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. 
Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados 
pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonada pelo 
seu trabalho. (Paulo Freire, 1997) 

 

 Recorro às palavras de Paulo Freire para apresentar a temática desse estudo. 

Nas reflexões sobre a transformação da sociedade, a luta em favor da democracia, 

sem dúvida, ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é 

imprescindível. A educação, assim como toda ciência, não é neutra, faz parte de um 

contexto histórico-social e é tributária da ideologia que permeia esse contexto. 

Nesse sentido, se o que se pretende é dar uma resposta científica para os 

problemas da educação, é preciso considerar a prática educativa como parte da 

prática social, e isso significa pensar todos os elementos que participam 

dialeticamente, sejam eles internos ou externos, e que convergem no processo 

educativo e nas condições que tornam a educação possível. 

 O aprofundamento dos debates sociais, das investigações sobre as questões 

educacionais, das mudanças estruturais e do recorrente discurso de que a salvação 

de todas as mazelas da sociedade passa, obrigatoriamente, pela educação, lança 

uma forte luz sobre o professor. Nesse cenário, o professor passa a figurar ora como 

o responsável pela falta de qualidade no ensino público, ora como principal agente 

de transformação social. Uma análise sobre a atual configuração do trabalho 

docente permite admitir que o professor ocupa lugar central nas políticas e reformas 

educacionais brasileiras em todas as esferas e em todos os níveis do sistema de 

ensino. 

 Ao longo do processo de organização da educação brasileira o 

reconhecimento do papel do professor foi-se corporificando em políticas 

educacionais, resultado da luta de entidades representativas dos professores, do 

debate social e da produção acadêmica. As primeiras conquistas foram incorporadas 

à Constituição Federal de 1988, como o resgate do concurso público, a garantia de 

padrão de qualidade como princípio da educação e a visão do docente como 
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profissional do ensino. Desde a Constituição Federal de 1988 é possível identificar 

novas disposições sobre o estatuto e a organização do trabalho docente, mas foi 

com a promulgação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 

9394/96, que as propostas de mudanças foram efetivamente delineadas. Na LDB é 

que se organiza uma política de valorização do magistério a ser considerada pelos 

sistemas de ensino, sob os pilares de formação inicial, formação continuada e 

planos de carreira. O estabelecimento de um novo perfil de professor para a 

educação básica exige formação, qualificação e profissionalização dos professores. 

 No entanto, um dos grandes paradoxos presentes nos debates e nas políticas 

educacionais é, de um lado, a constatação da necessidade de professores cada vez 

mais qualificados, e de outro lado, as evidências de um processo de precarização do 

trabalho docente: condições de trabalho e de formação cada vez mais deficientes; 

risco de perda de estabilidade do trabalho (conseqüência de práticas 

governamentais em vários lugares do país); salários rebaixados gerando 

desvalorização social e desqualificação da profissão. 

 A formação em nível superior e a carreira deveriam se constituir uma unidade 

no processo de profissionalização do magistério da educação básica, mas, o que se 

observa nas políticas educacionais é a consideração da formação e da carreira 

como blocos distintos, divergentes e contraditórios. Do lado da formação, as 

políticas aparentemente apontam para um aumento do status social dos 

professores, com maior reconhecimento da necessidade de formação e maior 

enfoque nos programas oficiais de educação. Do lado da carreira e das relações de 

emprego, as políticas apontam para maior precarização das condições de trabalho, 

estagnações de cargos baseados na titulação mínima legal, achatamento salarial e 

maior risco de perda da estabilidade. De que adianta o professor ter nível superior 

se o salário continua equivalendo ao salário de professor de nível médio? Como 

compreender esse duplo aspecto de profissionalização coexistindo com 

precarização do trabalho docente? 

 Nas palavras de Paulo Freire (1997) percebe-se que o reconhecimento do 

papel do professor na sociedade atual encontra-se carregado de antagonismo e que 

reconhecimento nem sempre significa valorização. Em relação ao professorado da 

educação básica não é difícil constatar a perda de prestígio, de poder aquisitivo, de 

condições de vida e, sobretudo de respeito e satisfação no exercício do magistério. 

A desvalorização social do magistério vem sendo apontada como o principal motivo 
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pelo qual a carreira do magistério, cada vez mais, tem se mostrado menos atrativa 

para os estudantes do ensino médio. 

 A situação de desvalorização do magistério ainda é mais gritante na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. O magistério na 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental não apresenta status de 

profissão, sendo uma atividade desvalorizada economicamente por salários ainda 

menores, e socialmente por discursos depreciativos como o de que “para essas 

etapas da educação escolar qualquer professor serve”, ou “se torna professor por 

não ter conseguido se formar em outra área profissional”. Esses professores, 

especialmente quando mulheres (que constituem a sua maioria), são apontadas 

como professorinhas ou tias, termo que tende a desqualificar a formação acadêmica 

e a atuação profissional. 

 Sou professora da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental 

há 28 anos, atuando nos últimos 25 anos na rede municipal de ensino de Uberaba-

MG, e a situação descrita faz parte do meu cotidiano. O desconforto com a atual 

situação do professor da educação infantil e anos iniciais e os questionamentos 

oriundos das experiências vivenciadas na minha trajetória profissional são os pilares 

que justificam a escolha do tema, do objeto e dos objetivos da presente pesquisa. 

 Neste estudo, que tem como título Profissionalização do magistério na 

educação básica: análise da valorização profissional do professor da educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental, pretende-se compreender e analisar 

as implicações das políticas educacionais de valorização do magistério, pós LDB 

9394/96, no processo de profissionalização do magistério na educação básica, 

especialmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 

 Considerando as diferenciações profissionais existentes entre os professores 

das etapas iniciais e finais da educação básica, a investigação está direcionada para 

o município de Uberaba-MG, buscando na análise da valorização profissional do 

professor da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental na rede 

municipal de ensino de Uberaba-MG referências que possibilite compreender um 

fenômeno maior: as implicações das políticas educacionais no processo de 

profissionalização do magistério da educação básica. Assim sendo, como recorte 

conceitual prioriza-se o estudo da gestão de políticas públicas direcionadas à 

valorização do magistério no contexto das reformas educacionais no panorama da 

educação básica decorrentes da LDB 9394/96, enfocando fundamentalmente a 
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relação entre formação e carreira dos profissionais do magistério nas diferentes 

etapas da educação básica. 

 Situado entre os estudos de Políticas Públicas e Reformas Educacionais e 

Curriculares, o estudo centra-se em dois eixos de discussão e análise: primeiro, a 

discussão teórica em torno dos aspectos relativos ao trabalho docente e 

profissionalização do magistério, e segundo, as políticas públicas direcionadas à 

valorização do magistério no contexto das reformas educacionais decorrentes da 

LDB 9394/96, enfocando fundamentalmente a formação e a carreira. 

 Esses eixos permitem pensar a complexidade das relações e 

interpenetrações existentes no processo de profissionalização do magistério 

docente, a tensão entre as políticas públicas de valorização do magistério, quando 

se toma as dimensões da formação e da carreira como unidade e as implicações na 

valorização profissional do professor da educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental. 

 

 Com esse propósito esta tese está organizada em três partes: 

 Na primeira parte denominada Introdução, apresento aspectos da minha 

trajetória profissional e acadêmica que considero significativos para justificar a 

temática, os questionamentos e as escolhas teórico-metodológicas da pesquisa. 

Apresento também a leitura do universo pesquisado, o município de Uberaba-MG, 

abordando especialmente, a constituição da rede municipal de ensino e a política 

educacional que constituem o cenário das minhas indagações. 

 A segunda parte está organizada em quatro capítulos: 

 O Capítulo 1: Magistério e Profissionalização – refere-se à discussão teórica 

em torno dos aspectos relativos ao trabalho docente e ao processo de 

profissionalização do magistério enfocando a constituição da profissão docente, a 

questão da profissionalização, suas perspectivas e condicionantes e a constituição 

do magistério na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental como 

carreira feminina. 

 O Capítulo 2: Políticas Públicas de Valorização do Magistério: os 

(des)caminhos da (des)profissionalização – é dedicado a descrição das políticas 

educacionais e reformas educacionais implementadas no âmbito nacional para a 

valorização do magistério na história da educação brasileira. Enfoca as dimensões 

da formação e do exercício profissional e a análise documental das políticas públicas 
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direcionadas à valorização do magistério, especialmente das reformas educacionais 

decorrentes da LDB 9394/96 e seus desdobramentos em diretrizes para a carreira e 

remuneração do magistério público na educação básica. 

 O Capítulo 3: Valorização Profissional: a relação entre formação, carreira e 

remuneração do magistério no estatuto profissional – aborda as políticas 

educacionais especialmente relacionadas à carreira e remuneração docente e os 

desdobramentos e impactos das políticas na valorização profissional do professor da 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e na reformulação dos 

planos de carreira e na remuneração do magistério público. Para tanto, a partir da 

análise da situação profissional do magistério na realidade brasileira e dos estudos 

já realizados sobre carreira docente, buscou-se tecer uma reflexão sobre os 

desdobramentos das políticas educacionais na valorização profissional do professor 

da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e as tensões existentes 

em relação à formação e a carreira no processo de profissionalização e valorização 

do magistério. 

 O capítulo 4 é dedicado a apresentação do contexto mais específico da 

situação investigada: a valorização profissional do professor da educação infantil e 

anos iniciais do ensino fundamental na rede municipal de ensino de Uberaba–MG na 

voz dos sujeitos da pesquisa. Neste capítulo são apresentados os dados coletados e 

as percepções dos sujeitos da pesquisa sobre a valorização profissional do 

professor da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental na Rede 

Municipal de Ensino de Uberaba–MG. 

 Na terceira parte denominada Profissionalização Docente: as contradições no 

processo, pretende-se retomar as considerações abordadas no desenvolvimento no 

exercício analítico-descritivo-exploratório com o objetivo de sistematizar percepções 

e interpretações em relação às implicações das políticas educacionais de 

valorização do magistério no processo de profissionalização do magistério na 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Buscou-se apresentar os 

descaminhos e as contradições existentes no que vem sendo considerado processo 

de profissionalização do magistério, principalmente quando se toma as dimensões 

da formação e da carreira como unidade, em diálogo com as reflexões apresentadas 

no desenvolvimento do texto e com as percepções e opiniões expressas pelos 

sujeitos da pesquisa. 
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INTRODUÇÃO 

 

Memórias: Trajetória profissional e acadêmica 

 

Gosto de ser gente porque, como tal, percebo afinal que a construção de 
minha presença no mundo, que não se faz no isolamento, isenta da 
influência das forças sociais, que não se compreende fora da tensão entre o 
que herdo geneticamente e o que herdo social, cultural e historicamente, 
tem muito a ver comigo mesmo. Seria irônico se a consciência de minha 
presença no mundo não implicasse já o reconhecimento da impossibilidade 
de minha ausência na construção da própria presença. (FREIRE, 1998, p. 
59) 

 

 Reconhecer a impossibilidade da minha ausência na construção de minha 

presença no mundo significa conhecer-me, escrever-me, revelar-me e acredito ser 

impossível descrever minha vida, assim como minha trajetória profissional e 

acadêmica, de forma desvinculada do campo da Educação. Dessa forma, peço a 

licença e a compreensão do leitor dessa tese, para que, nesta introdução, na qual 

irei descrever minha trajetória profissional entrelaçada aos caminhos dessa 

pesquisa, redigir o texto na primeira pessoa. 

 

 Acredito que o interesse pelo tema vem sendo constituído ao longo da minha 

trajetória e que essa escolha está relacionada aos modos como foram se 

constituindo minhas identidades como aluna, professora e pesquisadora. Assim, 

acredito também que não seria possível apresentar este estudo sem detalhar alguns 

aspectos da minha trajetória profissional, a reconstrução do caminho percorrido 

como professora, o caminho que venho trilhando como pesquisadora e o caminho 

escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 Proponho-me a escrever um pouco sobre a “História que tenho feito” 

vasculhando na memória os percursos da minha trajetória profissional e acadêmica 

na intenção de demarcar os caminhos que me trouxeram até aqui. O tom ensaístico 

deste texto resulta precisamente de sua condição de produção: um momento de 

rememoração e reflexão. Rememorar os motivos que me levaram a me tornar 

professora, as frustrações e descobertas no percurso, os conflitos vividos junto com 

outros professores, os momentos em que a invenção de respostas se impunha; e, 
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principalmente, refletir sobre o vivido, a leitura do momento em que me encontro: a 

busca de um conhecimento mais profundo de mim mesma e da docência como 

profissão. 

 Esse exercício de rememoração me obriga a resgatar 28 anos de magistério, 

e até esse momento não me dava conta de que foram tantos anos assim. Quando 

penso sobre as razões que me levaram a optar pelo magistério, analiso hoje que me 

tornei professora não por escolha ou por vocação, mas por adesão a uma opção 

feita pela maioria das alunas - mulheres, ingressantes no 2º grau e sem condições 

econômicas para almejar um curso superior. O curso profissionalizante de magistério 

me oferecia além da possibilidade de terminar o 2º grau, a inserção rápida no 

mercado de trabalho para garantir o meu sustento. 

 Em 1983 iniciei minhas atividades docentes em Uberaba-MG, 

coincidentemente no mesmo ano em que conclui o curso de Magistério. Iniciei 

atuando como professora voluntária, contratada em regime de para prestação de 

serviço eventual para “dar aula” na Educação Pré-Escolar por meio de um convênio 

entre a Prefeitura Municipal de Uberaba e o Movimento Brasileiro de Alfabetização – 

MOBRAL. Destaco o “dar aula” como um dos pontos da minha reflexão porque, na 

verdade, era o que eu realmente fazia: “dava” aula, tanto no sentido de não receber 

um salário digno para essa atividade como também pela dinâmica de reprodução de 

aulas previamente programadas. A Proposta Pedagógica do MOBRAL para as 

unidades da Pré-Escola consistia em uma programação detalhada de atividades 

predeterminadas que não exigiam quase nenhuma intervenção do professor a não 

ser a “tarefa da reprodução”. A prática tarefeira na verdade era o resultado esperado 

de uma deficiente formação técnica e política, denunciada no despreparo didático-

metodológico para o planejamento das aulas e na falta de consciência do papel 

social do professor. 

 A experiência como professora do MOBRAL foi singular no desencadeamento 

das minhas inquietações profissionais. O caráter voluntário da atividade, a dinâmica 

de reprodução de aulas previamente programadas, o regime de contrato de trabalho 

eventual e o salário simbólico denunciavam a caracterização do magistério como um 

ofício, uma atividade e não como uma profissão. Na mesma medida em que não era 

considerada uma profissional, não considerava o magistério como profissão, embora 

gostasse muito do contato com as crianças não me sentia realizada e valorizada. 

Pensei que esse sentimento pudesse ser devido à falta do curso superior, afinal uma 
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formação de nível técnico não oferecia a mesma credibilidade que a formação de 

nível superior, fato esse confirmado quando as pessoas me perguntavam “em que 

eu era formada”. Como a vontade de ter um curso superior era grande e as minhas 

condições econômicas ainda eram pequenas, fiz opção pela graduação em 

Pedagogia. Foram 3 anos para me licenciar em Pedagogia Plena – Magistério dos 

anos iniciais e Administração Escolar e mais 2 anos em cursos de especialização 

que me habilitaram para a Inspeção Escolar, Supervisão Escolar e Orientação 

Educacional. No entanto, freqüentar esses cursos, até então, só tinham alterado o 

meu status de formação, os conteúdos estudados em muito pouco agregaram 

conhecimentos para a minha afirmação enquanto profissional. Sempre pensei que, 

para se tornar um profissional em determinada área seria necessário ter 

conhecimento e autonomia para buscar soluções para as questões, criar, 

desenvolver, transformar e produzir. Entretanto, na educação, não percebia espaços 

de criação e transformação e, sim, de reprodução. Embora graduada e com curso 

superior, na prática continuava como um operário de uma fábrica desenvolvendo na 

sala de aula tarefas programadas pelo sistema. 

 Em 1986, com o encerramento das atividades do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização – MOBRAL, as unidades de Pré-Escola foram integradas a Rede 

Municipal de Ensino e, assim como eu, a maioria dos professores que atuavam 

nessas unidades fomos contratados pela Prefeitura Municipal de Uberaba pelo 

regime celetista, sem a necessidade de aprovação em concurso público, para 

exercer a função pública de professora da Pré-Escola e de 1ª à 4ª série do 1º grau. 

 Acredito que ao iniciar minhas atividades na Prefeitura Municipal de Uberaba 

comecei a me perceber como profissional, afinal me sentia um pouco mais 

valorizada como professora da rede municipal, minha carreira se iniciava com essa 

contratação, ou melhor, o que eu entendia por carreira enquanto direitos 

assegurados, carteira assinada e garantia de contagem de tempo de serviço para a 

aposentadoria. 

 Recordo-me que as dificuldades eram imensas, tanto em relação às 

condições de trabalho quanto em relação à prática pedagógica, as posturas didático-

metodológicas e a necessidade do domínio de todos os conteúdos do currículo das 

quatro primeiras séries do ensino fundamental (1º grau na época). No cotidiano da 

sala de aula percebia a precariedade da minha formação e procurava aprender 

buscando soluções para as dificuldades da prática na prática, mas na maioria das 
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vezes enfrentava essas dificuldades a partir de receitas prontas adquiridas dos 

outros professores mais experientes. 

Em 1987, ao concluir o curso de Pedagogia, fui convidada a assumir a 

direção de uma escola municipal que oferecia pré-escola e 1ª a 4ª série do 1º grau. 

Na estrutura funcional e administrativa da PMU, a Direção de Escola configurava 

como cargo comissionado, ou seja, “cargo de confiança” de livre indicação, 

nomeação e exoneração do secretário de educação e salário diferenciado. 

 Esse momento foi crucial na minha trajetória, não só pela valorização salarial, 

mas pela oportunidade da minha descoberta enquanto profissional da educação no 

enfrentamento do desafio em assumir uma função para a qual tinha a titulação 

acadêmica necessária, mas não tinha a formação adequada. O desafio em assumir 

a função de Diretora Escolar se tornou o incentivo para retomar os estudos, que 

anteriormente tinham sido realizados no curso de Pedagogia e nos demais cursos 

de especialização na área de educação, e que no momento se revestiam em 

significados que só o exercício e a prática poderiam proporcionar. 

 A escola em sua totalidade de relações se tornou um terreno fértil para 

minhas aprendizagens ampliando minha visão do processo ensino aprendizagem 

que antes eram restritas ao espaço da sala de aula. Enquanto Diretora Escolar me 

dividia no desempenho das atividades administrativas e pedagógicas no 

acompanhamento dos professores. A dinâmica da Pré-Escola eu conhecia 

relativamente bem em decorrência da minha experiência como professora, no 

entanto, a organização do ensino de 1ª a 4ª série era um campo desconhecido 

mesmo possuindo habilitação para atuar como professora e como supervisora 

escolar nessas séries. As questões que emergiam no cotidiano da minha prática 

exigiam mais do que habilidades para reproduzir uma programação, exigiam um 

conhecimento mais amplo sobre as políticas educacionais, organização do ensino e 

da prática pedagógica, planejamento, currículo, avaliação, didática, metodologia e, 

sobretudo, o exercício de reflexão sobre a função da escola e da docência. 

Em 1988, com a implantação de escolas nucleadas na zona rural de Uberaba, 

fui convidada pela Secretaria Municipal de Educação a assumir a direção de uma 

dessas escolas. Com a proposta de nucleação das escolas rurais, a Secretaria 

Municipal de Educação buscava a melhoria da qualidade de ensino na zona rural, 

oferecendo aos alunos transporte gratuito das fazendas até a escola e a oferta do1º 

grau (ensino fundamental) completo – 1ª à 8ª série - em regime de ensino seriado. 
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Como alunos e professores vinham de escolas rurais multiseriadas, a organização 

escolar seriada e a oferta do 1º grau completo consistiam em uma nova experiência 

para todos. 

 Era na verdade o meu primeiro contato com as estruturas de funcionamento 

de uma escola pública com oferta desde a Pré-Escola até a 8ª série e suas muitas 

incongruências na organização do trabalho docente, na constituição da jornada de 

trabalho e remuneração do professor e no modo como o currículo era pensando 

pelas diferentes instâncias - secretarias, coordenadores, professores, etc. Essas 

incongruências foram me mostrando que várias questões da escola pública 

precisavam ser repensadas, mas dentre todas as questões a que mais me 

provocava inquietação era a questão do trabalho docente. A constatação da 

complexidade da função do professor, a divisão e fragmentação do trabalho 

docente, a diferenciação existente nas condições de trabalho e na valorização dos 

professores da Pré-Escola e 1ª a 4ª série, o distanciamento entre o que os cursos de 

formação ofereciam e as exigências da prática em sala de aula. 

 Mesmo sendo habilitada no curso superior e questionar a qualidade da minha 

formação, minhas reflexões me conduziam a hipótese de que nenhum curso de 

formação para o magistério, nível técnico ou superior, poderia formar o professor 

para a complexa função de regência de turma de Pré-Escola e 1ª a 4ª série 

desenvolvendo as habilidades didático-metodológicas necessárias a cada um 

desses períodos escolares. Nesse sentido, o exercício da função de professor, a 

prática pedagógica, ou se torna espaço de aprendizagens e de formação também 

para o professor ou se torna espaço da mera reprodução de currículos idealizados 

pelo sistema e veiculados em livros didáticos. 

Outra questão que me incomodava bastante era a diferenciação de classes 

entre os professores de 1ª à 4ª série e os professores de 5ª à 8ª série e como 

articular o trabalho desses segmentos com condições de trabalho e de remuneração 

totalmente distintas. Nesse momento já não conseguia entender e conceber uma 

lógica para a carreira de professor ser dividida em classes classificando os 

professores pela formação e atuação. 

Foram 5 anos na direção dessa escola rural e 5 anos de formação na prática 

em administração escolar. O desligamento dessa função ocorreu por minha 

solicitação por acreditar que a direção de escola deveria ser entendida como uma 

função e não como um cargo a ser assumido em caráter definitivo, considerava a 
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experiência de administração escolar riquíssima para o desenvolvimento profissional 

do professor e que essa deveria ser uma oportunidade aberta a todos 

democraticamente. 

 Deixando o cargo de direção, assumi a regência de uma turma no ensino 

regular de suplência na rede municipal de ensino e no mesmo ano assumi o cargo 

de professora de 1ª a 4ª série na rede estadual de ensino. Ao me apresentar na 

escola estadual como professora novata recém concursada, fui designada a assumir 

uma turma de 1ª série de alunos repetentes. Como era a mais nova na escola e 

como os professores mais antigos tinham preferência na escolha das turmas, 

“sobravam” para os professores novatos as turmas consideradas “difíceis” ou 

“especiais” de alunos com dificuldades de aprender. Na Rede Municipal de Ensino 

também tinha assumido uma turma com essas características e mais essa 

experiência me confrontou com a complexidade de ser professor regente de turma 

de 1ª à 4ª série: primeiro, como alfabetizar alunos repetentes que não tinham 

aprendido com os métodos tradicionais; segundo, como ministrar conteúdos 

curriculares de quatro séries escolares distintas em uma única turma em um mesmo 

tempo escolar; e terceiro, como “lidar” com problemas de aprendizagens e desvios 

de conduta de alunos adolescentes. Esses eram/e são os desafios destinados aos 

professores que se formam para o exercício do magistério nos anos iniciais do 

ensino fundamental. 

Em 1993 ocorre a primeira mudança na carreira do magistério no município 

de Uberaba-MG com a implantação do regime estatutário. Os professores em 

exercício na rede municipal de ensino foram transferidos do regime celetista para o 

regime estatutário, o magistério assumiu um estatuto de carreira, no entanto, 

permanecia a divisão em classes na carreira do professor acarretando diferenciação 

na jornada de trabalho e na remuneração. Nesse mesmo ano a Prefeitura Municipal 

de Uberaba promove o 1º concurso público para o magistério público municipal. 

Como a estrutura da carreira do magistério não me possibilitava a progressão na 

carreira de acordo com a minha titulação, me submeti a outro concurso público para 

especialista de educação na função de Orientadora Educacional. A aprovação nesse 

concurso fez com eu pedisse a exoneração do meu cargo de professora na rede 

estadual de ensino para me dedicar com exclusividade ao ensino público municipal 

atuando como professora e como orientadora educacional. 
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Na sequência de mudanças que determinavam uma nova política educacional 

municipal tive a oportunidade enquanto especialista de educação de participar da 

elaboração da proposta pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Os 

especialistas das escolas foram convocados para uma capacitação com objetivo de 

subsidiar a elaboração do Planejamento Global Integrado das escolas. A 

oportunidade de participar da elaboração de projetos educativos, forjados em 

conjunto com a comunidade escolar, de compreender e articular as dimensões das 

políticas locais, em especial com relação à educação pública como direito social e as 

inúmeras vivências pedagógicas possibilitaram-me uma formação profissional ímpar 

e a construção de relações pessoais e políticas. 

Considero que esse momento aguçou ainda mais o meu interesse pelo 

estudo sobre Políticas Públicas e Reformas Educacionais. As discussões e reflexões 

em torno da necessidade de uma filosofia de educação se tornaram ponto central 

dentre muitas outras questões apresentadas no período de transição da aprovação 

da LDB 9394/96. Tudo ainda era muito novo e as mudanças propostas remexiam 

profundamente as concepções enraizadas nos fundamentos da LDB 5692/71. Muito 

precisava ser feito para que a educação tomasse o novo rumo proposto de 

democratização do ensino e muito precisava ser feito para que o professor fosse 

reconhecido e valorizado em seu verdadeiro papel. Nesse período de transição fui 

convidada para assumir a função de inspetora escolar na Secretaria Municipal de 

Educação. os estudos constantes sobre a legislação do ensino me fizeram 

descobrir, não só, as condições de instrumentalização para as mudanças, mas, 

também, me descobrir como estudiosa na investigação das questões educacionais. 

 Em 1997, com uma relativa bagagem de leituras e com questionamentos 

significativos iniciei o Curso de Mestrado em Ciências e Práticas Educativas pela 

Universidade de Franca onde se deu o meu primeiro contato com a pesquisa em 

educação. Realizando hoje esse retrocesso reflexivo, acredito que desde o mestrado 

minha inquietação para a pesquisa foi decorrente das inovações provocadas pela 

LDB 9394/96 no que se refere à descentralização do ensino e suas implicações no 

trabalho docente, mas, por estar mais voltada para a prática pedagógica durante o 

curso de mestrado, centrei o foco da pesquisa nas questões de organização do 

tempo escolar. Durante o mestrado, o estudo das relações existentes entre as 

formas de organização escolar e o trabalho docente se transformou em objeto de 

pesquisa quando a Secretaria Municipal de Educação de Uberaba iniciava a 
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implantação do Regime de Progressão Continuada no Ensino Fundamental, através 

do sistema de ciclos. O estudo dos pressupostos teóricos e a análise das 

concepções dos dirigentes das escolas municipais sobre o sistema de ciclos em 

regime de progressão continuada resultou na elaboração da minha Dissertação de 

Mestrado denominada: “Das séries aos ciclos – um processo em construção”. 

 A pesquisa propiciou a leitura do momento específico de ações da Secretaria 

Municipal de Educação de Uberaba-MG na implantação de uma proposta 

pedagógica para as escolas da rede que se pautava na reorganização do tempo 

escolar por meio de ciclos no ensino fundamental. A proposta da Escola Plural 

implantada em Belo Horizonte e os pressupostos da pedagogia freireana, 

forneceram as bases e fundamentos para a proposta que passou a ser denominada 

Escola Cidadã e que instituía o Regime de Progressão Continuada no ensino 

fundamental organizado em ciclos. Tendo como finalidade a democratização da 

escola e a melhoria da qualidade de ensino essa reforma trouxe profundas 

mudanças no cotidiano das escolas tanto no aspecto administrativo e principalmente 

pedagógico como mudança no critério de enturmação dos alunos, formação de 

turmas, estratégias para resolver a defasagem idade/série, adequação curricular, 

planejamento e sistema de avaliação. 

 Os sujeitos nessa investigação se constituíram dos dirigentes das escolas 

municipais e o objeto de estudo foram os impactos da implantação do Regime de 

Progressão Continuada no Ensino Fundamental organizado em ciclos nas escolas 

da Rede Municipal de Ensino de Uberaba-MG. Apresento a seguir uma síntese dos 

resultados da pesquisa referendadas em Custódio (2000) que considero importantes 

para a reflexão do reconhecimento e da valorização do professor dos anos iniciais. 

 Para os sujeitos investigados a Proposta Político Pedagógica em seus ideais 

e fundamentos, favorecia a classe popular e atendia aos objetivos de uma escola 

democrática e de qualidade, no entanto, seria preciso investir na transmissão desses 

ideais para a prática educativa cotidiana na escola, no fortalecimento da 

democratização do ensino e na formação e valorização dos professores. As 

considerações dos dirigentes das escolas se convergiam para a aceitação da 

reforma enquanto uma renovação pedagógica teoricamente consistente, mas 

inevitavelmente fadada ao fracasso pelo total despreparo dos professores, o que 

confirmou minha concepção de que as renovações pedagógicas só serão legítimas 

se forem resultantes do trabalho, da análise e da crítica dos professores. 
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 Embora não sendo o objeto de estudo da pesquisa, nas falas dos dirigentes 

das escolas o papel do professor na implantação da proposta configurou como 

centro das atenções, com forte tendência a responsabilização dos professores pelas 

dificuldades na implementação da proposta. Apontaram a falta estudo e de 

fundamentação teórica dos professores como dificultadores, além de considerarem 

que a atualização deveria ser de interesse e compromisso pessoal do professor 

dependendo da vontade e do empenho de cada um. Consideraram ainda que, por 

não ter sido aberta a reflexão e a ação dos professores, a proposta foi recebida pela 

maioria deles como imposição, desvalorização do trabalho docente e aumento da 

burocracia e do controle no processo de ensino provocando reações de 

insegurança, de desconfiança e de resistência. 

As condições de trabalho inadequadas, os baixos salários, a carga horária 

insuficiente do professor, o excesso de registros decorrentes da avaliação 

qualitativa, a exigência de número mínimo de alunos que superlotava a sala de aula 

e a rotatividade dos professores dificultavam as ações pedagógicas coletivas 

necessárias a construção e o desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico da 

escola. Os professores não tinham disponibilidade de tempo, trabalhavam muitas 

vezes nos três turnos, não tinham hábito de estudo e ganhavam pouco não 

investindo na sua formação. 

As diferenciações existentes na categoria de professores na rede municipal 

de ensino de Uberaba-MG, classificando os professores pela formação e atuação, 

também foram mencionadas. A divisão dos professores em classes distintas - a dos 

professores que atuavam na educação infantil e anos iniciais e a dos que atuavam 

nos anos finais do ensino fundamental - causava tensões e conflitos no contexto 

escolar, principalmente nas situações em que os professores embora distintos na 

carreira, atuavam com os mesmos alunos nas mesmas turmas. 

As reflexões resultantes da pesquisa apontavam para a necessidade de um 

maior entendimento do papel do professorado na implementação de reformas 

educacionais. Pode-se perceber a condição de meros executores imposta aos 

professores na implementação de reformas educacionais evidenciada na situação 

de isolamento do professor sem consciência clara da força do trabalho coletivo, 

paralisado pelas condições de trabalho e pelos limites de sua formação. 

 Em 2001, após concluir o Mestrado, iniciei a docência no ensino superior na 

Universidade de Uberaba – UNIUBE, na formação pedagógica de professores em 
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uma nova proposta de cursos de licenciatura e de pedagogia elaborados para 

atender as exigências da LDB 9394/96 na habilitação em nível superior para a 

atuação do professor na educação básica. Nesta instituição tive a oportunidade de 

participar de vários projetos de formação de professores nessa nova perspectiva, 

dentre eles o Projeto Veredas, curso de Formação de Professores, realizado pelo 

governo estadual em parceria com os governos municipais e instituições de ensino 

superior privadas, atendendo, aproximadamente, a quinze mil professores da rede 

pública da educação mineira. 

 A experiência como docente na formação de professores me possibilitou uma 

releitura das minhas concepções sobre a formação profissional dos professores, 

aguçando ainda mais o meu interesse nas discussões sobre as políticas públicas e 

reformas educacionais e suas implicações na valorização e profissionalização do 

magistério. E, em 2007, estimulada pelas possibilidades apresentadas pela pesquisa 

em educação cheguei ao doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, na linha de 

pesquisa Políticas Públicas e Reformas Educacionais, acolhida pelo Prof. Antônio 

Chizzotti. 

 

A construção da Pesquisa: definindo o caminho metod ológico 

 

É uma ilusão pensar que o ponto de partida de uma investigação possa ser 
escolhido livremente dentre um repertório de possibilidades que se 
apresentam disponíveis aos nossos olhos e pensamentos. [...] nossas 
escolhas não são livres porque nossos pensamentos não o são. Nossos 
pensamentos estão conformados pelos discursos que nos cruzam desde 
sempre. (VEIGA-NETO, 1996, p. 17) 

 

 Para Goldenberg (1999) nenhuma pesquisa é totalmente controlável, com 

início, meio e fim previsíveis. A pesquisa é um processo em que é impossível prever 

todas as etapas. O pesquisador está sempre em estado de tensão porque sabe que 

seu conhecimento é parcial e limitado – o “possível” para ele. A pesquisa não se 

reduz a meros procedimentos metodológicos. O que determina a pesquisa é o 

problema que se busca compreender. O problema advém das inquietações do 

pesquisador, que indaga, elabora questões e aproxima-se da realidade, não para 

explicá-la, mas para descrevê-la e, por meio dessa descrição, talvez compreendê-la 

melhor. A metodologia corresponde ao caminho possível que nos aponta as 
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escolhas a serem feitas e só podemos escolher um caminho quando sabemos 

aonde queremos chegar. 

 Esse momento foi especialmente conflituoso e somente ao compartilhar as 

inquietações e reflexões oriundas da minha trajetória profissional e acadêmica 

tornou-se possível elencar questões geradoras que constituíram a busca científica 

desta pesquisa, salientando que o caminho escolhido não teve a sua origem no 

ingresso no curso de doutorado. 

 As experiências vivenciadas no exercício do magistério na educação básica, 

apresentadas anteriormente, me conferiram, além do desenvolvimento profissional, 

o reconhecimento da minha identidade como professora integrante da classe de 

Professor 1, ou seja, professor da educação infantil e anos iniciais, na rede 

municipal de ensino de Uberaba-MG. Reafirmam também a situação de 

desvalorização social do professor da educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental e das dificuldades enfrentadas na busca de progressão na carreira e da 

valorização profissional. 

A oportunidade de desempenhar diferentes funções e o trânsito entre as 

diferentes etapas e níveis de ensino me possibilitou vivenciar as situações de 

aproximação e de distanciamento do reconhecimento e valorização profissional. As 

funções de direção, supervisão e inspeção creditavam um maior reconhecimento do 

que a atuação como professora da educação infantil ou dos anos iniciais do ensino 

fundamental. Por outro lado, assumir a docência universitária representava, além de 

um maior reconhecimento, a valorização profissional, afinal no ensino superior o 

magistério apresentava status de profissão. 

Pude perceber enquanto professora do Ensino Superior, que cada vez mais 

os alunos dos cursos de Pedagogia e Licenciaturas rejeitam a idéia de se tornarem 

professores da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Aqueles que 

buscavam os cursos de Pedagogia o faziam com a intenção de se tornarem 

especialistas em educação, diretores de escola, pedagogos, e não apenas 

professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. 

 Em contraponto às constatações da desvalorização social do magistério na 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, os estudos que realizava na 

área da gestão de políticas públicas e reformas educacionais apontavam para um 

discurso voltado para a valorização e profissionalização do magistério na educação 

básica desencadeando inúmeros questionamentos: Como compreender esse duplo 
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aspecto de profissionalização coexistindo com desvalorização social? Quais são os 

aspectos envolvidos na concepção de profissionalização? Como avaliar as políticas 

públicas de valorização do magistério implantadas pelos governos nas diferentes 

esferas administrativas? Como os professores são considerados nessas políticas? 

Existem mecanismos de valorização profissional? Por que a desvalorização do 

magistério é mais gritante justamente nas etapas da escolarização em que as 

exigências pedagógicas são mais complexas? Qual a relação do salário com a 

formação e a atuação do professor? Quanto menor a criança, menor também 

deveria ser o salário do professor que com ela trabalha? Como confrontar a 

formação e a carreira no processo de profissionalização do professor da educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental? 

 A pesquisa vincula pensamento e ação, partindo do envolvimento profissional 

do pesquisador com o fenômeno estudado. Nessa perspectiva Minayo (1994, p. 34) 

observa que: “nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em 

primeiro lugar, um problema da vida prática”. As questões da investigação estão, 

portanto, relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente condicionadas, são 

frutos de determinada inserção no real, nele encontrando suas razões e seus 

objetivos. 

 As contribuições do Exame de Qualificação ocorrido em dezembro de 2010 

foram fundamentais para a definição da questão central desta pesquisa: 

compreender e analisar as implicações das políticas de valorização do magistério 

pós LDB 9394/96 no processo de profissionalização do magistério na educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental. 

 A escolha da rede municipal de ensino de Uberaba-MG como universo 

específico da pesquisa se deve ao fato de que foi nesse sistema de ensino que 

vivenciei enquanto professora as experiências de reformas educacionais 

decorrentes da promulgação da LDB 9394/96. Foi nesse sistema de ensino que as 

minhas inquietações surgiram e, portanto, aproximar dessa realidade é que torna 

possível analisar e compreender as implicações das políticas públicas na 

valorização profissional do professor da educação infantil e dos anos iniciais do 

ensino fundamental. 

 Portanto, a questão central desta tese aponta para dois eixos de análise: os 

aspectos relativos ao trabalho docente e profissionalização do magistério, e as 

políticas públicas direcionadas à valorização do magistério, enfocando 
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fundamentalmente a relação entre formação, a remuneração e a carreira. O 

desmembramento desses eixos em questões de estudo permite a delimitação da 

análise e compreensão que se pretende: 

a) O que se entende por profissão docente e por profissionalização do 

magistério? Quais os componentes e condicionantes do processo de 

profissionalização? 

b) Qual o discurso das políticas educacionais no que se refere à valorização 

do magistério? Quais as implicações das políticas públicas na constituição da 

profissão docente, especialmente no que se refere a regulamentação do 

exercício profissional e a carreira? 

c) Quais as diretrizes, metas e ações implementadas na política educacional 

da rede municipal de ensino de Uberaba–MG referentes à valorização do 

magistério? Essas políticas contribuíram para a valorização profissional do 

professor da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental em 

termos de remuneração e a carreira? 

 

 Considerando que a presente pesquisa parte do envolvimento profissional da 

pesquisadora com o fenômeno estudado e o mesmo se encontrando no seio das 

pesquisas humanas e nas pesquisas sociais, justifica a natureza da pesquisa pela 

abordagem qualitativa, pois permite que a subjetividade do pesquisador esteja 

presente. 

 

[...] a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 
isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é 
parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 
atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro, está 
possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas 
ações. (CHIZZOTTI, 2009, p. 79) 

 

 Na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador se desprende da 

simples representatividade numérica do campo pesquisado para o aprofundamento 

da compreensão do campo pesquisado enquanto um grupo social, uma 

organização, uma instituição, uma trajetória etc., exigindo do pesquisador um 

exercício permanente de crítica e autocrítica. Assim, aprender a pesquisar é fazer a 

suspeita crítica e se lançar na busca de respostas, buscou-se realizar a pesquisa a 
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partir de uma perspectiva crítica da educação tendo como matriz a epistemologia 

dialética na postura freireana enquanto forma crítica e autocrítica de pensar as 

contradições da realidade e a compreensão desta realidade como contraditória e em 

permanente movimento. 

 Segundo Freire (2005), a epistemologia dialética tem uma visão dinâmica da 

realidade e, por isso, o conhecimento não é algo acabado, mas está em processo 

permanente, é o resultado da praxis permanente do ser humano sobre a própria 

realidade. A epistemologia dialética de Freire não recusa o subjetivo nem o objetivo, 

o que recusa é a sua dicotomização. O subjetivo e o objetivo são os dois elementos 

constitutivos do conhecimento, como dois pólos contínuos de referência para que 

possa construir o conhecimento. A investigação social terá que aprender que o 

humano e sua organização social não são simples objetos estáticos de observação, 

mas são sujeitos históricos e, por isso, toda investigação social terá que ser 

participativa. A investigação social dialética não se faz contra os grupos sociais que 

são investigados, os camponeses, por exemplo, nem sobre eles, senão em relação 

com eles. 

Dentro dessa opção epistemológica, nem os cientistas nem a ciência são 

neutros, toda ciência tem sua intenção e toda investigação, seu interesse, o que não 

deve ser considerado como sinônimo da falta de rigor, seriedade e profundidade 

científica. O problema epistemológico consiste em não mitificar a realidade 

investigada, pois, ao fazê-lo, deixar-se-ia de ser crítico, nem consiste tampouco em 

adequar a realidade a uma verdade a priori, mas consiste em ter consciência da não 

neutralidade do trabalho científico, de seu compromisso com uma ideologia e de um 

interesse específico, porque ao explicar tal consciência da não neutralidade, torna-

se mais objetiva a investigação. 

Nos estudos de Lakatos e Marconi (2000) ao descreverem sobre o método 

dialético, as autoras afirmam: "Para a dialética, as coisas não são analisadas na 

qualidade de objetos fixos, mas em movimento: nenhuma coisa está "acabada", 

encontrando-se sempre em vias de se transformar, desenvolver; o fim de um 

processo é sempre o começo de outro" (LAKATOS e MARCONI, 2000, p. 83). 

 Ao partir da problematização da minha condição de professora para 

compreender as condições de profissionalização dos professores que atuam na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental na rede municipal de 

ensino de Uberaba-MG, busquei nos princípios da epistemologia dialética freireana 
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compreender o conhecimento como uma prática individual, mas, sobretudo, social, 

porque o indivíduo, além de ser indivíduo é também existência social e o 

pensamento coletivo é o que explica o saber individual. 

 Esta pesquisa se caracteriza no delineamento descritivo, pois, como definido 

por Gil (1994), as pesquisas de cunho descritivo têm como objetivo principal a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou ainda, o 

estabelecimento de relações entre as variáveis. No entanto, constata-se que o 

melhor delineamento seria o caráter descritivo-exploratório. Esta correlação se torna 

possível pelo exposto por Gil (1994), de que algumas pesquisas, apesar de 

vinculadas a uma tendência, apresentam características que as aproximam de outra: 

 

Algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da 
existência de relações entre variáveis, pretendendo determinar a natureza 
dessa relação. Neste caso tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima 
da explicativa. Mas há pesquisas que, embora definidas como descritivas a 
partir de seus objetivos, acabam servindo mais para proporcionar uma nova 
visão do problema, o que as aproxima das pesquisas exploratórias”. (GIL, 
1994, p. 46) 

 

 Enquanto uma investigação de natureza qualitativa, de caráter descritivo-

exploratório, estará estruturada com base em duas grandes vertentes temáticas: a 

primeira, o processo de profissionalização, a segunda, as políticas de valorização do 

magistério da educação básica, principalmente no que se refere a formação e plano 

de carreira. 

 Considerando a complexidade do fenômeno que se pretende investigar e, 

ainda, o fato de que pesquisas qualitativas serem também, por característica, 

multimetodológicas, para o estudo aqui proposto, foi utilizado como procedimentos: 

a pesquisa bibliográfica, documental e a aplicação de questionários e entrevistas 

semi-estruturadas. 

 A pesquisa bibliográfica compreendeu produções acadêmicas sobre trabalho 

e profissão docente, valorização e profissionalização do magistério e carreira 

docente, com a análise de livros, dissertações, teses e artigos publicados, que 

apresentam dados e/ou estudos sobre a história da profissionalização do magistério 

e da valorização do trabalho docente enfocando os princípios que têm norteado a 

formação e a carreira, e suas implicações na desvalorização social, política e 

econômica da profissão docente. 
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 A pesquisa bibliográfica ou em fontes de dados via internet, abrange grande 

parte da bibliografia acadêmica já tornada pública em relação ao tema de estudo, o 

que nos proporcionou um contato direto com diferentes autores e pesquisadores que 

constituíram o referencial teórico desta tese e serão apresentados no decorrer do 

texto. A bibliografia pertinente “[...] oferece meios para definir, resolver, não somente 

problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas 

não se cristalizaram suficientemente” (MANZO apud LAKATOS, 1995, p. 183). 

A pesquisa documental envolveu o estudo e análise das políticas 

educacionais implantadas no âmbito nacional, estadual e municipal, tendo como 

referência as mudanças propostas pela LDB 9394/96 e suas implicações no que se 

refere à valorização do magistério da educação básica. Foram consultados: 

a) legislações pertinentes ao tema nas esferas municipal e federal, 

compreendendo, resoluções, pareceres e, na esfera municipal, portarias, 

resoluções, e ofícios de autoria da Secretaria Municipal de Educação; 

b) documentos de organismos educacionais nacionais e internacionais sobre 

a profissão docente e/ou políticas de valorização do magistério; 

c) documentos de autoria do governo municipal, como registros estatísticos 

de caracterização educacional, demográfica e socioeconômica do município; 

relatórios de gestão do governo e da Secretaria de Educação, especialmente 

no que se refere às metas e diretrizes do Plano Decenal Municipal de 

Educação de Uberaba e do Plano de Carreira do Magistério Público. 

 

 A análise documental buscou compreender a constituição das políticas de 

valorização profissional pós LDB 9394/96, que envolvem as políticas de 

remuneração e os planos de carreira numa perspectiva histórica, considerando as 

propostas apresentadas pelos governos e a sua conformação na legislação 

municipal. 

 Para a pesquisa de levantamento de dados empíricos a seleção dos 

integrantes da pesquisa buscou garantir a representatividade dos segmentos 

educacionais envolvidos na temática da pesquisa, gestores educacionais e 

professores que atuam na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental 

(P1) de escolas da rede municipal de ensino da cidade de Uberaba-MG. Selecionei 

duas escolas municipais adotando como critério o maior e o menor desempenho em 
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2009 na Prova Brasil1, e nessas escolas foram distribuídos questionários para todos 

os professores da classe P1. Outro critério adotado para conhecer as percepções 

dos professores foi a entrevista semi-estruturada com professores da classe P1 com 

mais de 20 anos de carreira. Foram entrevistados ainda os gestores educacionais 

das duas escolas selecionadas e representante do sindicato dos professores 

municipais. 

 As entrevistas tiveram como objetivo conhecer as percepções de gestores 

educacionais, membros dos sindicatos docentes e professores que atuam na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental (P1) de escolas da Rede 

Municipal de Ensino de Uberaba-MG sobre as políticas governamentais 

direcionadas à valorização do magistério. 

 O questionário aplicado aos professores foi estruturado em três partes: a 

primeira referente à caracterização do professor que está atuando na educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental nas escolas municipais incluindo dados 

pessoais e profissionais; a segunda parte com questões direcionadas a identificar 

qual o entendimento do professor sobre profissionalização docente e, a terceira 

parte, com questões que objetivam a avaliação da valorização profissional do 

professor da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental na rede 

municipal de ensino de Uberaba–MG. 

 Outra questão metodológica que se faz presente nessa tese diz respeito ao 

levantamento de categorias de análise para a compreensão do processo de 

profissionalização do magistério na educação básica. Essas categorias constituíram 

em um meio de classificar os dados descritivos, recolhidos por meio das entrevistas, 

de forma que o material contido num determinado tópico pudesse ser fisicamente 

apartado dos outros dados (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 221). 

 Assim, para a análise e interpretação de dados optei pela modalidade análise 

de conteúdo que, segundo Chizzotti (2006), trata da transformação de documentos 

em textos, que foram lidos e interpretados. Os textos desta tese, portanto, foram 

oriundos de livros, de artigos, das transcrições das entrevistas e de documentos 

oficiais do governo federal e municipal. 
                                                 
1 A Prova Brasil foi idealizada para produzir informações sobre o ensino oferecido por município e 
escola, individualmente, com o objetivo de auxiliar os governantes nas decisões e no direcionamento 
de recursos técnicos e financeiros, assim como a comunidade escolar no estabelecimento de metas e 
implantação de ações pedagógicas e administrativas, visando à melhoria da qualidade do ensino. O 
resultado dessas provas define o índice de desenvolvimento da educação básica – IDEB e veiculado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP. 



 36

 As etapas, para proceder à análise do conteúdo dos textos (documentos, leis, 

artigos, livros e entrevistas) foram as recomendadas por Chizzotti (2006): 

(1) fase de determinação do texto/tipo de documento (transcrição das 

entrevistas e textos); 

(2) fase de definição de objetivos buscados na investigação dos textos; 

(3) fase de análise descritiva, onde a comunicação foi decomposta em 

categorias como: definição de categorias de assunto ou de categoria de 

opinião, valores, etc.; unidade de análise – presença ou não de opinião, 

palavras significativas; unidade de registro de temas e frases com 

significação; unidades de numeração como freqüência, intensidade; 

indicadores como números, porcentagens; 

(4) fase de análise dos dados, considerando o objetivo da pesquisa. 

 

 O sentido dado ao texto foi extraído de unidades elementares dos 

documentos e transcrição das entrevistas, onde se destacou palavras-chave, termos 

específicos, categorias, temas e semantemas, identificando a freqüência ou 

constância dessas unidades para fazer ilação e obter os significados inscritos no 

texto. Conforme Chizzotti (2006, p. 115), possibilitando “a decomposição de um 

conjunto complexo em elementos simples, mensurar a freqüência de ocorrências 

das unidades elementares, assim como também estabelecer associações 

importantes referentes ao sentido expresso na mensagem”. 

 Ao reunir as referências bibliográficas, documentais e empíricas, por meio do 

exercício analítico-descritivo-exploratório, procurou-se estabelecer uma relação 

entre o discurso das políticas de valorização do magistério e a real situação 

profissional do magistério na educação básica, especialmente na educação infantil e 

anos iniciais do ensino fundamental. Buscou-se uma discussão crítica sobre o 

processo de profissionalização do magistério na educação básica e a produção de 

algumas sínteses que possam auxiliar os debates dos professores e de seus 

sindicatos, gerando, nesse processo, a produção coletiva de saberes capazes de 

produzir superações, mesmo que parciais ou até provisórias, nos rumos do 

movimento docente público, em especial no município de Uberaba–MG. 

 Assim sendo, além da relevância pessoal e profissional, este estudo busca 

também a ampliação das reflexões e das elaborações sobre políticas de valorização 

dos profissionais da educação, junto às pessoas comprometidas com a defesa da 



 37

educação básica pública. A importância para a educação municipal de um estudo 

dessa natureza foi um dos fatores mais determinantes para que a pesquisa 

ocorresse, tendo em vista a responsabilidade administrativa do município na oferta 

da educação infantil e ensino fundamental e, portanto, responsabilidade na 

implementação de políticas para a valorização profissional dos professores que 

atuam na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 

 Do ponto de vista acadêmico, este estudo pode contribuir no sentido da 

defesa de investimento em pesquisas direcionadas ao conhecimento das políticas 

de valorização dos profissionais da educação, implementadas pelos diferentes entes 

federados, em cumprimento às legislações federal, estadual e municipal, e à relação 

dessas políticas com as orientações e recomendações nacionais e internacionais. 

 Finalmente, este estudo possibilita o acesso a uma visão distinta daquela 

presente nos documentos do MEC e dos organismos internacionais, pois, mesmo 

sendo um estudo específico de uma rede de ensino, expressa, em certa medida, 

vozes oriundas de um lado definido da relação capital-trabalho - dos professores da 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Vozes tantas vezes 

silenciadas, nas elaborações de políticas educacionais e das regulações do trabalho 

e nos registros oficiais da história de uma cidade. Portanto, este estudo pode ser 

considerado como parte do processo de investimento de inúmeros profissionais da 

rede municipal de ensino de Uberaba-MG, em compreender o seu trabalho, por meio 

da realização de pesquisas na especialização, no mestrado e no doutorado. 

 

 Como descrito nessa narrativa introdutória, a intenção de estudar o processo 

de profissionalização do magistério na educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental surgiu a partir dos questionamentos em relação à valorização 

profissional dos professores que atuam nessas etapas da educação básica na rede 

municipal de ensino de Uberaba-MG. Assim, considero oportuno apresentar uma 

leitura dessa realidade - a caracterização do município de Uberaba, dos processos 

de constituição, organização e expansão da rede municipal de ensino e de seus 

desdobramentos quanto à gestão e às políticas educacionais e de valorização do 

magistério com a intenção de situar melhor as questões a serem analisadas. 
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Leitura do universo investigado: primeiras aproxima ções 

 

Os objetos não se encontram no mundo à espera de alguém que venha 
estudá-los. Para um objeto ser pesquisado é preciso que uma mente 
inquiridora, munida de um aparato teórico fecundo, problematize algo de 
forma a construí-lo em objeto de investigação. O olhar inventa o objeto e 
possibilita as interrogações sobre ele. Assim, parece que não existem 
velhos objetos, mas sim, olhares exauridos. (COSTA, 2002, p. 152) 

 

A rede municipal de ensino de Uberaba é constituída pelas instituições 

públicas de educação mantidas pelo poder municipal, coordenadas pela Secretaria 

Municipal de Educação e organizadas como Sistema Municipal de Educação. 

Embora as primeiras dessas instituições tenham sido criadas na década de 1940, e 

havido uma expansão das escolas municipais nas décadas de 1980 em diante, 

somente em 2000 foi estabelecido o Sistema Municipal de Ensino de Uberaba. Ao 

longo da história dessa rede, há momentos distintos de ruptura no direcionamento 

das políticas educacionais, principalmente a partir da década de 1990. Tomando 

como ponto de partida este período empreendemos um esforço de descrição e 

interpretação dos processos de organização da rede municipal de ensino de 

Uberaba, da política educacional e da regulamentação do Plano de Carreira e 

Remuneração dos professores pertencentes a essa rede de ensino. 

Em primeiro lugar, apresentaremos a caracterização do município de 

Uberaba, situação geográfica e aspectos físicos, a inserção regional e o histórico do 

município; o histórico da educação no município e a constituição e a organização da 

oferta de ensino pelas diferentes esferas administrativas públicas e privadas. Em 

seguida, focalizaremos a constituição e a expansão da rede municipal de ensino de 

Uberaba assinalando a construção de projetos educacionais, a Escola Cidadã e as 

políticas direcionadas à valorização profissional. 

 

O Município de Uberaba: Contexto Geográfico, Histór ico e Educacional 

Situação Geográfica e aspectos físicos e culturais do município 2 

 Uberaba é um município brasileiro situado na microrregião do Triângulo 

Mineiro no estado de Minas Gerais. A localização do município, do ponto de vista 

geoeconômico, é altamente estratégica em função da eqüidistância de 500 km de 

                                                 
2 As informações sobre Uberaba-MG foram retiradas da página http://pt.wikipedia.org/wiki/Uberaba e 
também da página do município de Uberaba: http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/index.php 
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Belo Horizonte, 487 km de São Paulo, 537 km de Brasília e 424 km de Goiânia, 

posicionando-se, assim, no centro de um dos mais importantes centros 

consumidores do País. Em relação à infra-estrutura, Uberaba é ligada diretamente a 

São Paulo pelas rodovias Anhanguera e BR-050, totalmente duplicadas. Outras 

estradas federais e estaduais ligam Uberaba aos estados do Sul, Norte e Nordeste. 

 

Figura 1- Localização geográfica e aspectos físicos  do município de Uberaba-
MG 
 

 
Fonte:  http://www.uberaba.mg.gov.br 

 
 

 Em relação aos aspectos físicos o município de Uberaba pertence às bacias 

hidrográficas do Rio Grande e Paranaíba apresentando temperatura média anual de 

23º C e clima tropical quente e úmido, com inverno frio e seco. O relevo apresenta 

40% de áreas planas e 60% onduladas e a vegetação predominante é a de cerrado. 

Ocupa uma área física total de 4.540,51 km², sendo 256 km² de área urbana e 

4.284,51 km² de área rural. A sede do município está a 764 m de altitude média. 

Os municípios limítrofes com Uberaba são: 

• ao Norte: Uberlândia e Indianópolis 

• à Leste: Nova Ponte e Sacramento 

• ao Oeste: Conceição das Alagoas e Veríssimo 

• ao Sul: Conquista, Água Comprida, Delta e Estado de São Paulo 

 A população de Uberaba, segundo estimativa do IBGE em 2009, é de 

296.261 habitantes. De acordo com dados do CEDEPLAR da Universidade Federal 
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de Minas Gerais, a população de Uberaba, nos últimos anos, tem crescido numa 

média de 2,1% ao ano. Pesquisas atuais indicam que a taxa média de crescimento 

anual do Sudeste é da ordem de 1,6% e a taxa apresentada por Uberaba a coloca 

em 7º lugar na classificação de municípios mais populosos de Minas Gerais. 

Uberaba é referência em pecuária bovina para o Brasil e para o mundo 

possuindo uma das maiores bacias leiteiras de Minas produzindo 50 milhões de 

litros anuais. Detentora dos melhores plantéis de gado Zebu do mundo, a cidade é 

conhecida em todo o país por agregar grandes animais e atrair os maiores 

investidores do ramo. Ao longo dos anos o setor vem se superando pela tecnologia 

e pesquisa de melhoramento genético na procriação de raças nobres, sendo sede 

de duas das principais centrais de inseminação pecuária do País: a Nova Índia e a 

ABS Pecplan. A realização da Expozebu movimenta cifras milionárias, que atraem 

para Uberaba os holofotes da pecuária, sendo reconhecida internacionalmente como 

a Terra do Zebu. 

Uberaba é conhecida também como forte pólo turístico. Famosa por sua 

hospitalidade oferece diversas opções de turismo cultural, científico, ecológico, 

religioso e de negócios. Dentre os destaques turísticos podemos citar: 

 

• Expozebu Internacional promovida pela ABCZ, que acontece no mês de maio 

e é considerada a maior exposição de zebuínos do mundo da qual participam 

os principais criadores de gado, brasileiros e estrangeiros. 

• Sítio e Museu Paleontológico de Peirópolis localizado a 16 quilômetros do 

perímetro urbano, no bairro de Peirópolis, um local de vegetação privilegiada 

e belas cachoeiras. Nessa região, alvo de constantes escavações, já foram 

encontrados fósseis de mais de 85 milhões de anos e os vários achados de 

fósseis são expostos no Museu dos Dinossauros. 

• Museu Chico Xavier foi onde viveu e morreu o médium Chico Xavier líder 

espírita que se destacou pela dedicação aos pobres e pelas obras caritativas. 

Seguidores do espiritismo movimentam a cidade para lembrar o médium e 

conhecer sua obra, os locais onde morou e trabalhou e o seu mausoléu no 

Cemitério São João Batista. 
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As igrejas históricas e suas festas integram o calendário religioso: Nossa 

Senhora da Abadia - padroeira da cidade, Medalha Milagrosa, Nossa Senhora 

Aparecida, São Judas Tadeu, Santa Rita, e São Cristóvão. 

O município detém rico acervo em patrimônio histórico e cultural, possui 

vários prédios, entre eles o da Câmara Municipal, Empresa de Correios e 

Telégrafos, Locomotiva Maria Fumaça na Praça da Mogiana, prédio da Universidade 

Federal Triângulo Mineiro, Estação Ferroviária de Peirópolis, Mercado Municipal, 

Santa Casa de Misericórdia, Relógio e Obelisco, Palácio Episcopal, entre outros. 

Possui também o Museu de Arte Sacra, construção centenária em estilo barroco e 

único patrimônio histórico da cidade tombado nacionalmente, o Museu reúne 

diversas peças, entre elas Anjos Tocheiros e Indumentárias Eclesiásticas e o Museu 

do Zebu, único do gênero no mundo, no Parque Fernando Costa. Uberaba possui 

várias salas de cinema e dois teatros, sendo um deles municipal. Na Literatura o 

destaque fica para as obras deixadas por Mário Palmério que escreveu dois 

clássicos da literatura brasileira: Chapadão do Bugre e Vila dos Confins. 

 

Origens e Trajetória Educacional de Uberaba-MG 

Uberaba tem sua origem, em 1722, com a abertura da estrada de São Paulo às 

minas de ouro de Goiás pelo bandeirante Anhangüera, permanecendo sob a jurisdição de 

Goiás até 1816 quando a região do atual Triângulo Mineiro foi desanexada da Capitania 

de Goiás e passou a pertencer a Minas Gerais. O povoado conhecido primeiramente 

como Sertão da Farinha Podre, depois Sertão da Prata e Tijuco, Arraial de Santo 

Antônio, São Sebastião, finalmente recebeu o nome de Uberaba, originário do termo 

tupi-guarani Y-berab, que quer dizer água clara ou rio brilhante sendo o nome de um 

rio do município. 

Na história do povoamento da cidade de Uberaba podemos observar a 

influência recebida do Estado de Goiás e dos imigrantes italianos, espanhóis, 

portugueses e árabes, que contribuíram para o fortalecimento sócio-econômico e 

crescimento nas mais diversas áreas. Surgiram pequenas indústrias, fábricas, 

hospitais e escolas transformando costumes, hábitos, enfim, produzindo cultura. 

Desde então, o intelectualismo uberabense foi bastante expressivo, tendo como 

representantes membros do clero, representantes da imprensa e literários. Com o 

surgimento de vários grêmios literários, a partir de 1850, Uberaba viveu um dos 
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períodos áureos desse intelectualismo, que permaneceu até meados da década de 

30 do século passado. 

Já nos anos 50 Uberaba foi considerada como cidade-pólo educacional e de 

tratamento de saúde recebendo um enorme contingente de toda a sociedade do 

Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, noroeste de São Paulo, Goiás e Mato Grosso que 

demandavam pelos serviços de saúde e estrutura educacional, voltada para o 

ensino superior, privilégio de poucas cidades mineiras. 

 A constituição da rede de ensino de Uberaba ocorreu inicialmente a partir da 

iniciativa privada. A primeira escola instalada em Uberaba foi a Escola Normal para 

a formação de professores em 1882. Posteriormente, em 1885, as Irmãs 

Dominicanas, vindas da França para o Brasil, fundaram a primeira escola básica da 

cidade, atualmente denominada Colégio Nossa Senhora das Dores, e em 1902, a 

comunidade Marista, funda o Colégio do Sagrado Coração de Jesus, atual Colégio 

Marista Diocesano, indicando assim a missão confessional marcante na oferta da 

Educação Básica. Em 1895, com a Fundação do Instituto Zootécnico, surge a 

primeira escola de Ensino Superior de Uberaba, para a formação de Agrônomos e 

Zootecnistas, em 1948, a fundação da Faculdade de Odontologia do Triângulo 

Mineiro, início da Universidade de Uberaba, e somente em 1965, a criação da 

Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro. 

A rede particular de ensino de Uberaba continuou sua expansão mais voltada 

para o ensino superior do que para a educação básica. A partir da década de 1980, 

houve um avanço vertiginoso quanto à criação de escolas particulares, no Brasil, e 

em Uberaba, a partir de 1990, também, aconteceu esse mesmo fenômeno, 

especialmente, para atendimento à primeira etapa da educação básica, ou seja, a 

educação infantil. 

 Uberaba hoje ainda apresenta as características de pólo educacional da 

região, principalmente no que se refere ao ensino superior, colocando à disposição 

da comunidade universidades de renome e qualidade, com boa infra-estrutura e 

centros de pesquisas e extensão, atendendo a demanda de formação profissional da 

comunidade local e de cidades vizinhas. No entanto, apresenta também o traço 

marcante da iniciativa privada como protagonista da oferta do ensino superior, 

embora a oferta da educação superior seja responsabilidade da União em Uberaba 

das nove instituições de ensino superior instaladas no município apenas duas são 

da iniciativa pública. 
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Quadros e Tabelas 1 - Escolas Particulares e Comuni tárias de Uberaba 
 
ESCOLAS PARTICULARES E COMUNITÁRIAS DE UBERABA 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 
07 instituições de ensino superior 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
59 escolas de Educação Básica 
Escolas com Educação Infantil: 40 
Escolas com Ensino Fundamental: 34 
Escolas com Ensino Médio: 16 
Escolas com Ensino Médio profissional: 12 
Escolas com Educação Inclusiva: 03 
FONTE: SEMEC/UBERABA, 2010 
  

 A oferta do ensino superior público iniciou em 1953, com a criação da primeira 

instituição pública que começou a funcionar como Centro de Treinamento em 

Economia Doméstica Rural, e posteriormente passou a denominar-se Curso de 

Extensão em Economia Doméstica Rural e foi criado o Curso de Magistério de 

Economia Doméstica. A escola passou a oferecer também o Ginasial Agrícola e o 

Curso de Magistério é transformado em Colegial de Economia Doméstica. Em 1979, 

a instituição deixou de ser denominada de Colégio de Economia Doméstica “Dr. 

Licurgo Leite”, passando a Escola Agrotécnica Federal de Uberaba e em 2002 é 

transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET, passando a 

oferecer cursos superiores, na modalidade de tecnologia. Finalmente, em 2008, a 

instituição se transformou no atual Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Triângulo Mineiro – IF TRIÂNGULO, sendo uma Instituição de 

Educação Superior, Básica e Profissional, especializada na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. 

 A outra instituição pública de ensino superior foi criada em 1954, com a 

denominação de Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro – FMTM e, no ano de 

2005, se transformou na atual Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM. 

Com objetivos iniciais voltados para a área de saúde ofertou a partir de 1989, o 

curso de Graduação em Enfermagem, e, a partir de 2000, o curso de Graduação em 

Biomedicina, (bacharelado) além de vários cursos em nível de especialização, 

mestrado e doutorado; atualmente a instituição oferece cursos nas diferentes áreas 

do conhecimento inclusive cursos de licenciatura para a formação de professores. 

A constituição da rede estadual de ensino em Uberaba ocorreu no âmbito da 

reforma educacional mineira de 1906. Em 1909, foi criada a primeira escola 
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estadual, o Grupo Escolar Brasil. Com a expansão da oferta da educação básica e 

do ensino público em Uberaba, a rede estadual de ensino se expandiu e, 

atualmente, a cidade conta com 40 escolas estaduais. 

 

Quadros e Tabelas 2 - Escolas Estaduais de Uberaba 
 
ESCOLAS ESTADUAIS DE UBERABA  
Rede Estadual de Ensino:  40 escolas de Educação Básica 
Escolas com Ensino Fundamental: 35 
Escolas com Ensino Médio: 19 
Escolas com Educação Inclusiva: 02 
Centro Interescolar Estadual de Línguas – CIEL: 01 
Conservatório Estadual de Música: 01 
FONTE: SEMEC/UBERABA, 2010 

 

Constituição, organização e expansão da rede munici pal de ensino de 

Uberaba-MG 

As primeiras unidades de escolas municipais foram instaladas na zona rural 

do município buscando atender a educação no campo. Em 1943, foram criadas as 

Escolas Barão do Rio Branco e Floriano Peixoto, na Fazenda da Lapa e na Fazenda 

da Espinha, respectivamente e, em 1969, foi criada a EM José Marcus Cherém, no 

povoado da Capelinha do Barreiro. As escolas funcionavam em espaço cedido pelo 

proprietário da fazenda, que também cedia moradia para a professora que 

permanecia na fazenda durante toda a semana letiva. As aulas eram ministradas em 

regime multiseriado, ou seja, um único professor para ministrar os conteúdos das 

séries iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª série do 1º grau) em turma única. Nos 

anos seguintes foram criadas outras escolas rurais, no mesmo formato, procurando 

atender toda a demanda rural a partir de parceria com os proprietários rurais. 

Na zona urbana, as primeiras escolas a serem criadas na década de 1970, 

foram a EM Boa Vista e a EM Santa Maria, oferecendo o 1º e 2º grau. Na década de 

80, a ampliação da rede municipal ocorre devido a oferta da educação infantil (Pré-

Escola) sendo criadas as seguintes escolas: EM Tintino, EM Arco-íris, EM Dó-ré-mi, 

EM Narizinho, EM Pequeno Polegar, EM Sonho Feliz, EM Bê-á-bá, EM São Judas 

Tadeu e EM Joãozinho e Maria. Nessa mesma década, ocorreu na zona rural, o 

processo de nucleação das chamadas salas multiseriadas. O projeto de nucleação 

tinha como objetivo a criação de escolas com prédio próprio e oferta do 1º grau 

completo regular incluindo 5ª a 8ª série. Os alunos eram transportados em veículos 
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próprios da Prefeitura Municipal, assim como os professores. O processo de 

nucleação deu origem às seguintes escolas rurais: EM José Marcus Cherém, EM 

Vicente Alves Trindade, EM Totonho de Morais e EM Sebastião Antônio Leal3. Essas 

escolas permanecem em atividade até os dias atuais, sendo criadas mais duas 

escolas rurais EM Celina Soares de Paiva e EM Maria Carolina Mendes. 

 Atualmente a Rede Municipal de Ensino de Uberaba conta com 56 escolas 

municipais na oferta da educação infantil e ensino fundamental. 

 

Quadros e Tabelas 3 - Escolas Municipais de Uberaba  
 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE UBERABA 
Rede Municipal de Ensino:  56 escolas de Educação Básica 
Escolas com Ensino Fundamental: 26 (vinte e seis) urbanas e 08 (oito) rurais. 
Centros de Educação Infantil – CEMEIs: 22 
Número de escolas com oferta de Educação de Tempo Integral = 09 (nove) 
Centro de Educação Avançada = 02 
Creches conveniadas = 33 
FONTE: SEMEC/UBERABA, 2010 
 

A Política Educacional no município de Uberaba-MG 

 A constituição de uma política educacional no município de Uberaba foi se 

estabelecendo a partir das necessidades impostas pela legislação na oferta do 

ensino público gratuito. Como na década de 1980 a maioria das escolas urbanas era 

destinada a educação pré-escolar, essa se tornou a grande preocupação da equipe 

técnica da Secretaria Municipal de Educação que buscou desenvolver uma proposta 

pedagógica voltada para a capacitação dos professores para atuar na Pré-Escola. 

Em decorrência disso, segundo Dalbério (2007), o crescimento da rede municipal de 

ensino até a década de 1990 ocorreu sem contar com uma proposta político-

pedagógica mais clara e definida e os professores não recebiam nenhuma 

orientação pedagógica mais objetiva e fundamentada que orientasse o trabalho 

educativo. A Secretaria Municipal de Educação priorizou mais as ações de infra-

estrutura e expansão de escolas do que o estabelecimento de diretrizes 

pedagógicas, assim até início da década de 90 não existia registros sistematizados 

da proposta pedagógica que norteava o trabalho docente. 

                                                 
3 Esse período coincide com o meu ingresso na Rede Municipal de Ensino e atuação como diretora 
escolar da EM Pequeno Polegar em 1987 e, no momento das nucleações, como a primeira diretora 
da EM Sebastião Antônio Leal. 
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 Em 1993, com a mudança da gestão municipal, a Secretaria Municipal de 

Educação foi assumida pela Profa. Maria de Lourdes Melo Prais que permaneceu na 

coordenação da pasta no período de 1993 a 2000. A então nova secretária 

apresentava um perfil de gestão voltado para a democratização do espaço escolar, 

postura essa sustentada por seus estudos e vasta experiência como diretora 

escolar4. Durante os 8 anos de sua gestão muitas foram as ações voltadas para a 

definição de uma política educacional municipal. As ações políticas e pedagógicas 

da Secretaria Municipal de Educação, desencadeadas a partir de 1993, tinham por 

finalidade o conhecimento, análise e crítica da realidade da educação municipal, e 

vão aos poucos, resultando na mudança de uma série de princípios e 

comportamentos, na adoção de novas normas e procedimentos de rotina que 

refletem conceitos e opções que também vão se consolidando. Assim, “a 

necessidade de maior democratização da gestão da escola no município de 

Uberaba, tomava corpo no discurso oficial, marcado pela recorrente defesa de uma 

escola pública participativa, gratuita, democrática e de qualidade” (BORGES, 2003, 

p. 16). 

Com vistas à consolidação de uma escola entendida como direito de todos, 

foi democraticamente construído o primeiro Plano Municipal de Educação. A 

proposta de um Plano Municipal de Educação para o município de Uberaba 

decorreu de uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Educação e a 25ª 

Delegacia Regional, hoje, 39ª Superintendência Regional de Ensino, sendo que uma 

das conseqüências dessa ação foi a composição da comissão Pró-Pacto de 

Uberaba, em 1994, constituída por vários representantes de setores da comunidade. 

Nesse período, a Rede Municipal de Ensino atendia 23.575 (vinte e três mil 

quinhentos e setenta e cinco) alunos em 35 (trinta e cinco) escolas sendo: 26 (vinte 

e seis) urbanas e 09 (nove) rurais, e a partir de um trabalho que explicitou a filosofia 

da Rede Municipal de Ensino, estabeleceu-se metas para serem atingidas, que 

foram definidas como políticas: a melhoria da qualidade de ensino, a 

democratização da gestão, a universalização do acesso, a integração: escola-

sociedade e ainda os aspectos relacionados com a infra-estrutura. 

                                                 
4 A Profª Maria de Lourdes Melo Prais concluiu seus estudos de mestrado e Doutorado no Programa 
de Educação: Currículo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob orientação do Prof. 
Paulo Freire. 
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Em decorrência desse plano podemos destacar as seguintes ações 

significantes na consolidação da política educacional no município de Uberaba: 

1) a expansão no atendimento à demanda do ensino fundamental e a 

implantação do Projeto Bolsa Escola. 

2) a explicitação de uma filosofia de educação por meio da prática da 

pesquisa institucional; a ampliação dos serviços pedagógicos; o 

redimensionamento das propostas curriculares; a implementação da proposta 

de organização das atividades de ensino em ciclos de formação; 

implementação dos Projetos Acertando o Passo I e II destinados à correção 

do fluxo escolar; a oferta do ensino alternativo para atendimento de crianças 

com necessidades educativas especiais; a ampliação das bibliotecas 

escolares; a publicação de jornais, revistas e cadernos editados pela 

secretaria e a implementação de diversos projetos e atividades de 

enriquecimento curricular. 

3) a implantação da proposta de administração colegiada, o concurso e 

eleição para diretores escolares, a elaboração do Projeto Político-Pedagógico 

pelas escolas, o concurso para ingresso dos profissionais do ensino, a 

criação das Caixas Escolares e do Regimento Escolar único, a implantação 

da Escola de Pais e a criação da ADEMU (Associação dos Diretores das 

Escolas Municipais). 

4) a construção de 5 novas escolas, a ampliação de 23 prédios escolares e a 

reforma de todos os outros, conseguindo com isso o aumento de 134 salas de 

aula, a adequação do espaço físico e do mobiliário escolar, a garantia de 

transporte diário para alunos da zona rural e residentes em bairros da 

periferia urbana. 

5) a parceria com a iniciativa privada e com o setor público envolvendo 

secretarias municipais e estaduais, a municipalização da Educação Infantil e 

de mais 3 escolas estaduais de ensino fundamental. 

6) em relação ao aprimoramento das condições do trabalho docente o 

investimento em programas de capacitação com a oferta de 11 cursos de 

especialização nas diferentes áreas do conhecimento, a criação do Centro de 

Formação Permanente de Professores, e a criação da Faculdade de 

Educação de Uberaba, a garantia da atualização dos professores através de 

encontros anuais de educadores e a aprovação da Lei Complementar 133/98 
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que cria o Plano de Carreira do Magistério, do qual trataremos no próximo 

tópico. 

 

 Os princípios norteados da proposta político pedagógica da Secretaria 

Municipal de Educação, implementada nesta gestão, encontra respaldo na 

pedagogia de Paulo Freire, orientador e interlocutor do Projeto da Escola Cidadã 

que apresenta como principal propósito construir no cotidiano da escola “uma 

educação que, ao procurar responder às legítimas necessidades do homem, 

historicamente situado, promovesse ‘A CONSTRUÇÃO AMOROSA DA 

CIDADANIA’” (PRAIS e SILVA, 2000, p. 7). 

 Para a consolidação das ações políticas educacionais e a busca da 

autonomia da educação em Uberaba, em 11 de agosto de 2000, a Lei Municipal 

7636, institui o Sistema Municipal de Educação e cria o Conselho Municipal de 

Educação e o conselho do FUNDEF, consolidando, definitivamente, a autonomia da 

Educação em Uberaba. 

 Em 2003, na 1ª gestão do atual prefeito Anderson Adauto Pereira e do 

secretário municipal de Educação e Cultura José Vandir de Oliveira, Uberaba inicia o 

trabalho de construção do seu Plano Decenal Municipal de Educação que se 

desenvolveu até o ano de 2005, com a participação de comissões e subcomissões 

constituídas por representantes de diferentes segmentos da sociedade. A Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, em parceria com a Superintendência Regional de 

Ensino, assumiu a coordenação dos trabalhos norteando os caminhos e orientando 

a tomada de decisões. 

 No que diz respeito às intenções o PMDE5, constitui em um documento 

orientador de todas as políticas educacionais assumidas pelo Município para todos 

os níveis e modalidades de ensino das diferentes esferas administrativas, 

apresentando questões de gestão e financiamento e de formação e valorização do 

magistério da Educação Básica. 

 Apresentado como tema especial, a formação dos profissionais e valorização 

do magistério constituem um dos maiores desafios do PMDE e pode-se dizer que a 

política para valorização e formação do magistério em Uberaba implica, pelo menos, 

os seguintes requisitos: 

                                                 
5 Lei 9895, de 07 de janeiro de 2006 institui o Plano Decenal Municipal de Educação de Uberaba – 
PDME. 
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• formação profissional que assegure o desenvolvimento do educador, 
enquanto cidadão e profissional, o domínio do conhecimento específico – 
objeto de trabalho com os alunos – e dos métodos pedagógicos que 
promovam a aprendizagem; 
• sistema de educação continuada que permita ao professor um crescimento 
constante dentro de uma visão crítica e de uma perspectiva humanista do 
trabalho educativo; 
• jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos alunos, 
concentrada, se possível, num único estabelecimento de ensino e que 
inclua o tempo necessário para as atividades complementares ao trabalho 
em sala de aula; 
• salário condigno e competitivo com outras ocupações que requerem nível 
equivalente de formação; 
• compromisso social e político do magistério. (UBERABA, PMDE, 2007, p. 
113) 

 

 Dessa forma, a valorização do magistério depende, pelo lado do Poder 

Público da garantia de condições adequadas de formação, de trabalho e de 

remuneração e, há que se prever, na carreira, sistemas de ingresso, promoção, 

afastamentos periódicos para estudos, condições dignas de trabalho, formação 

continuada e a avaliação do desempenho. Visando à implementação de uma política 

de valorização do magistério, o PDME prevê a formulação de uma proposta global 

de profissionalização articulada com as políticas da União e do Estado. Tal proposta 

impõe, entre outras providências, a necessidade da revisão do atual Plano de 

Carreira – Lei Complementar 133, de 25 de dezembro de 1998 e, 

conseqüentemente, de se assegurar um cuidadoso processo de promoção, pautado 

na avaliação do desempenho das atividades profissionais exercidas. 

A rede municipal de ensino de Uberaba-MG, em conformidade a legislação 

vigente na oferta da educação básica, é responsável pelo atendimento escolar na 

educação infantil e no ensino fundamental. Entretanto, a composição do quadro 

docente na atual estrutura do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Municipal de Uberaba prevê cargos distintos para os professores definidos de 

acordo com a formação e a atuação, o que em conseqüência, define carreiras 

profissionais distintas. Os professores embora pertencentes à mesma categoria 

profissional são divididos em dois cargos distintos: Professor 1 (P1) e Professor 2 

(P2). O cargo de P1 é destinado aos professores regentes de turma, com formação 

em nível médio, oriundos do curso Normal e Magistério, para atuação na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, e, o cargo de P2 é destinado aos 
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professores regentes de disciplinas, com formação em nível superior, em cursos de 

licenciaturas, para atuação e nos anos finais do ensino fundamental. 

 A estrutura funcional do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Municipal de Uberaba, ou seja, a distinção dos professores da Educação Básica em 

carreiras específicas em conformidade com a formação e atuação foi o que 

impulsionou o estudo do processo de profissionalização do magistério, 

especialmente a valorização profissional do professor da educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental. 

 Mesmo após as recomendações e diretrizes legais referentes a unificação da 

carreira do professor da educação básica e embora previsto no PDME desde 2006, 

até o presente ano, 2011, o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Municipal de Uberaba ainda se encontra inalterado. O processo de constituição do 

plano de carreira para o magistério municipal e a determinação da carreira do 

professor que atua na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental na 

Rede Municipal de Ensino de Uberaba-MG será melhor descrito e analisado no 

capítulo 3 desta tese, com a intenção de compreender a política de valorização 

profissional do professor que atua nessas etapas da educação básica.
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CAPÍTULO 1 

MAGISTÉRIO E PROFISSIONALIZAÇÃO 

 

A profissionalização docente tem sido recorrente ao longo da história da 
educação no Brasil, tanto pelo fato de o movimento docente insistentemente 
reivindicar condições de trabalho para uma real profissionalização, quanto 
pelo fato de o tema ser levantado por autoridades e governantes, 
principalmente em períodos de reformas educativas. (HYPOLITO, 1999, p. 
81) 

 

A valorização do magistério não é um tema novo, sempre esteve presente 

sistematicamente nos debates sociais e políticos, ora sendo enfatizado pelo 

movimento reivindicatório dos professores, ora pelos reformadores e governantes, e, 

principalmente, a partir dos anos 90, com o cenário neoliberal6 que se instalou no 

nosso país, os professores tiveram a cena principal no que diz respeito a sua 

responsabilização pelos problemas educacionais; ora porque faltava-lhes formação 

adequada, ora pela sua desvalorização financeira, ora pelo seu desprestígio social, 

entre outros motivos. 

 Nesse contexto observamos que o discurso da profissionalização do 

magistério surge nos debates políticos, nas propostas, nos planos de governo, em 

programas oficiais, como a solução para todos os problemas justificando mudanças 

profundas nos diferentes níveis do sistema educacional. A reestruturação 

educacional desenhada no Brasil, a partir da década de 1990, tem como 

                                                 
6 O neoliberalismo justifica as desigualdades sociais tendo como base o princípio da meritocracia, que 
atribui aos cidadãos a responsabilidade por seu sucesso ou fracasso econômico. Essa idéia se reflete 
na escola, que também atribui aos professores a responsabilidade pelo fracasso escolar de seus 
alunos e também pela sua desprofissionalização. 
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centralidade a formação, a avaliação dos professores, os estatutos de carreira que 

passam a constituir elementos básicos do discurso oficial da profissionalização. Daí 

a importância da discussão sobre a profissionalização do magistério e a forma como 

ela está sendo conduzida. 

Se, por um lado, as políticas públicas da educação têm acenado para novas 

concepções e novas ideias acerca da profissão docente, por outro, percebemos um 

processo de desvalorização do trabalho docente. Diante disso, como compreender 

esse duplo aspecto de profissionalização coexistindo com a desvalorização social? 

Qual o sentido que a expressão Profissão Docente possui? O que é ser profissional? 

É possível a profissionalização? Que profissionalização? Para quê? Para quem? 

Quais os aspectos envolvidos nessa concepção de profissionalização? Como avaliar 

as políticas de valorização do magistério? 

Dessa forma, a análise da valorização profissional do magistério na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental não pode excluir a compreensão 

das políticas de valorização do magistério e suas implicações no processo de 

profissionalização do trabalho docente. 

 A análise do processo do trabalho docente vem sendo bastante debatida nos 

últimos anos e muitos autores contribuíram para os estudos críticos sobre trabalho 

docente que se desenvolveram no Brasil, principalmente após os anos 80. Dentre as 

publicações importantes podemos destacar a revista Teoria & Educação (1991, n. 

4), a qual organizou uma espécie de dossiê sobre o assunto, trazendo a contribuição 

de vários autores internacionais e nacionais como: Apple e Teitelbaun (1991) 

questionando o controle do professorado em relação às suas qualificações e ao 

currículo; Enguita (1991) numa reflexão sobre o caráter ambíguo da docência, 

situando o trabalho docente como ambivalente entre a proletarização e o 

profissionalismo; Hypolito (1991) buscando estabelecer categorias de análise do 

processo de trabalho na escola; Nóvoa (1991) com o estudo sócio-histórico da 

gênese e desenvolvimento da profissão docente e Lopes (1991) em uma análise da 

educação da mulher e da feminização do magistério. Isso mostra que no final dos 

anos 80 a preocupação com uma análise do trabalho docente desde uma 

perspectiva sociológica era também do interesse de pesquisadores brasileiros. 

 De lá pra cá, os estudos sobre trabalho docente ganharam uma posição mais 

destacada e muitos trabalhos contribuíram para uma maior acumulação de 

conhecimento e novas temáticas e perspectivas foram acrescentadas. Vários 
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estudos desenvolvidos por pesquisadores têm colaborado com este avanço como: 

Borges e Tardif (2001); Hypolito (1997, 1999); Hypolito, Garcia e Vieira (2002); 

Hypolito e Vieira (2002); Veiga e Cunha (1999). Incorporando os debates sobre as 

políticas de identidades, novas temáticas foram evidenciadas e as relações de 

gênero e as relações de classe social (Hypolito, 1997) passaram a se constituir 

categorias de análise para o melhor entendimento de processos vividos pelos 

professores, tais como: feminização do magistério, sindicalização, práticas 

pedagógicas e saberes docentes (Borges e Tardif, 2001; Hypolito, Vieira e Garcia, 

2002). 

 Os estudos sobre o trabalho docente nos últimos 20 anos encerraram 

controvérsias e polêmicas muitas ainda sem resposta definitiva. Dos estudos que 

questionam o panorama do trabalho docente na década de 1990, Oliveira (2004) 

apresenta a tese de que as reformas educacionais da década de 1990 poderão ter 

incidido sobre o contexto escolar de forma a resultar em uma menor 

responsabilização do Estado e maior responsabilização dos professores pelos 

problemas educacionais, e um crescente envolvimento da comunidade na gestão e 

organização do trabalho escolar. Para o trabalho docente isto pode significar uma 

perda de autonomia e consequente desvalorização e desqualificação do magistério, 

e é aí, segundo a autora, que reside a atualidade das categorias de 

profissionalização, desprofissionalização e proletarização do trabalho docente para 

explicar a problemática atual do magistério. 

 Hypolito (1999, p. 81-83) indagou sobre o lugar da profissionalização docente 

nas reformas educacionais brasileiras. Este autor identificou que, embora a 

profissionalização apareça como “consenso” no discurso oficial, na materialidade 

têm se gestado políticas desprofissionalizantes. Para Hypolito (1999) a promessa da 

profissionalização pode apresentar uma dimensão ideológica, disciplinadora e 

controladora deslocando o debate sobre as condições de trabalho para uma esfera 

que não é a concreta. É devido a isso que encontramos paradoxos na análise do 

trabalho docente evidenciados em um processo de profissionalização sob condições 

materiais precárias e desprofissionalizantes. O autor afirma que as mudanças sobre 

o processo de trabalho docente são um dos componentes centrais da reforma 

educacional conservadora, e “[...] o mecanismo de implementação dessas 

mudanças é a combinação de um discurso profissionalizante com práticas 

desqualificadoras e desprofissionalizantes” (HYPOLITO, 1999, p. 94). 
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 Fontana & Tumolo (2006) se propuseram a investigar as concepções e 

análises sobre o trabalho docente nas pesquisas educacionais da década de 1990. 

Os estudos analisados foram classificados em cinco eixos temáticos: feminização e 

proletarização; proletarização como produto da reorganização escolar e do capital; 

movimentos de classe; trabalho docente produtivo ou improdutivo e posição 

profissional dos professores. Na análise crítica das produções, os autores se voltam 

sobre a natureza do processo de trabalho docente em relação ao processo de 

produção capitalista, categoria que, segundo os autores, é uma lacuna encontrada 

nas pesquisas analisadas. Nesse sentido, os estudos da década de 1990, segundo 

os autores, se restringiram a analisar o trabalho docente quanto ao seu processo de 

trabalho e as poucas tentativas de ampliar essa concepção foram limitadas e 

insuficientes. 

 

O presente capítulo tem como proposta apresentar uma discussão preliminar 

sobre a profissionalização e a desvalorização do trabalho docente, buscando 

identificar os aspectos que a configuram e a relação que pode se estabelecer entre 

esses dois elementos. 

Abordaremos inicialmente algumas questões acerca da constituição da 

profissão docente, do ponto de vista histórico/sociológico e do ponto de vista 

teórico/epistemológico que são fundamentais para a compreensão das questões 

relativas ao processo da profissionalização do magistério. 

No segundo momento, enfocaremos a questão da profissionalização do 

magistério e suas perspectivas, os elementos estruturantes do processo de 

profissionalização do magistério e os condicionantes da profissão docente. 

 Finalizando, apresentamos uma reflexão sobre a profissionalização do 

magistério na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental enquanto 

carreira feminina. 

 

1.1. Profissão docente: história e historicidade 

 

Pensar e produzir a profissão do magistério hoje, no Brasil, implica pensar 
historicamente o processo de profissionalização e de proletarização que 
vêm sofrendo os profissionais da educação e que se reflete na imagem 
social do magistério, em seu processo de formação e nas condições 
efetivas de trabalho e remuneração. (VEIGA e ARAÚJO, 1999, p. 118) 
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A possibilidade de analisar o processo de profissionalização do magistério 

exige uma reflexão sobre a própria gênese da profissão docente considerando os 

efeitos que sobre ela incidem os processos políticos, econômicos e sociais. Em 

termos históricos, a prática profissional ligada ao campo da educação tem uma 

existência multissecular, porém “enquanto projeto explícito de transmissão cultural é 

um fenômeno relativamente recente” (NÓVOA, 1991, p. 110), suas origens estão 

situadas no século XVI: 

 

A civilização medieval tinha esquecido a paidéia dos antigos e desconhecia 
ainda a educação dos modernos. Este é o fato essencial: ela não tinha a 
idéia da educação... O grande evento foi, portanto, no início dos tempos 
modernos, a repartição da preocupação educativa. Esta estimulou um certo 
número de homens de igreja, de estudo, ainda raros no século XV, cada vez 
mais numerosos e influentes no século XVI e no século XVII, onde eles se 
confundiram com os partidários da reforma religiosa. (NÓVOA, 1991, p. 
110) 

 

O trabalho de ensinar enquanto prática educativa resultou do trabalho de 

ensino desenvolvido pela Igreja. Segundo Hypólito (1999, p. 83) no início do 

capitalismo, tornou-se necessária a existência de uma instituição especializada na 

tarefa de educar e “[...] a Igreja se apresentou como a mais preparada para tal 

atividade por já desenvolver esse tipo de trabalho ao incentivar a aprendizagem da 

leitura e da escrita com a finalidade de propagar seus textos religiosos. Por esse 

motivo, as primeiras escolas funcionavam nas igrejas e conventos e o ensino era 

ministrado pelo clero. 

Entretanto, o avanço das relações capitalistas e o processo de urbanização 

impunham uma ampliação da oferta escolar de tal forma que o clero já não era mais 

suficiente para atender à demanda sendo designados leigos para colaborar na tarefa 

de ensinar, os quais “deveriam fazer previamente uma profissão de fé e um 

juramento de fidelidade aos princípios da Igreja” (KREUTZ, apud HYPOLITO, 1991, 

p. 82). Essa é a origem da ideia de docência como sacerdócio a qual, embora 

aparentemente tenha sofrido alterações, ainda permanece presente entre nós como 

forma discursiva. 

 O professor substitui o sacerdote no exercício da docência e torna-se seu 

herdeiro natural na missão de evangelizar, convencer e normatizar. Herança que, 

segundo Nóvoa (1991), vem desde o século XVI, da Europa, quando a escola era 
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dominada pela Igreja até meados do século XVIII, quando passa para a 

responsabilidade do Estado. Nóvoa (1991) afirma que: 

 

Na origem, os docentes aderem a uma ética, a um sistema normativo 
essencialmente religioso. Entretanto, mesmo quando se passa da missão 
religiosa de educar jovens à prática de um ofício e da vocação sustentada 
por um apelo a uma profissão, as motivações originais não desaparecem e 
apenas parcialmente são substituídas por valores e crenças alternativas. 
(NÓVOA, 1991, p. 119) 

 

 A missão religiosa, a dedicação e o desprendimento dos bens materiais eram 

o que caracterizava a nobreza do sacrifício do ato de ensinar crianças que não eram 

sua prole. Assim, o recrutamento e seleção dos professores preocupavam-se em 

observar, nos candidatos, a sua virtude e dedicação extraordinária. Historicamente, 

os preceptores e mestres, mesmo recebendo algum pagamento pelos seus serviços, 

estavam diretamente subordinados aos seus contratantes e costumavam ocupar 

lugar na casa do senhorio recebendo tratamento próximo a um serviçal. A condição 

religiosa que aparece colada nos discursos sobre a vocação para o magistério é 

uma questão ainda condicionante na profissão nos dias de hoje. 

No entanto, mesmo a Igreja exercendo forte controle ideológico sobre a 

educação e a sociedade, com a ascensão do liberalismo e a consolidação do Estado 

Republicano, as contradições entre a visão sacerdotal e a visão profissional de 

docência se tornaram mais acentuadas. 

 

As propostas que se articulavam através de associações profissionais e 
movimentos de professores no século passado incluíam a adoção de 
princípios liberais, luta por organização profissional, especialização de 
funções e rejeição de funções não-escolares, laicidade do ensino e 
fortalecimento do caráter público da educação. Por seu turno, a Igreja 
fervorosamente atacava esses princípios e reafirmava seus preceitos 
assentados no sacerdócio e na vocação. (HYPOLITO, 1999, p. 84) 

 

Segundo Hypólito (1999) os processos de urbanização e industrialização, 

característicos da evolução capitalista, conduziram à constituição de um sistema 

público de educação e foi nesse movimento que a carreira docente passou a ser 

organizada, por meio de um processo de “funcionarização” do professorado, o que 

inclui dois processos: “de um lado, a assimilação pelo Estado de parte dos reclamos 

por profissionalização e, de outro, o aumento do controle estatal sobre o exercício 

docente” (HYPOLITO, 1999, p. 84). Assim, ao mesmo tempo em que o Estado 
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assimila parte dos reclamos por profissionalização como: quem pode exercer as 

funções docentes, a organização e o reconhecimento de uma carreira profissional, a 

organização de cursos de formação docente etc.; o Estado também passa a exercer 

maior controle sobre a organização do sistema (Grupos Escolares, Inspeção, 

Diretores Escolares etc.), sobre o currículo (conteúdos programáticos, provas, livros 

didáticos) e, consequentemente, sobre o processo de trabalho docente (métodos, 

materiais didáticos, supervisão pedagógica etc.) (HYPOLITO, 1999, p. 85). 

 Segundo Hypólito (1999) a independência desejada pelos professores, por 

meio da funcionarização e da organização profissional, é conquistada à medida que 

o Estado acolhe a Educação. O magistério tenta abandonar a ideia de vocacionado 

por Deus para se tornar um dever político, um compromisso do Estado e um direito 

do cidadão. O professor, ao sair dos moldes do mestre-escola, abandona o perfil de 

preceptor, perdendo a característica de artesão, na qual o conhecimento estava sob 

sua responsabilidade direta, e passa a assumir o compromisso com a aplicação de 

métodos didáticos. Para Nóvoa (1991) na passagem do ensino de obra religiosa ou 

humanitária a dever do Estado que o transforma em serviço público, “os 'antigos' 

docentes vão ser confrontados com o projeto de laicização que, de um lado, os 

subordina à autoridade do Estado e, de outro, lhes assegura um novo estatuto sócio-

profissional” (NÓVOA, 1991, p. 121). 

 Nesse contexto, o que temos é uma prática profissional ligada primeiro à 

Igreja, e, posteriormente, ao Estado, que de acordo com as indicações de Nóvoa 

(1991), veio se constituindo a partir de iniciativa de um mestre leigo, vinculado à 

organização paroquial, financiado de maneira diversificada pela comunidade, e que 

tinha no magistério uma das atividades cotidianas, nem sempre sendo a principal. 

 Como funcionários do Estado, os professores passam a assegurar as 

condições de profissionalização e, garantidos por meio da licença oficial, 

institucionalizam uma nova ordem escolar. Como servidor público, sua função torna-

se mais larga, objetivando a coordenação e a regularização das necessidades de 

vida coletiva. Dessa forma, saem do julgo da Igreja e das elites dominantes da 

região onde lecionavam, possibilitando a laicização do ensino, porém submetendo 

os professores a autoridade estatal. 

Gradativamente, os professores começam a ser considerados como um grupo 

de profissionais, o fato de serem funcionários públicos (do Estado), terem que 

possuir uma formação profissional própria, serem recrutados por seleção, terem 
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seus salários regulados por determinações legais e possuírem uma organização 

sindical/trabalhista de assistência faz com que passem a ser chamados de 

profissionais. 

No Brasil, o adjetivo profissional dado à palavra professor já vem sendo 

utilizado desde as primeiras décadas do século passado. Tanto em debates como 

no discurso das políticas públicas percebemos empreendimento dos intelectuais e 

dos gestores do campo educacional em constituir o professor como um profissional 

e em buscar meios para transformar o ensino em uma profissão como tantas outras 

reconhecidas. 

Em relação ao processo de estatização do ensino, denominado por Nóvoa 

(1995), podemos afirmar que o Estado brasileiro foi, gradativamente, assumindo sua 

função de educador, sustentado pelos ideais republicanos. Na Primeira República, 

mesmo com a ocorrência de um elevado número de analfabetos, não houve uma 

forte demanda por educação, o que desobrigou o Estado da construção de um 

sistema de ensino. Somente a partir dos anos vinte do século XX, no contexto da 

tardia revolução industrial e do reordenamento político e cultural da sociedade 

brasileira, é que surge a necessidade de uma educação pública, gratuita e universal, 

exigindo do Estado a responsabilização pela educação nacional, fato que já havia 

ocorrido em países da Europa no final do século XIX. 

Nesse novo contexto brasileiro, a escola e o ensino foram considerados 

elementos potencializadores do desenvolvimento do país. Para tanto, o ensino 

primário público e gratuito foi colocado ao alcance das camadas populares, 

intensificando as preocupações acerca da melhor forma de ensino e, 

conseqüentemente, da necessária formação para os professores. Era preciso, 

portanto, dar atenção especial às instituições formadoras de professores que 

desencadeou outro processo, também denominado por Nóvoa (1995), a 

institucionalização da formação de professores. 

 Gondra e Schueler (2008) relatam que, no período imperial brasileiro, a 

educação dos indivíduos se dava de forma oral, em contato direto com seus 

próximos e por meio de iniciativas muito distintas, tais como “[...] educação 

doméstica ou contratação de mestres e preceptores, leigos e religiosos, pelas 

famílias, as ordens religiosas, as irmandades, as corporações de ofício e as oficinas, 

entre outras” (GONDRA, SCHUELER, 2008, p. 21). Com o propósito de regular o 

direito à instrução pública primária, gratuita a todos os cidadãos, estabelecido pela 
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Constituição de 1824, cria-se, em diferentes províncias, Escolas Normais sob a 

intervenção do Estado. Gondra e Schueler (2008, p. 162) nos mostram que a 

diversidade de agentes e de situações educativas impedia um estatuto profissional 

homogêneo. 

 

[...] a permanência de uma diversidade de agentes e de situações 
educativas difusas na sociedade indicava que os sujeitos da ação 
educativa, longe de pertencerem a um estatuto profissional homogêneo, 
foram marcados pela pluralidade de lugares e práticas sociais resultantes 
de profunda diferenciação e hierarquização das funções docentes. 
(GONDRA, SCHUELER, 2008, p. 162) 

 

 A obrigatoriedade da posse de uma licença de professor era obtida após 

exame de capacidade, ordem instituída a partir de 1854. Os candidatos eram 

avaliados pelos agentes de educação, muitos deles professores públicos ou de 

instituições particulares, representantes do Estado. Na corte brasileira essa banca 

examinadora era instrumento normativo e reconhecia a competência de seus 

avaliados ao final dos exames. Segundo Gondra e Schueler (2008, p. 175) “[...] a 

legislação contribuiu para a construção de definições e representações acerca das 

funções docentes, seus lugares e papéis na sociedade”. Porém, não estava afastada 

a ideia de clientelismo por meio de nomeações de professores devido a pressões 

políticas. 

 Segundo Nóvoa (1995, p. 122) a instituição da licença de professor ou da 

permissão para lecionar “é uma etapa decisiva do processo de profissionalização da 

atividade docente, pois ela ratifica a opção pela profissionalização e permite uma 

progressiva autonomização do campo educacional”. No entanto, Lourenço Filho 

(2001) em texto publicado originalmente para as professoras da Escola de 

Professores do Instituto de Educação, alerta para: 

 

O desembaraço com que qualquer pessoa, no Brasil, se arroga o título de 
professor e, mais, o fato de nossos costumes e nossas leis o tolerarem 
demonstram que, na própria consciência pública, não há diferenciação para 
os que tenham passado por um instituto de preparação para o magistério. 
(LOURENÇO FILHO, 2001, p. 21) 

 

Assim sendo, as primeiras preocupações com uma formação técnica e 

profissional para os professores primários no Brasil começaram a ocorrer 

paulatinamente nos primeiros anos da Primeira República. Até o final do Brasil 

Império, os currículos das Escolas Normais compunham-se basicamente de 
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disciplinas de caráter genérico, como por exemplo, Português, Aritmética, Álgebra, 

Cosmografia, Geografia, Francês, Alemão, Desenho. No início da Primeira 

República houve uma significativa mudança nos currículos de formação dos 

professores, principalmente em relação à natureza dos conteúdos. De acordo com 

os ideais republicanos e a concepção que começou a vigorar entre os intelectuais da 

educação, para formar professores não bastava um sólido domínio dos saberes da 

tradição filosófica, científica e religiosa, era preciso outros saberes que se referissem 

à transmissão e apropriação de conhecimentos, para atender as novas formas de 

organização do ensino e atuação do professor. Esse reordenamento é destacado 

por Nóvoa (1995), como característico da transição das sociedades pré-modernas 

para as sociedades modernas. 

 

Filosofias e doutrina cristã valiam como saberes-mestres cujo conhecimento 
garantia integralmente o valor pedagógico do mestre à legitimidade de seu 
ensino e de seus métodos. Com a sociedade moderna e a divisão social do 
trabalho mais complexa, não existem mais tais saberes-mestres. Nenhum 
saber é, em si próprio, formador. Os mestres não possuem mais saberes-
mestres (filosofia, ciência positiva, doutrina religiosa, sistema de normas e 
de princípios, etc.) cuja posse garantiria seu domínio: saber alguma coisa 
não é mais suficiente, é preciso também saber ensinar. O saber transmitido 
não contém em si próprio, nenhum valor formativo, somente a atividade de 
transmissão lhe confere esse valor. Em outras palavras, os mestres 
assistem à mudança de natureza do conteúdo que dominam: ele se desloca 
dos saberes aos procedimentos de transmissão dos saberes. (NÓVOA, 
1995, p. 224) 

 

Constituir uma dimensão técnica e profissional à formação do professor 

primário era a proposta apresentada pelos intelectuais da época imbuídos do 

conhecimento das teses da Escola Nova e dos currículos das Escolas Normais 

americanas, nos quais havia sido introduzidas disciplinas consideradas efetivamente 

de caráter pedagógico/científico como a psicologia da educação, a história da 

educação, a sociologia da educação, a biologia da educação e a filosofia da 

educação. 

No Brasil, até meados dos anos vinte do século XX, as Escolas Normais, 

únicas instituições formadoras de professores, caracterizavam-se pelo perfil 

generalista e enciclopédico. Assim, a consolidação de um novo ensino para a Escola 

Normal, sustentado pelas Ciências da Educação, e o surgimento da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras para a formação do professor da escola secundária, 
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foram os elementos significativos em relação às preocupações com a 

institucionalização da formação de professores. 

 

A antiga pedagogia geral é progressivamente substituída por uma 
pedagogia dividida em sub-domínios especializados cada vez mais 
autônomos, alimentados pelas ciências da educação nascentes. A formação 
dos professores perde, simultaneamente, sua característica de formação 
geral para se transformar em formação profissional especializada. (TARDIF; 
LESSARD; LAHAYE, 1991, p. 224) 

 

Com relação ao outro processo denominado por Nóvoa (1995) de 

cientificidade da Pedagogia, no Brasil, o final do século XIX demarca as primeiras 

preocupações, quando os estudos sobre novos métodos de ensinar passaram a 

dominar as questões educacionais. Um corpo de saberes pedagógicos oriundos das 

Ciências da Educação passou a ser produzido por um grupo de pesquisadores e 

estudiosos vinculados à universidade que seriam os formadores de professores e, 

ao mesmo tempo, a prática docente passou a assimilar as possibilidades de 

procedimentos técnicos, metodológicos e profissionais. Constituiu-se, dessa forma, 

uma divisão entre aqueles que produzem os saberes científicos e pedagógicos (os 

formadores de professores da escola normal) e os professores da escola, que na 

sua prática educativa aplicavam os referidos saberes. 

Com a conjunção do processo de institucionalização da formação de 

professores e da cientificidade da Pedagogia, o profissional professor deveria 

receber uma formação no saber científico, literário, histórico em geral, mas 

demandava, prioritariamente, uma formação nas Ciências da Educação e nos 

modos de transmitir. Nóvoa (1995) afirma que: 

 

Durante os anos vinte, o Movimento da Educação Nova ilustra, em todos os 
sentidos (alguns contraditórios), a conjugação de projetos culturais, 
científicos e profissionais. Nesta perspectiva, ele é a conseqüência de uma 
lenta evolução cultural que impôs socialmente a idéia de escola e o produto 
da afirmação das ‘novas’ ciências sociais e humanas (nomeadamente as 
ciências da educação), mas representa também um forte contributo para a 
configuração do modelo de professor profissional. Não espanta por isso que 
a definição sincrônica do professor ideal recorte com bastante rigor a 
análise diacrônica do percurso da profissão docente. (NÓVOA, 1995, p. 19) 

 

 Dessa forma, os professores, enquanto grupo profissional, têm uma história 

específica, conforme mostra Nóvoa (1995). A Escola Básica, inicialmente fundada 

pelas congregações religiosas, acabaram se transformando em verdadeiras 
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congregações docentes. Com a estatização progressiva do ensino houve a 

substituição de professores religiosos (ou sob a tutela da Igreja) por professores 

leigos (agora sob a tutela do Estado). Antes, o modelo de professor era o religioso, 

envolvendo a docência numa auréola de vocação e sacerdócio, mesmo em se 

tratando de professores leigos. A estatização foi um passo rumo à 

profissionalização, porque significou o rompimento dessa relação vocacional. 

 No entanto, segundo Nóvoa (1995), o processo de estatização não foi capaz 

de levar adiante a construção de uma codificação deontológica7 da profissão, como 

têm as profissões liberais atuais. A explicação do autor para este fato se dá pela 

imposição de instituições mediadoras da regulamentação docente como as 

inspetorias de ensino, por exemplo, que sempre exerceram um controle reconhecido 

sobre o exercício formal da docência. O estabelecimento de ensino, como atual 

núcleo estratégico da organização estatal da educação, vem intermediando cada 

vez mais o exercício profissional do magistério. 

 Para efeito do discurso oficial, a falta de um código de ética e uma certa 

dispersão em relação à identidade profissional não são suficientes para não 

considerar o magistério uma profissão. As identidades profissionais, obedecendo à 

dinâmica identitária relacional e refletindo o processo de estatização aqui 

empregado, são intermediadas pelos estabelecimentos escolares que vão 

desvendando os meandros da docência e sua profissionalização. Mas, se realmente 

o magistério tem status de profissão porque então falar em profissionalização?

 Parece haver uma aceitação tácita do magistério como profissão no discurso 

acadêmico-científico, nas manifestações sindicais e nos textos legais que explicitam 

as normas educativas. Essa aceitação, no entanto, encontra-se cheia de 

contradições evidenciando pouca clareza de concepções. Por isso, a importância de 

aprofundar a reflexão em torno da profissão docente, da profissionalização e de 

seus desdobramentos. 

 

                                                 
7 O termo é derivado do termo deontologia que foi introduzido em 1834, por Jeremy Bentham, para 
referir-se ao ramo da ética cujo objeto de estudo são os fundamentos do dever e as normas morais. A 
deontologia também se refere ao conjunto de princípios e regras de conduta inerentes a uma 
determinada profissão. Assim, cada profissional está sujeito a uma deontologia própria a regular o 
exercício de sua profissão, conforme o Código de Ética de sua categoria. Neste caso, é o conjunto 
codificado das obrigações impostas aos profissionais de uma determinada área, no exercício de sua 
profissão. 
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1.1.1. A profissão docente no contexto das profissõ es: os 
desafios da profissionalização 

 

Pode-se dizer que “profissão” é um conceito popular e, portanto, a 
estratégia de pesquisa apropriada a ela é de caráter fenomenológico. Não 
se tenta determinar o que é profissão num sentido absoluto mas, sim, como 
as pessoas de uma sociedade determinam quem é profissional e quem não 
o é, como eles “fazem” ou “constroem” profissões por meio de suas 
atividades e quais são as conseqüências da maneira como eles se vêem e 
realizam seu trabalho. (FREIDSON, 1998, p. 55) 

 

 Se formos às raízes etimológicas da palavra profissão, encontraremos sua 

origem no Latin professio, que significa declaração, profissão, exercício, ocupação, 

emprego, e também no verbo profiteri, que quer dizer confessar, testemunhar, 

declarar abertamente. Assim, socialmente a profissão referencia uma forma de vida 

que é publicamente assumida e reconhecida divergindo do ofício, o chamado métier, 

pois enquanto a primeira assume um saber reconhecido e professado em público, o 

segundo, aliado à ideia de negócio ou trabalho manual, sugeria um conhecimento 

mais esotérico, mais secreto, revelado apenas aos iniciados, ou seja, aos 

aprendizes dos artesãos. 

 As profissões, segundo Dubar (1997), têm sua origem nas corporações de 

ofício da Idade Média. Eram grupos de trabalhadores especializados em 

determinadas tarefas, ligados entre si pelos segredos que envolviam a manufatura 

de seus produtos, laços morais e respeito a uma série de normas, formando uma 

espécie de confraria. Ao entrar na corporação o artesão devia fazer um juramento, 

uma profissão de fé na corporação. O termo profissional ou professo era utilizado 

para aqueles que faziam parte de alguma corporação de ofício. Dizer-se profissional 

era passar um atestado público quanto à qualidade do produto disponibilizado. 

 Para Freidson (1998) a natureza do conceito de profissão proporciona um 

número limitado de opções e, para avançar numa teoria das profissões o conceito 

deve ser tratado como uma construção histórica numa quantidade limitada de 

sociedades e que se estude seu desenvolvimento, uso e conseqüências nessas 

sociedades sem tentar mais do que a mais modesta das generalizações 

(FREIDSON, 1998, p. 48). No paroquialismo do conceito de profissão Freidson 

(1998) ressalta a diferença entre dois usos muito diferentes que podem ser 

confundidos. Primeiro o conceito de profissão que se refere a um amplo estrato de 

ocupações prestigiosas, cujos membros tiveram acesso à educação superior e são 
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identificados mais por sua condição de educação do que por suas habilidades 

ocupacionais específicas e, segundo, o conceito que diz ser profissão um número 

limitado de ocupações com traços ideológicos e institucionais particulares mais ou 

menos comuns (FREIDSON, 1998, p. 51). 

 O conceito que vê na profissão uma camada instruída muito ampla tem sido 

aplicado a todas as nações industriais. No entanto, os principais escritores sobre as 

profissões se concentraram todos no segundo conceito institucional de profissão 

como forma distintiva de ocupação: 

 

[...] como um número limitado de ocupações que compartilham 
características de especificidade consideravelmente maior do que a simples 
educação superior, e que são distintas como ocupações separadas. Seus 
membros se concebem a si próprios primeiramente por sua ocupação e 
apenas secundariamente, quando o fazem, por sua “classe”. (FREIDSON, 
1998, p. 51) 

 

 As ocupações na Europa tiveram uma história muito especial. As 

universidades medievais da Europa fizeram proliferar as três primeiras profissões 

liberais: a medicina, a advocacia e o clero (do qual fazia parte o corpo docente 

universitário). Devido as suas acentuadas diferenças em relação às demais 

profissões ocupacionais foram designadas como “profissões de status” (ELLIOTT, 

1975, p. 14, 32). O título de profissão era usado para estabelecer status de 

ocupação bem-sucedida, sendo o esquema de classificação ocupacional nos EUA e 

Inglaterra. Obter reconhecimento como profissão era importante para as ocupações 

não só porque isso estava associado à condição social da pequena nobreza 

tradicional; mas também porque legitimava o esforço de ganhar proteção contra a 

competitividade do mercado de trabalho. Dessa forma, o termo profissão acumula 

uma grande carga social, porque nele está implícito o reconhecimento de pertencer 

a um setor privilegiado da sociedade, “supõe uma demanda de posição e 

reconhecimento social” (ELLIOT, 1975, p. 17). 

 As profissões são abordadas sob diversos enfoques em estudos históricos e 

sociológicos, sendo impossível organizar os achados sob uma teoria das profissões. 

Observamos que a literatura especializada centraliza as discussões na influência 

política das profissões; na relação das profissões com as elites econômicas e 

políticas e com o Estado; e na relação das profissões com o mercado e o sistema de 

classes. Numa perspectiva sociológica o conceito de Profissão constitui o que 
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podemos designar por um constructo, dada a dificuldade em detalhar os seus 

atributos. 

 A profissão estabelece diferenças qualitativas com relação ao oficio, à 

ocupação ou ao emprego, embora, na língua portuguesa o termo adquiriu um 

sentido muito amplo de ocupação ou emprego. No Brasil, o termo profissão é 

sinônimo de distinção social, pois está reservada apenas a algumas ocupações e 

ofícios observados pela sociologia anglo-saxônica e francesa. 

 Nos países anglo-saxônicos o termo profissão é aplicado para designar as 

profissões liberais como médico, advogado ou engenheiro. Os atributos destas 

profissões transformaram-se em requisitos para todas as atividades profissionais 

que tenham como objetivo constituírem-se numa profissão, tendo para o efeito que 

possuir: 

 

[...] uma formação profissional longa em estabelecimentos especializados; 
um controle técnico e ético das actividades exercidas pelo conjunto dos 
colegas considerados como os únicos competentes; um controle 
reconhecido legalmente e organizado com o acordo das autoridades legais; 
uma comunidade real dos membros que partilham ‘identidades’ e 
‘interesses’ específicos; uma pertença através dos rendimentos de prestígio 
e poder, às facções superiores das camadas médias. (DUBAR, 1997, p. 
131) 

 

Hughes acrescenta ao conceito de profissão dois atributos fundamentais, 

quais sejam: o saber profissional, “que está no cerne da profissão e que se trata de 

um segredo social confiado pela autoridade a um grupo específico, que o autoriza e 

o mandata para trocar sinais de transgressão pelas marcas de reintegração social e 

de reabilitação moral”. O segundo atributo da profissão “é a existência de instituições 

destinadas ‘a proteger o diploma e a manter o mandato dos seus membros’”. 

(HUGHES apud DUBAR, 1997, p. 134) 

Assim sendo, compõe a ideia de profissão, além de uma identidade de grupo, 

uma especificidade de tarefas e um controle sobre os membros através de um 

código de ética profissional. Novamente, na atualidade, duas profissões costumam 

ser apontadas como representativas de todas estas exigências conceituais: a 

advocacia e a medicina. Através das duas podem-se entender melhor os conceitos 

que definem as profissões, principalmente as liberais, modelo dos projetos de 

profissionalização do mundo moderno. De um lado, existe o conhecimento de uma 

atividade exclusiva do grupo e para isso faz-se necessários vários anos de estudo e, 
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na conclusão, a expedição de um diploma que reconhece o portador como 

pertencente ao grupo. Mas só o diploma não é considerado suficiente para se 

reconhecer um profissional, por isso, de outro lado, o grupo tem uma organização 

independente da universidade (Ordem dos Advogados do Brasil e Conselhos 

Regionais de Medicina, por exemplo) que fiscalizam o exercício profissional. Como 

profissionais liberais, tanto médicos quanto advogados podem abrir seus próprios 

empreendimentos. 

Na sociedade contemporânea, as profissões liberais têm sido o parâmetro de 

profissão, justamente por atenderem aos atributos reconhecidos como próprios de 

uma profissão. No entanto, muitos autores têm reagido contra esta tipificação, 

tomada de empréstimo das profissões liberais, por a mesma ser demasiado estática, 

esquecendo-se as transformações que nas mesmas ocorreram, como a sua 

integração em organizações burocráticas, nas quais os profissionais perderam 

grande parte da sua autonomia. 

Para Savard apud Veiga (2006) o status social e a remuneração são 

características gerais importantes de uma profissão. Outros elementos também 

identificam uma profissão como: 

 

[...] a) o ato profissional é específico, complexo e não rotineiro e implica em 
uma atividade intelectual; 
b) a formação dos profissionais está embasada em conhecimentos 
especializados e é adquirida em nível universitário; 
c) o exercício da profissão é autônomo e responsável; 
d) os membros de uma profissão formam um grupo no seio do qual 
mantêm-se uma forte coesão. São regidos por uma ética e uma identidade 
comuns ao conjunto dos profissionais. (SAVARD apud Veiga, 2006, p. 02) 

 

Segundo Savard apud Veiga (2006), outras duas características são de uma 

importância primordial para o reconhecimento da natureza profissional de uma 

ocupação: a autonomia e a colegialidade. A autonomia se destaca como definidora 

do perfil da profissão, posto que se refere “[...] à capacidade pessoal de tomar 

decisões com ausência de pressão externa. É praticamente unânime o 

reconhecimento da característica de autonomia para distinguir as profissões dos 

ofícios e das ocupações” (VEIGA, 2006, p. 02). 

O magistério, principalmente nas etapas iniciais da educação básica, devido a 

sua origem ligada à catequese, ao artesanato e à maternidade e, em razão de sua 

majoritária condição feminina e de assalariado dependente da estrutura pública ou 
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privada, nunca chegou a ter o estatuto de profissão. Para Etzioni (1966), trata-se de 

ocupações que contam com uma formação mais curta, um status menor, um corpo 

de conhecimentos menos especializado e uma menor autonomia. O que caracteriza 

as semiprofissões são a burocratização e a feminização, princípios incompatíveis 

com os valores culturais das profissões. 

 

Nas semiprofissões só existe exercício liberal da profissão, uma vez que 
são empregadas nas organizações burocráticas, nas quais dependem de 
uma estrutura hierárquica, e a grande maioria de sua força de trabalho é 
feminina, o que redunda na falta de compromisso e de centralidade, ao ter 
que atender a uma segunda tarefa – a doméstica. (GUERRERO SÉRON, 
1999, p. 43) 

 

Entretanto, o magistério nos outros níveis e etapas de ensino incorporou, 

especialmente devido à redemocratização do Estado no último século, valores 

próprios das profissões liberais, dentre eles, a chamada “liberdade de cátedra”, a 

autonomia tão ensejada, o controle de suas próprias ideias e da utilização delas, ao 

repartir o conhecimento com os alunos. 

No entanto, Guerrero Serón (1999), chama a atenção para o fato de que a 

diferenciada formação do professorado e o grau de ensino em que atua geram uma 

segmentação em relação ao grau de autonomia que possuem os diferentes grupos 

de professores que vai desde os professores do ensino superior aos professores da 

educação básica, e que ainda apresentam subdivisões de acordo com a relação 

contratual e o setor educativo a que pertence. Para o autor: 

 

Essa divisão também pode ser vista em outros termos, de acordo com a 
relação que estabelecem os distintos níveis do professorado com o 
conhecimento, a qual dá origem a dois tipos de organizações: a 
universidade, que se organiza e se constitui como uma profissão científica e 
erudita, que produz e aplica seu próprio conhecimento; e os ensinos 
primário e secundário, que se organizam e constituem como profissões 
práticas, que aplicam esse conhecimento contextualizado por instâncias 
políticas e sociais com poder. (GUERRERO SERÓN, 1999, p. 44) 

 

Nesse sentido, os professores do ensino superior estariam mais próximos da 

característica de autonomia, própria das profissões liberais, e o magistério na 

educação básica estaria mais identificado como uma semiprofissão. Considerações 

como essa apontam para a dificuldade de caracterizar o magistério no âmbito das 

profissões, sendo a educação uma prática social, o exercício da profissão docente 
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estará sempre circunstanciado a um tempo e a um lugar, num desafio constante de 

reconfiguração de suas próprias especificidades. 

O conceito de profissão tem desafiado as análises sociológicas e políticas que 

não conseguem divisar sobre ele um grau razoável de consenso que assegure sua 

aplicação clara e unívoca no estudo de diferentes grupos ocupacionais da sociedade 

atual. Esta mesma dificuldade apresenta-se com mais intensidade no grupo 

ocupacional docente. O magistério é entendido como uma profissão, mas de forma 

indefinida e, de modo geral, não é tratado como tal. Assim acreditamos como Nóvoa 

(1987) que: 

 

[...] a definição de uma profissão tem a ver com o reconhecimento e 
prestígio concedidos pela sociedade, a qual, por deter o poder de classificar 
e categorizar o mundo, concede a um certo grupo profissional o controlo (e 
o monopólio) de um determinado domínio de trabalho, confiando-lhe um 
mandato para definir as regras a que deverá estar sujeito o exercício da sua 
atividade. (NÓVOA, 1987, p. 30) 

 

Neste sentido, Popkewitz (1992, p. 38) afirma que profissão é “[...] uma 

palavra de construção social, cujo conceito muda em função das condições sociais 

que as pessoas a utilizam [...]”; para Imbernón (2001, p. 26), o conceito “[...] não é 

neutro nem científico, mas é produto de um determinado conteúdo ideológico e 

contextual [...]”; para Veiga (2006, p. 01), “[...] os termos profissão, profissionalismo e 

profissionalização por serem polissêmicos, acarretam muitas ambigüidades”. 

Para Veiga (2006) profissão não é uma palavra neutra que possa ser 

analisada de forma apartada de contextos que envolvem lutas políticas e 

movimentos voltados para a construção da profissão. O rótulo profissão “[...] é 

utilizado para identificar um grupo altamente formado, competente, especializado e 

dedicado que corresponde efetiva e eficientemente à confiança pública” 

(POPKEWITZ, 1992, p. 40). 

 

É importante salientar que a profissão é uma realidade dinâmica e 
contingente, calcada em ações coletivas de um grupo visando a construção 
de uma identidade por meio de interações com outros grupos, entidades 
diferenciadas e atores diversos. Sendo uma construção social a profissão é 
uma realidade sócio-histórica, produzida pela ação dos atores sociais. 
Nesse sentido, a profissão não é um elenco de atributos de base definidos 
uma vez por todas no sentido determinista. (VEIGA, 2006, p. 01-02) 

 

Desta forma, para Sacristán (1999) as profissões são definidas pelas suas 

práticas, com um monopólio de regras e pelos conhecimentos necessários para o 
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desenvolvimento de cada atividade. No caso da profissão docente, esta apresenta 

um conjunto de conhecimentos característicos, mas com determinadas 

diferenciações marcadas pelos contextos de atuação e pelas áreas de conhecimento 

nas quais o profissional pode atuar. 

Assim, profissional professor é aquele que detém o conhecimento profissional 

em questões de alta importância humana. Em troca do acesso ao seu conhecimento 

especial, o profissional recebe um mandato para exercer controle social nas 

questões de sua especialização, uma licença para determinar quem entrará em sua 

profissão e um grau relativamente alto de autonomia na regulamentação de sua 

prática. Assim, em uma íntima associação com a própria idéia de profissão 

encontramos “a ideia de uma comunidade de profissionais cujo conhecimento 

especial coloca-os à parte de outros indivíduos, em relação aos quais têm direitos e 

privilégios especiais” (SCHÖN, 2000, p. 36). 

 Procurando contribuir no debate, Freidson (1978) assinalou que  

 

[...] uma adequada teoria das profissões e da profissionalização requer que 
se preste estreita atenção aos processos políticos pelos quais as ocupações 
obtêm que o Estado lhes conceda direito exclusivo para desempenhar 
certas tarefas, para recrutar e educar os seus membros, para dar ordens a 
outras ocupações e para definir em que consistirá seu trabalho. 
(FREIDSON, 1978, p. 9-10) 

  

 Em sua estratégia analítica Freidson (1978) busca acentuar a organização 

social, política e econômica do trabalho, tratando o conhecimento e a destreza como 

derivados do controle ou da falta dele, mais do que como suas causas. Aponta que 

"[...] o único critério verdadeiramente importante e uniforme para diferenciar as 

profissões de outras ocupações é a autonomia" (FREIDSON, 1978, p. 93), sendo 

esta entendida como uma posição de controle legítimo sobre o trabalho que deve 

sua existência à tolerância ou à proteção do Estado e que não inclui 

necessariamente todas as esferas da atividade profissional. Para o autor, o 

profissionalismo representa “[...] um método logicamente distinto de organizar uma 

divisão de trabalho e expressa uma circunstância em que as ocupações negociam 

entre si os limites de suas jurisdições e controlam seus mercados” (FREIDSON, 

1996, p. 144). 

 Nessa perspectiva, segundo Freidson (1996), o termo profissionalismo é 

compreendido como o conjunto de características e capacidades específicas da 
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profissão. Essa perspectiva contraria a ideologia do profissionalismo e os 

pressupostos do modelo de profissionalização inspirados no paradigma 

funcionalista, em que as profissões constituem um sistema de mandarinato, 

caracterizado pela autonomia para organizar e regular as respectivas atividades e 

monopólio profissional. Assim, a autonomia e o controle sobre recrutamento, 

formação, títulos e monopólios seriam prerrogativas de poder extensivas às 

profissões estabelecidas. 

Marcelo Garcia (1995, p. 207) afirma que o termo profissão marca diferenças 

qualitativas com respeito ao ofício, à ocupação ou ao emprego. Isso porque a 

denominação profissional é utilizada para referir a grupos de pessoas com uma 

elevada preparação, competência e especialização que prestam um serviço ao 

público. 

Popkewitz (1988) acrescenta que essa condição proporciona privilégio, 

autoridade e reconhecimento social das pessoas que a exercem. O conceito de 

profissão se relaciona com a estrutura de poder da sociedade e é ela, muitas vezes, 

que categoriza os indivíduos. Assim sendo, a profissionalização é um processo 

histórico e evolutivo que acontece na teia das relações sociais e refere-se ao 

conjunto de procedimentos que são validados como próprios de um grupo 

profissional, no interior de uma estrutura de poder. 

No caso da educação, isso significa afirmar que o processo de 

profissionalização do magistério responde a diferentes forças que, por interesses 

diversos, poderão reforçá-los ou não. A profissão docente não se impõe por si só, 

como algo de estático e de irrecusável, mas pelo significado que a sociedade atribui 

a essa atividade. 

 

1.2. A questão da profissionalização e suas perspec tivas 

 

O processo de profissionalização não é um movimento linear e hierárquico. 
Não se trata de uma questão meramente técnica. O que se espera e se 
deseja é que a profissionalização do magistério seja um movimento de 
conjugação de esforços, no sentido de se construir uma identidade 
profissional unitária, alicerçada na articulação entre a formação inicial e 
continuada e exercício profissional regulado por um estatuto social e 
econômico, tendo como fundamento a relação entre: teoria e prática, ensino 
e pesquisa, conteúdo específico e conteúdo pedagógico de modo a atender 
à natureza e especificidade do trabalho pedagógico. (VEIGA, 1998, p. 76-
77) 
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 Inicialmente, a ideia que se tem sobre profissionalização é positiva. Dizer que 

uma pessoa é profissional equivale a dizer que tem compromisso, competência 

técnica, ética, conhecimento para resolver problemas no âmbito de sua profissão. Ao 

refletir sobre o processo de profissionalização do magistério na educação infantil e 

nos anos iniciais do ensino fundamental torna-se importante referendar algumas 

concepções, principalmente no que se refere ao que se quer dizer ao utilizarmos o 

termo profissionalizar. 

 Para Aguiar e Melo (2005, p. 976, nota 5) profissionalizar envolve um “[...] um 

conjunto imbricado de processos/movimentos que se articulam na direção de 

promover condições satisfatórias para a melhoria da formação e identidade 

profissionais”. De acordo com Fidalgo e Machado (2000, p. 262), a 

profissionalização possui uma “[...] dimensão cognitiva, ligada a um corpo de 

saberes específicos e apenas acessíveis ao grupo profissional, [...] dimensões 

normativa e valorativa, que definem o papel social e hierárquico da profissão no 

conjunto da sociedade”. Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003) enfatizam a 

necessidade de o professor possuir o seu espaço e de ser reconhecido socialmente, 

assim, o primeiro fator da profissionalização seria a necessidade de reconhecimento 

social. 

 Profissionalização é uma palavra com derivação terminológica de profissão, e 

seu significado nos remete ao entendimento de um processo de aquisição das 

características e capacidades específicas da profissão. Pensando dessa forma, a 

concepção que temos de profissão define e estabelece a concepção de 

profissionalização. A profissionalização docente, segundo Veiga (2006), 

 

[...] deve ser entendida no bojo de um conceito de profissão mais social, 
complexo e multidimensional; fundamentada nos valores da cooperação 
entre os indivíduos e do progresso social. A afirmação e o prestígio social 
da profissão tem que andar junto com o processo de valorização da escola 
que queremos pública, democrática e de qualidade. E esta qualidade 
depende também do desempenho profissional dos professores intimamente 
ligado às necessidades do contexto social. (VEIGA, 2006, p. 03) 

 

 Ao considerar um conceito de profissão mais social, complexo e 

multidimensional, Veiga (2006) evidencia a profissionalização como um processo 

socializador de aquisições ao longo do percurso profissional que garantem melhores 

condições de trabalho e remuneração e a consideração social de seus membros 

(dignidade e status). Reafirmando essa ideia para Hypolito (1999), a 
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profissionalização vai além da formação profissional e envolve alternativas que 

asseguram condições objetivas de trabalho e atuação mais apropriadas e valorizem 

as práticas pedagógicas construídas durante a experiência profissional, percorrendo 

outros caminhos que não são asseverados apenas no processo de formação inicial. 

Outro aspecto enfatizado por Hypólito (1999) diz respeito ao entendimento da 

profissionalização de forma homogênea, “[...] enquanto os sujeitos desse processo 

estão imersos em relações desiguais de raça, sexo e classe social” (HYPÓLITO, 

1999, p. 86). 

 Segundo Veiga (2006) o movimento da profissionalização não pode ser 

entendido de forma simplificada por se tratar de um “[...] processo complexo de 

mudança social no qual estão envolvidos diversos grupos de atores e diversificadas 

entidades e organizações que defendem visões muitas vezes opostas”. Para a 

autora, “[...] um projeto de profissionalização deve envolver várias ações políticas de 

resistência e contestação, desencadeadas coletivamente e incluem reflexões em 

torno das relações desiguais”. Nesse processo, a autora destaca a participação ativa 

das entidades sindicais e das associações científicas e estudantis no “[...] 

movimento de resistência à proposta neoliberal de formação e de valorização de 

professores fundamentada em dupla lógica: centralização do controle pedagógico e 

descentralização dos mecanismos de financiamento e gestão do sistema" (VEIGA, 

2006, p. 04). 

 Um processo de profissionalização do magistério deve melhorar tanto a 

formação inicial e o acesso à docência, como a formação continuada e o exercício 

profissional (envolvendo condições de trabalho, piso salarial, dentre outros). Em um 

contexto de crescente precarização, a grande questão consiste em verificar de que 

forma é possível contribuir para que o professor seja visto e efetivamente 

considerado como um profissional, que se beneficie da “liberdade de cátedra” e 

disponha do monopólio relativo à prestação de serviços educacionais indispensáveis 

ao desenvolvimento humano e social (CORREIA, 2006). 

 Segundo Correia (2006), urge que se reivindique a 

 

[...] profissionalização do magistério pela via da auto-regulação, do controle 
da formação inicial e continuada e pelo exercício do monopólio do exercício 
da profissão. Não se trata, obviamente, de reserva de mercado, muito 
menos de fechamento de uma categoria profissional sobre si mesma, mas 
de organização de suas forças para fazer valer o seu real valor, o qual deve 
ser socialmente reconhecido, validado e efetivamente respeitado no 
cotidiano da prática escolar. (CORREIA, 2006, p. 359) 
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 A profissionalização supõe envolvimento, responsabilização, iniciativa, 

engajamento profissional; implica trabalhar com colegas, desenvolver-se 

profissionalmente numa perspectiva de trabalho coletivo, ainda que individualmente 

cada profissional seja responsável por suas ações. Nessa perspectiva o resultado 

que se espera do processo de profissionalização é o profissionalismo. 

 Para Sacristán (1995) o profissionalismo pode ser entendido como um 

agrupamento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, que especificam o 

“ser professor”. Segundo o autor, não se deve identificar profissionalismo com 

aspectos técnicos de intervenção produzidos externamente à prática, sob o risco de 

se promover uma “burocratização” e uma “trivialização” do ensino. 

 Nesse sentido, Hypolito (1999) acrescenta que a profissionalização docente 

cada vez mais está presente no discurso dominante e, dessa forma, genericamente 

o profissionalismo passou a ser assumido como discurso oficial, como promessa, 

como meta a ser atingida. No entanto, o autor adverte para o sentido que o uso do 

termo profissionalismo tem assumido. 

 

[...] o profissionalismo docente, como discurso oficial, passa a exercer uma 
função disciplinadora, controladora e ideológica, na medida em que 
subordina as discussões da realidade concreta de trabalho dos professores 
e das professoras a algo que se deve buscar em outro lugar e em outro 
tempo. (HYPOLITO, 1999, p. 85) 

 

 Para Veiga (2006), o profissionalismo como discurso oficial está centrado na 

idéia de competência e reforça o profissionalismo técnico-instrumental, utilitarista e 

pragmático. 

 

[...] o profissionalismo como discurso oficial passa a ter uma existência 
material e concreta na formação docente. Por exemplo, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a formação de Professores de Educação 
Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, 
apresenta os princípios orientadores para uma reforma de formação de 
professores. O profissionalismo oficial está centrado na idéia de 
competência que sempre trata de alguma forma da atuação. Visto sob esta 
ótica o profissionalismo é determinado por orientações prescritivas e fixas, 
independentemente do contexto em que ocorre a formação. Dentro desse 
enfoque são privilegiadas as habilidades básicas, o que reforça o 
profissionalismo técnico-instrumental, utilitarista e pragmático. (VEIGA, 
2006, p. 03) 
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 Acrescenta a autora que “[...] um novo profissionalismo docente tem de 

alicerçar-se em orientações éticas, principalmente no que diz respeito à prestação 

de serviços de qualidade”. Os fundamentos desse novo profissionalismo devem se 

sedimentar em “[...] ideias educativas democráticas, que respeitem os valores dos 

profissionais e evitem os efeitos não desejáveis, oriundos da utilização dos 

princípios e valores de um profissionalismo neoliberal” (VEIGA, 2006, p. 03). 

 

1.2.1. O processo de profissionalização do magistér io: dimensões 
e etapas 

 

A profissionalização é um processo histórico e evolutivo que acontece na 
teia das relações sociais e refere-se ao conjunto de procedimentos que são 
validados como próprios de um grupo profissional, no interior de uma 
estrutura de poder. (CUNHA, 1999, p. 132) 

 

 Observamos que o fenômeno da profissionalização é sempre contextualizado, 

e é esta condição que determina, em grande parte, sua mobilidade e seu contorno. 

Para Nóvoa (1995a) a conquista do estatuto de profissão (de qualquer profissão) é 

um longo processo e o estatuto social e econômico dos professores é o eixo 

estruturante e norteador do processo de profissionalização do professorado. O autor 

explica que a profissionalização se desenvolve a partir de duas dimensões e quatro 

etapas. As dimensões estão relacionadas ao corpo de conhecimentos e técnicas 

necessárias ao exercício da atividade docente e ao conjunto de normas e de valores 

éticos que regem as relações internas e externas do corpo docente. Entendemos 

essas dimensões constituídas basicamente dos componentes: formação e a 

regulação do exercício profissional, incluindo estatuto e planos de carreira. E é o 

desvelamento desses componentes importantes para a profissionalização do 

magistério que remetemos este estudo. 

 Segundo Nóvoa (1995a) as etapas do processo de profissionalização são: 

1. exercício em tempo integral (ou como ocupação principal) da atividade 

docente; 

2. estabelecimento de um suporte legal para o exercício da atividade 

docente (a licença do Estado); 

3. criação de instituições específicas para a formação de professores; e 

4. constituição de associações profissionais de professores. 
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 A constituição da profissão docente no Brasil também seguiu essas etapas e 

a forma como as ações nesse processo foram conduzidas são determinantes da 

condição da profissão docente na atualidade. Retomaremos alguns pontos já 

apresentados neste estudo no intuito de refletir sobre os condicionantes da profissão 

de professor e, consequentemente, do processo de profissionalização. 

 Em relação à primeira etapa do processo de profissionalização, o exercício 

em tempo inteiro, entendemos que uma profissão começa a surgir quando 

determinado domínio social é ocupado por um grupo de indivíduos que lhe consagra 

a maior parte do seu tempo, ou todo o seu tempo (em exclusividade), e dessa 

atividade retira os meios de subsistência. O trabalho deixa então de ser 

indiferenciado, reclamando por isso uma dedicação a tempo inteiro, já não 

compatível com o exercício de outras atividades. No que diz respeito ao ensino, 

como já mencionado, este se encontrava ao longo da Idade Média ligado à Igreja, 

não se diferenciando, por isso, as funções do professor das do religioso. Mas, 

apesar das atividades religiosas, grande parte do seu tempo era dispendido com a 

função docente. No entanto, desde sua origem, a atividade docente sempre esteve 

acompanhada de outra atividade: inicialmente as atividades religiosas, devido o seu 

enraizamento à igreja e natureza vocacional, e depois a outras atividades para 

complementação financeira necessária a subsistência do professor. 

 A segunda etapa no processo de profissionalização, a licença do Estado, 

surge quando as autoridades públicas criam um suporte legal, sob a forma de 

licença ou diploma, para o exercício de determinada atividade. Ao definir um quadro 

legal para o acesso à profissão, nomeadamente através da exigência de 

determinadas condições e competências a serem reunidas pelos candidatos, o 

Estado delimita o campo social do exercício dessa atividade. No caso específico do 

magistério a obrigatoriedade da posse de uma licença de professor era obtida após 

exame de capacidade. Os candidatos eram avaliados por uma banca examinadora 

composta por agentes de educação, muitos deles professores públicos ou de 

instituições particulares, representantes do Estado. Esta etapa representa um passo 

importante no processo de profissionalização da atividade docente, pois ela ratifica a 

opção pela profissionalização e permitiria uma progressiva autonomia do 

professorado. 

 Nesse ponto, a legitimação da autonomia, é que percebemos os maiores 

entraves no processo de profissionalização do magistério. O controle efetuado pelo 
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Estado aos professores era apenas realizado ao nível da entrada na profissão e ao 

longo da carreira docente, através de inspeções periódicas, não se levantando ainda 

a questão da sua formação, terceira etapa da profissionalização. A ausência de 

preocupação com a formação pressupõe, naturalmente, a ausência de um conjunto 

específico de conhecimentos merecedor de aprendizagem, esvaziando a profissão 

do seu maior constructo o saber indispensável à autonomia e é neste particular que 

intervêm as instituições formadoras na determinação da profissão docente. A 

palavra-chave é a autonomia: a autonomia que liberte o professor das amarras do 

agente de ensino, agente funcionário, cumprindo diretrizes estipuladas de cima, 

numa lógica centralizada e o catapulte a ator-autor. O ator-autor, capaz de tomar 

decisões nos domínios estratégico, científico, pedagógico, administrativo e 

organizacional, no quadro de um projeto educativo da sua escola, construído 

especificamente tendo em conta a realidade. 

 Quando por formação acadêmica deveria se entender formação profissional, 

o que conduziria necessariamente à organização das Ordens Profissionais, 

associações, quarta etapa do processo de profissionalização. São as associações 

profissionais que determinam a necessidade de realização de cursos ou estágios de 

complemento, como acontece no caso dos cursos em Direito, que não dão saída 

imediata para a advocacia; ou então, são estas que, pura e simplesmente, não 

reconhecem determinados graduados como profissionais, como é o caso de muitos 

cursos em engenharia. No caso do ensino, faltou, e ainda falta, a constituição de 

uma Ordem de Professores que acautelasse a dimensão ética e deontológica da 

profissão, que determinasse as suas normas de entrada, que controlasse o seu 

desenvolvimento e que exercesse a função disciplinar, tendo em vista a 

demarcação, a preservação e eventualmente o alargamento do seu campo social de 

ação. Pois, como chamar “profissão” à atividade docente quando toda e qualquer 

pessoa pode ser professor? Como chamá-la de “profissão”, se ela se encontra 

aberta aos que não têm habilitação profissional? Seria possível um médico exercer 

medicina se não estivesse habilitado para tal? O código deontológico, quer seja 

formal ou informal, é portador de valores de ordem ideológica e moral que dão 

coesão ao grupo profissional: visam defender e melhorar o estatuto e o prestígio 

social dos membros do grupo profissional, sem pôr de lado a defesa dos interesses 

socioeconômicos e profissionais dos seus membros. 
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 O Estado, segundo Hypólito (1999) admitiu a necessidade de regulamentar 

certos aspectos que fazem parte o processo de profissionalização do magistério, tais 

como quem pode exercer as funções docentes, a organização e o reconhecimento 

de uma carreira profissional, a organização de cursos de formação docente. No 

entanto, ao assumir parte dos reclamos pela profissionalização passou a exercer 

maior controle sobre a organização dos sistemas de ensino e do processo de 

trabalho docente. O profissionalismo docente passou a ser assumido como discurso 

oficial mas, na prática, as condições concretas sob as quais a atividade docente se 

realiza têm mostrado que, enquanto formas de controle, processos desqualificadores 

e desprofissionalizadores sejam a tônica (HYPÓLITO, 1999, p. 85). 

 

1.2.2. Condicionantes da profissão docente: profiss ionalização ou 
desprofissionalização 

 

O professor, “vicário dos valores da classe média” e permanente mediador 
entre dois mundos, “encarnou e agudizou o ethos tradicional da pequena 
burguesia”: o individualismo e o objetivismo; o desdém pela política; a 
crença na neutralidade do Estado; a educação rigorosa e o pedagogismo; o 
uso do sistema de ensino como instrumento de ascensão social e, por 
último, a concepção do mesmo como alavanca de mudança e reformas 
sociais (LERENA, 1987, p. 455 e 466). Todo um compêndio, pois, de traços 
nos quais é difícil não reconhecer a figura do professor como “bode 
expiatório”. (GUERRERO SÉRON, 1999, p. 31) 

 

 Seguindo o raciocínio de Hypolito (1999) o Estado, apesar de ter admitido e 

assimilado a profissionalização docente, não rejeitou completamente o ideário da 

vocação e do sacerdócio e esse discurso reaparece sob outras formas, como, por 

exemplo, ao apresentar o magistério como profissão feminina ou como atividade 

adequada às “[...] habilidades femininas; como dedicação ao atendimento de grupos 

cultural, social ou economicamente desprivilegiados, ou como defesa de valores 

ideológicos do Estado, da Pátria e da Família (de que o Estado Novo e a Ditadura de 

64 são exemplos)” (HYPÓLITO, 1999, p. 86). 

 Segundo Contreras (2002), nas últimas décadas, os professores vêm 

sofrendo um processo de progressiva precarização em seu trabalho docente, 

resultante da busca incessante da docência fundamentada na racionalização do 

ensino, o que incorre, indubitavelmente, na perda da autonomia no trabalho docente. 

O autor apresenta como principais problemas: a separação entre a concepção e a 

execução do processo educativo; a desqualificação (resultando numa insistente 
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requalificação); a perda de controle do próprio trabalho (desorientação ideológica); a 

rotinização do trabalho; o impedimento do exercício reflexivo; a facilidade do 

isolamento e estímulo ao individualismo, enfim, a perda do sentido da finalidade do 

trabalho docente e, portanto a perda total da autonomia professoral. 

 Segundo Enguita (1991, p. 46) a precarização do trabalho docente refere-se a 

“[...] um processo pelo qual um grupo de trabalhadores perde, mais ou menos 

sucessivamente, o controle de seu trabalho e a organização de sua atividade”. Essa 

perda de controle e de autonomia sobre o trabalho gera um processo de 

desqualificação do profissional. Nesse processo, o professor vai sendo 

progressivamente destituído de seu papel ímpar no processo educativo e passa a 

ser responsabilizado pelo desempenho dos alunos, da escola e, muitas vezes, até 

mesmo do sistema de ensino, camuflando os reais fatores do insucesso escolar. 

Professores têm sido colocados numa situação de exclusão social, juntamente com 

outros grupos, por isso, não é possível entender a profissionalização docente de 

forma homogênea, enquanto os sujeitos desse processo estão imersos em relações 

desiguais de raça, sexo e classe social. 

 O trabalho docente tem passado por profundas transformações sendo 

submetido a formas de controle que reduzem a sua autonomia pedagógica, como o 

processo de feminização, entrelaçado com os processos de profissionalização, 

desprofissionalização (perda da autoridade e da jurisdição exclusiva sobre uma área 

de atividade e de formação ou conhecimentos) e proletarização (perda de controle 

do professor de seu processo de trabalho). 

 Muitos pesquisadores, como Guerreiro Séron (1999), Hypólito (1999) e 

Marcelo Garcia (1995), têm destacado aspectos do trabalho docente que se 

apresentam como “condicionantes da desprofissionalização do magistério”, tais 

como: a composição social do grupo (feminização; baixa origem social e, assim, 

objetivos modestos; personalismo); a burocratização do trabalho, 

intensificação/proletarização, isolamento e individualismo, colonização e controle; a 

fragmentação do processo de trabalho pedagógico e as condições de trabalho, a 

carreira plana e a remuneração dos professores. 

 A burocratização do trabalho do professor gira em torno da divisão social do 

trabalho, separando os que concebem dos que executam, encaminhando para uma 

forma de controle da atividade docente. As decisões mais importantes da ação 

educativa estão a cargo de especialistas e do poder central, restando aos 
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professores a aplicação das políticas previamente definidas. Dessa forma, a 

burocratização do trabalho facilmente se encaminha para uma forma de controle, 

também burocrático, da atividade educativa. A quantidade de tarefas 

complementares é supervalorizada, a quantidade é sempre evidência de qualidade. 

Enquanto nas profissões com forte estatuto o controle é profissional, feito pelos 

pares, nas profissões frágeis o controle é burocrático, realizado pelos poderes 

constituídos. A divisão entre quem decide e quem executa acaba por ser o principal 

efeito corrosivo da burocratização e pode ter efeito perverso para o processo de 

profissionalização do magistério (MARCELO GARCIA, 1995). 

 O conceito de intensificação tem sido explorado de forma significativa por 

Apple (1995) e diz respeito à sobrecarga crônica de trabalho, que acompanha os 

processos de racionalização ou de reforma do ensino. A intensificação está ligada 

ao aumento da carga horária de trabalho dos professores. A produtividade encarada 

de forma quantitativa torna-se uma pressão sobre os professores exigindo cada vez 

mais que seu tempo seja intensificado e compartimentado, e os professores são 

sempre sobrecarregados de atividades impostas. Para Apple (1989) a intensificação 

é “[...] uma das formas mais tangíveis de corrosão das condições de trabalho dos 

professores, uma vez que destrói sua sociabilidade, ao dificultar as reuniões e os 

encontros, e faz parte da dinâmica de desqualificação intelectual” (APPLE, 1989, p. 

48). Daí resulta que a qualidade do trabalho docente se reduza e se dê mais valor 

ao “quanto” e ao “que” do que ao “como” se realiza o trabalho comprometendo a 

autonomia do professor, pois, o professor não mais tem tempo para qualquer 

atividade que provenha de sua livre iniciativa, ocupado que está com as que lhe são 

impostas. 

 A relação entre intensificação e proletarização do trabalho do professor é 

claramente perceptível. Quanto mais o controle do tempo e a intensificação de 

tarefas se produzem, mais se fragiliza a profissionalização do magistério levando-a à 

proletarização. Enguita (1991) afirma que “[...] a proletarização é o processo pelo 

qual um grupo de trabalhadores perde, mais ou menos sucessivamente, o controle 

de seu trabalho e a organização de sua atividade” (ENGUITA, 1991, p. 46). Nesse 

caso, a concepção de autonomia pode ser considerada como um processo de 

desqualificação do trabalho do professor. A autonomia tão necessária à 

profissionalização desaparece e se produz numa espécie de colonização. 



 80

 Enguita (1991) introduzirá esta discussão com a advertência de que a 

docência estava ante uma ambigüidade entre o profissionalismo e a proletarização. 

O autor chamava a atenção para o fato de que a profissionalização não é sinônimo 

de capacitação, qualificação, conhecimento, formação, mas a expressão de uma 

posição social e ocupacional, da inserção em um tipo determinado de relações 

sociais de produção e de processo de trabalho. Sendo assim, descrevia um grupo 

profissional como uma categoria auto-regulada de pessoas que trabalham 

diretamente para o mercado numa situação de privilégio monopolista. Ressalta que, 

diferentemente de outras categorias de trabalhadores, os profissionais são 

plenamente autônomos em seu processo de trabalho, não tendo de submeterem-se 

à regulação alheia. Nesse sentido, Enguita (1991) empregava a expressão 

proletarização exatamente no sentido oposto ao que correntemente era dado à 

profissionalização. 

 Segundo Guerrero Serón (1999), a tese da proletarização de Lawn e Ozga 

(1988) assinala que “[...] o professorado, como conjunto de trabalhadores 

intelectuais do setor de serviços, está inserido no processo de proletarização que 

outrora os trabalhadores industriais experimentaram”. Esse processo “[...] debilita a 

autonomia do professor pela desqualificação, pela exclusão das funções conceituais 

do trabalho e pelo reforço do controle na gestão e na habilidade”. Enquanto 

manifestação da desqualificação no ensino o processo de racionalização do trabalho 

“[...] fortalece as tarefas organizacionais na escola e a supervisão do professorado, 

reforça as estruturas de carreira e dos níveis de promoção, como a coordenação 

pedagógica e a chefia de departamentos, introduz a figura do diretor como gerente e 

impulsiona os pacotes curriculares” (GUERRERO SERÓN, 1999, p. 45). 

 

Assim, pois, o professorado está sofrendo um processo paulatino de 
desqualificação, conseqüência dos processos de racionalização do trabalho 
docente que o empurram, pouco a pouco, a sua inclusão na classe operária. 
Uma inclusão que, deve-se insistir, deriva mais da nova posição do 
professorado no processo de trabalho, e de sua relação com o objeto e o 
produto de seu trabalho, do que de questões meramente salariais. 
(GUERRERO SERÓN, 1999, p. 46) 

 

 Outro aspecto apresentado por Marcelo Garcia (1995) diz respeito ao 

individualismo/isolamento do professor. Isto pode ser observado pelas inúmeras 

tarefas individuais realizadas pelo professor e poucas atividades coletivas e 

praticamente pouco ou quase nenhum tempo para o convívio com os colegas, 
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alunos e pais. O professor ainda que participe de reuniões, grupos e equipes de 

trabalho, reserva sua condição de estar só com seus alunos como uma possibilidade 

de exercer sua autonomia. A intensificação do trabalho contribui também para o 

isolamento e o individualismo, o professor tem muitas tarefas individuais e poucas 

coletivas, e isto também é reforçado pela sistemática de avaliação externa voltada 

para a ação individual. Essas ações conduzem a percepção de um professor 

solitário em que a autonomia significa um investimento individual. 

 Essa característica de isolamento e individualismo repercute na própria 

carreira docente. Para Marcelo Garcia (1995) a carreira do magistério é plana, isto é, 

a que oferece incentivos extrínsecos e, de forma geral, visto pela ótica individual 

(cursos feitos, trabalhos publicados e até recompensas pelo índice de aprovação 

dos alunos). As motivações intrínsecas dos professores não são consideradas. 

Pensamento que é compartilhado por Lortie (1975) que considera o ensino como 

uma ocupação relativamente sem carreira. A facilidade e o caráter de massa do 

acesso, o generalismo de seu desempenho e a imersão imediata ou ausência de um 

processo de aprendizagem e de assunção gradual de responsabilidades no posto de 

trabalho fazem com que a carreira docente seja plana, e mais difícil em seu início. 

 No ensino, as escalas, degraus ou níveis pelos quais se transita ao longo da 

vida profissional, são menos e de menor significação que os encontrados em outras 

profissões. Em relação à remuneração, um professor iniciante possui a mesma 

responsabilidade que outro que esteja ao final de sua carreira e, por isso, tem um 

salário em que o único elemento diferencial é a antiguidade. 

 A feminização do magistério é um processo de longa duração e tem tido 

importância ímpar no processo de profissionalização, embora, também seja 

considerada como um dos condicionantes da desprofissionalização docente. É 

inegável que processos desqualificadores e desprofissionalizantes, dentre eles as 

políticas de rebaixamento salarial, andaram lado a lado com a feminização. A 

presença feminina na profissão docente, em especial na educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental, é um fenômeno quase universal. Na atualidade, a 

condição feminina no magistério ainda é extremamente desigual, apesar de as 

mulheres ocuparem a maioria dos cargos docentes algumas disciplinas ou áreas de 

conhecimento consideradas como mais “profissionais”, continuam reservadas ao 

domínio masculino. O número relativo de professores/homens nas posições mais 

altas da carreira docente e nos postos administrativos de mando é bem mais alto do 
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que o número de professoras/mulheres. Assim, as professoras/mulheres têm 

salários médios inferiores aos dos professores/homens, já que os salários são mais 

altos nos ciclos com maior presença de professores/homens. 

 No estudo dessa questão referente aos condicionantes da profissionalização 

do magistério destacamos dois aspectos importantes: muitos estudos enfocam a 

questão da feminização do magistério como, ao mesmo tempo, causa e sintoma da 

proletarização e a presença majoritária feminina no magistério da educação infantil e 

anos iniciais do ensino fundamental. Como nos propomos a analisar o processo de 

profissionalização do magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental consideramos oportuno aprofundar um pouco mais na questão da 

feminização do magistério. Será o magistério na educação infantil e nos anos iniciais 

do ensino fundamental uma carreira feminina? 

 

1.3. A profissionalização do magistério na educação  infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental: carreira feminina 

 

[...] o professorado, ao mesmo tempo que se feminiza, sofre sobre si os 
efeitos de uma política de desqualificação profissional, uma expropriação de 
competências, similar ao que padeceram os artesãos em épocas passadas, 
quando foram despossuídos de seus instrumentos e formas de trabalho ao 
ir penetrando e impondo um mercado de produção e distribuição capitalista 
e o trabalho industrial em grande escala. (TORRES, 1991, p. 187) 

 

 Concepções de educação e ensino construídas ao longo dos séculos 

acabaram por constituir um corpo profissional majoritariamente feminino no 

magistério das etapas iniciais da educação básica, característica mantida até os dias 

de hoje. Certamente, essa relação histórica se relaciona com a associação que se 

dá entre maternidade e catequese, a ideia de ser a natureza feminina a mais 

propícia para função de cuidadora de crianças pequenas, tornando o magistério na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental uma opção lógica, pois 

se enquadra na esfera das tarefas domésticas. A vocação para o magistério é 

assim, para as mulheres, um dom nato. Além disso, a sociedade de valores 

predominantemente masculinos faz concessões em favor do trabalho feminino 

quando se trata de crianças e enfermos. 

 O sentido que mais comumente se aplica para justificar a feminização do 

magistério diz respeito ao número expressivo de mulheres exercendo esta profissão, 
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principalmente nas etapas iniciais da educação básica. Revendo a história da 

atividade docente é possível identificar que os requisitos evidenciados para a 

profissão ligavam-se a padrões de conduta e comportamento quase puritano. Há 

também a idéia de que as mulheres são menos reivindicativas, adaptáveis a uma 

cultura de colaboração, contribuindo melhor para um ambiente escolar tranquilo, 

seguro e sem conflitos. Esses atributos compõem um quadro de obediência e 

submissão contrário à autonomia, fator básico da profissionalização. Entendida 

dessa forma, a questão da feminização do magistério é ao mesmo tempo causa e 

sintoma da proletarização. 

 Enguita (1991) destaca que o ensino, como uma atividade extra-doméstica e 

transitória, costuma ser visto como um trabalho possível para as mulheres. Apple 

(1995) afirma que o fato de ser o magistério uma carreira historicamente ocupada 

por mulheres, a tendência para a sua proletarização é maior. Atesta, ainda, que isso 

se deve as práticas sexistas de recrutamento, sempre apoiadas no fator mansidão e 

vocação. Em nosso ponto de vista, essa questão deve será compreendida sob a 

perspectiva histórica, social e cultural, apontando não só as explicações 

biologizantes sobre o sexo, mas também analisando de que forma a aceitação das 

ideologias construídas em torno do gênero influiu na carreira do magistério da 

educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. 

 Para Louro (1992) a questão da feminização do magistério constitui em 

campo extenso ainda a ser investigado e estudado, no entanto, não podemos 

contestar que as profissões predominantemente feminina são as de menor prestígio 

na lógica da organização social do trabalho. Na literatura brasileira encontra-se 

diferentes autores que procuram explicar o fenômeno da feminização do magistério 

nas etapas iniciais da educação básica e evidenciam diferentes dados para a 

compreensão da questão. 

 Segundo Campos (2002), a responsabilidade pela instrução das primeiras 

letras, no Brasil Colônia, ocorre sob os auspícios dos jesuítas. A instrução era 

reservada aos meninos/homens e a menina/mulher a aprendizagem era voltada para 

as necessidades com a lida da casa. A educação, de uma maneira geral, era 

confiada às províncias de recursos limitados. Desta forma, ela não se expande e 

atende apenas pequena parte da população, ficando reduzida ao ensino da leitura, 

escrita e cálculo. Com a expulsão dos jesuítas, o ensino é transferido aos mestres-

escolas que preenchiam as vagas nas escolas de primeiras letras. Diferentes dos 
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jesuítas, esses mestres-escolas não tinham preparo nem conhecimento suficiente 

para lecionar, bastando, apenas, saber ler e escrever com boa letra. Segundo Xavier 

(2008, p. 172) “[...] a educação ministrada pelo Estado apresentava um caráter 

restrito, seja por permanecer limitada a um grupo privilegiado, seja por não contar, 

ainda, com um espaço próprio para o seu funcionamento, efetivando-se no âmbito 

doméstico”. 

 Após a independência, o governo imperial passa a investir na formação 

superior: era preciso ter técnicos, artífices e especialistas para construir o novo 

império. Sendo assim, em 1827, a primeira lei geral de ensino estabelece que a 

instrução das primeiras letras deveria abranger todas as crianças: meninos e 

meninas. As disciplinas a serem lecionadas são determinadas no corpo da lei, 

observando a diferença curricular entre os sexos. Para as meninas, a instrução 

restringia-se apenas para a lida diária da casa: ler, escrever e contar, bordar e 

costurar, ou seja, o suficiente para tomar conta do lar. A formação religiosa era 

obrigatória para manter um lar temente a Deus. Como não havia escolas femininas, 

as moças eram educadas por mulheres, nos conventos ou por preceptoras, muitas 

delas estrangeiras. Aos meninos, era dirigido um ensino mais apurado, promovido 

por professores homens, que incluía o estudo de cálculos e geometria (SCHUELER, 

2004). 

 A formação do professor responsável por ministrar as aulas, ainda estaria 

longe de adquirir um conhecimento sistemático e especializado. A carreira do 

magistério guardava suas especificidades tanto para os rapazes quanto para as 

moças. Vista como uma opção vocacionada e empirista, o currículo oferecido para a 

formação feminina diferenciava daquele oferecido aos aspirantes masculinos ao 

magistério. Houve muita resistência a este processo. A entrada da mulher no 

magistério não se deu de maneira pacífica, mesmo sob ótica que justificava como 

sendo natural para ela lecionar. De acordo com Louro (1997), durante o Império, 

alguns políticos, jornalistas e escritores eram defensores da ideia de que a mulher, 

por ser tão ingênua e infantil como uma criança e por ter um cérebro pouco 

desenvolvido, não seria o profissional natural para essa missão. Eles tinham fortes 

convicções de que a mulher não era capaz de ministrar conhecimentos a uma classe 

de alunos. Os que apoiavam a tendência natural da mulher ao magistério, 

associavam a imagem da educadora nata à maternidade e, assim, o magistério 

representaria essa extensão natural à ação de educar. Louro (1997) afirma que: 
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O argumento parecia perfeito: a docência não subverteria a função feminina 
fundamental, ao contrário, poderia ampliá-la ou sublimá-la. Para tanto seria 
importante que o magistério fosse também representado como uma 
atividade de amor, de entrega e doação. A ele acorreriam aquelas que 
tivessem vocação. (LOURO, 1997, p. 450) 

 

 Esse discurso justificava a saída do homem das salas-de-aula dedicado agora 

a outras ocupações muito mais rendosas e legitimava a entrada das mulheres nas 

escolas, ansiosas para ampliar seu universo restrito ao lar e a Igreja. Passa-se a ser 

associadas ao magistério características “tipicamente femininas como: paciência, 

minuciosidade, afetividade, doação”. Características que, por sua vez, vão se 

articular à tradição religiosa da atividade docente, reforçando, ainda, a ideia de que a 

docência deve ser percebida mais como sacerdócio do que como uma profissão. A 

formação das moças para o magistério assumia um caráter assistencialista. O fato é 

que o magistério tornou-se opção de profissão para muitas mulheres que pertenciam 

a camadas sociais menos privilegiadas. Em alguns trabalhos como de Schueler 

(2004) e Werle (2005), pode-se perceber uma situação de feminização do 

magistério, vinculada à promoção de moças desvalidas, muito embora a política 

declarada nos instrumentos legais fosse de reservar o espaço para homens. 

 Os estudos de Müller (1999) mostram que a professora primária, na Primeira 

República, forjou-se como uma profissional da educação eleita para ser a 

construtora da nação. Em 1890, logo após a proclamação da República, anunciavam 

que o programa da nova educação para a mulher deveria conduzi-la a ser boa mãe, 

esposa, amiga e companheira do homem. E para dar ares de grande missão 

feminina, o discurso veiculado na época comparava a missão materna esperada 

pela nação com a desenvoltura de um chefe de Estado. Nota-se, nesse discurso, a 

sedução pretendida para fazer valer essa grande força aliada ao propósito 

republicano. Esta missão marcou profundamente o perfil dessa profissional ao 

mesmo tempo em que mostrou ser, contraditoriamente, a medida necessária para a 

emancipação das mulheres que abraçavam essa carreira. 

 Nos anos que se seguem, a educação da mulher começa a modificar-se e o 

trabalho passa a ser visto sob uma nova perspectiva. A atividade braçal não é mais 

degradante, mas sim necessária para que se formassem as bases do capitalismo. A 

mulher, então, deveria ser aquela que forjaria essa nova concepção de trabalho 

como algo que induziria o país à ordem e ao progresso. Passa a ser missão da 
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mulher, formadora de homens no seu lar, garantir que a educação seria 

primeiramente moral e religiosa e em seguida voltada para o desejo de construir 

uma nação forte e desenvolvida. 

 A responsabilidade do Estado com a formação do magistério surge de 

maneira efetiva no início do século XX, sempre associada à expansão do ensino 

primário. Segundo Vianna (2002), a entrada maciça das mulheres no mercado de 

trabalho, provocada pela onda de industrialização e modernização do país, acabou 

por propiciar a feminização do magistério primário. A autora alerta para que a 

questão seja vista para além da mera composição sexual da categoria evidenciando, 

assim, as características femininas da profissão e do seu exercício, 

independentemente de quem as realizam. Pouco a pouco, os homens distanciam-se 

do ensino primário por não mostrar-se tão lucrativo quanto as oportunidades que 

surgiam com as novas ofertas de emprego. A mulher, então, começa a ocupar os 

espaços deixados pelos professores, gerando um deslocamento do modelo de 

ascensão social e garantindo sua posição perante o mercado de trabalho. A 

transformação do magistério primário numa profissão feminina pode ser entendida 

pela análise do diferencial entre o número de matrículas de alunos e alunas ao curso 

normal. O discurso de convencimento à chegada da mulher às classes primárias é 

bem aceito tornando-se, desta forma, profissão quase que exclusivamente feminina. 

 Mesmo conquistando lugar no meio masculino, as professoras não gozavam 

dos mesmos privilégios que seus colegas. De acordo com Dematini e Antunes 

(2002), os postos de maior notoriedade, nas primeiras décadas do século XX, como 

de diretores e inspetores de ensino, eram destinados aos homens, marcando assim 

o reduto do magistério primário como espaço reservado às mulheres. 

 A construção da imagem da mulher ficava próxima ao sagrado. A Igreja 

católica permanecia como dominante dessa moral que pretendia firmar, apesar da 

aproximação dos ideais do positivismo já no final do Império. Pela imagem de recato 

e pudor, pela aceitação de sacrifícios, a mulher detinha a ação educadora dos filhos 

e filhas. Pela imposição dos ideais positivistas, a instrução da mulher justificava-se 

ao incorporar conceitos de novas ciências como a puericultura, a psicologia e 

economia doméstica. 

 Percebe-se no discurso feito por alguns jornalistas e políticos da época uma 

justificativa para a manipulação da imagem da mulher como essa construtora de 

lares republicanos. Observa-se a substituição de um discurso por outro deixando ver 
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que a missão é maior do que seu executor e para convencê-lo a apoiá-la, os 

discursos vêm a público através de jornais e propagandas. 

 Parece que, na primeira década do século XX, a feminização do magistério 

aconteceu não apenas pelo grande número de mulheres que acorriam para as 

escolas normais, mas pelo fato dos homens estarem abandonando esses bancos 

escolares. Esse fato ocorreu devido a grande procura dos homens por empregos 

onde a remuneração fosse melhor já que cabia a ele a obrigação de sustentar a 

família. Com o advento da industrialização e o movimento econômico em torno da 

cafeicultura, o homem sai em busca de outros trabalhos e, assim, decresce o 

número de alunos nas Escolas Normais. Em contrapartida, a profissão do magistério 

torna-se bastante aprazível à mulher por ser condizente com sua função de esposa 

e mãe. 

 Segundo Louro (1997, p. 449) o advento da industrialização daria origem a 

“[...] uma feminização do magistério – também observada em outros países - fato 

provavelmente vinculado ao processo de urbanização e industrialização que 

ampliava as oportunidades de trabalho para os homens”. A mesma autora evidencia 

a diferença no tratamento dispensado entre os professores e professoras. Segundo 

sua pesquisa, “as professoras levavam desvantagens em relação aos professores 

em termos de carreira e remuneração”. As professoras, por não poderem lecionar 

qualquer disciplina, ficavam restritas àquelas voltadas à leitura, escrita e 

organização doméstica. Como seu salário era baseado em aulas ministradas, sua 

carga horária / disciplina era sempre menor do que a dos professores. Destaca, 

ainda, que, à época do Inquérito Paulistano de 1914, foram estabelecidos novos 

critérios para a regulação dos salários dos professores que deveriam seguir uma 

regra declaradamente a favor do magistério masculino. 

 Demartini e Antunes (2002, p. 73) afirmam que “[...] a feminização da Escola 

Normal seria resultante da combinação de dois movimentos diferenciados: a 

transformação nos valores e as mulheres ganharam mais espaços na sociedade; e a 

permanência de certos padrões básicos de comportamento”. Em função disso, a 

entrada das mulheres no magistério reforçou a imagem de que a docência seria uma 

ocupação de segundo nível ou complementar. 

 As justificativas para a questão de gênero como fator preponderante para o 

escalonamento do salário se fundamentavam na alegação de ter o homem a 

responsabilidade em garantir o sustento da casa e não a mulher, e “[...] não seria 
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justo que ambos recebessem os mesmos honorários já que as responsabilidades do 

homem eram maiores do que da mulher; e, ainda, se houvesse a possibilidade de 

algum aumento salarial, que ele seja em benefício do professor” (DEMARTINI; 

ANTUNES, 2002, p. 74). 

 Outros fatores podem ser associados ao processo de feminização do 

magistério como o controle do Estado sobre as disciplinas e regulamentações do 

ensino, causando a perda de autonomia para a realização da docência. O que é fato 

é que o processo de feminização do magistério primário é fruto de múltiplos fatores e 

que o fator político-econômico pode ter sido preponderante. 

 O magistério sendo um trabalho transitório – as moças que ocupavam as 

cadeiras do magistério o faziam até a hora do casamento chegar- dão a ideia de 

curso espera-marido, não carecia de remuneração significativa já que não cabia a 

mulher sustentar a família. O fato do trabalho escolar ocorrer também em meio 

período ajudava construir a ideia de um salário reduzido. 

 De acordo com Louro (1997): 

 

A fragilidade feminina constituída pelo discurso religioso, médico, jurídico e 
educacional é também constituinte de sua proteção e tutela. A professora 
também terá que ser produzida, então, em meio a aparentes paradoxos, já 
que ela deve se ao mesmo tempo, dirigida e dirigente, profissional e mãe 
espiritual, disciplinada e disciplinadora. (LOURO, 1997, p. 454) 

 

 Como decorrência da feminização do magistério, tudo o que se diz em 

relação ao curso preparatório também se feminiza com o objetivo de receber essa 

mulher num ambiente recatado, cheio de símbolos de submissão e obediência: o 

prédio, uniformes, horário de aula. Louro (1997) destaca que “[…] a sociedade utiliza 

múltiplos dispositivos e símbolos para ensinar-lhes a sua missão, desenhar-lhes um 

perfil próprio, confiar-lhes uma tarefa. A formação docente também se feminiza” 

(LOURO, 1997, p. 455). 

 Nesse momento vale relembrar o estudo de Bueno et al (2003) no qual são 

analisados os relatos autobiográficos que reconstroem experiências de formação 

intelectual e produção de textos que tematizam representações do trabalho docente. 

O estudo conclui, após profundas considerações sobre os relatos de professores 

homens e suas experiências com o magistério, que “[...] enquanto as escolhas 

femininas revelam-se em grande parte orientadas por uma lógica de destinação das 

mulheres para o ensino, as escolhas masculinas revelam-se bem mais tardiamente” 
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(BUENO et. al., 2003, p. 45). Além disso, a escolha masculina costuma ser, em 

muitos casos, explicitada pela referência à relação mantida com “[...] o conhecimento 

que esses alunos estabeleceram no âmbito da universidade, e não por referência às 

vocações ou tendências a gostar de crianças como razões por vezes invocadas 

pelas mulheres para justificar / explicar a opção pelo ensino” (BUENO et. al., 2003, 

p. 55). 

 Para a mulher, o magistério apresenta-se como um caminho a seguir por 

doutrinação, por sensibilidade; para o homem, um possível caminho a trilhar por 

meio da doutrinação científica na área de pesquisa. Mesmo assim, não era uma 

profissão para um homem que pretendesse sustentar a família devesse escolher, 

pois, segundo os relatos colhidos pelas autoras, “[...] a maioria das pessoas ainda se 

posiciona que ‘ser professor’ é 'profissão para mulher'. e ainda na visão de muitos, o 

professor homem que não tem capacidade de obter outro tipo de serviço se apoia no 

magistério como se fosse uma cobertura para sua incompetência” (BUENO et. al., 

2003, p. 58). 

 A acomodação da mulher professora se faz em um ambiente preparado para 

isso. A conformidade vem do fato da construção da ideia sobre a fragilidade feminina 

veiculada pelos discursos médios, religiosos, jurídicos e educacionais. Nas escolas, 

as moças deveriam estar ocupadas de maneira produtiva. Segundo Louro (1997) a 

afluência das moças, “[...] justificada e produzida pelos discursos da época, vai 

determinar que os currículos, as normas, enfim, as práticas educativas dessas 

instituições se diversifiquem e depois se feminizem, ajustando-se aos novos sujeitos 

e, ao mesmo tempo, produzindo-os” (LOURO, 1997, p 456). 

 A divisão curricular a qual o curso normal é imposto traz incutida a noção de 

que os estudos tinham como objetivo, formar a mulher para desempenhar a função 

de professora cuidadora. Não há a menor intenção de oferecer-lhe a oportunidade 

de crescimento em seu conhecimento científico e intelectual sobre determinados 

assuntos que não fossem relacionados à puericultura e economia doméstica. Desta 

forma, a escola normal vai se afastando dos conflitos e questões sociais da época. 

Um local limpo, estéril, organizado e doutrinado era condição sine qua non para 

formar professoras que alcançariam as virtudes básicas para enfrentar a lida com a 

sala de aula e com a educação das crianças. Da mesma maneira, seu aprendizado 

serviria também para cuidar do lar, repetindo a ação disciplinar e estéril aprendida 

na sua formação educacional. Esta era a verdadeira missão da mulher. 
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 O celibato pedagógico era outro tema de discussão na década de 1920. 

Numa primeira vista, pode parecer que o tema da formação da mulher-professora 

educada para servir ao lar distancia do ideal do celibato. Ao contrário do que pode 

parecer, esse discurso reforçava o propósito da educação feminina destinada ao 

cuidado de crianças. A ideia do celibato pedagógico não encontrou apoio nos meios 

acadêmicos sendo rechaçada por alguns professores e intelectuais da época, os 

quais afirmavam que a professora-mãe seria muito mais paciente com seus alunos 

do que aquela que mantivesse sua libido aprisionada numa renúncia obrigatória. 

 O próprio Fernando de Azevedo reconhece que a entrada da mulher-mãe-

esposa no mercado de trabalho acontece como medida necessária a colaborar na 

manutenção familiar. Importante observar nesses discursos: celibato x auxílio na 

renda familiar pois o cerne da questão está no reconhecimento do instinto feminino 

para o cuidado com a infância e a adolescência. Marca-se indelevelmente o perfil 

feminino para o magistério primário. Nas palavras de Fernando de Azevedo (1958): 

 

Mas, embora a atividade da mulher se tenha deslocado do lar para a vida 
exterior, não perdeu ela o exercício da sua tradicional influência na 
educação do homem, […] Se a educação se deslocou do lar para a escola, 
a mulher, como que por instinto, também se dirigiu para a escola, onde 
continua a ser nosso árbitro, [...]. No lar e na escola ‘continuarão, por isso, 
as mulheres, a formar a atmosfera moral, em que crescemos durante a 
infância, e a projetar a sua influência em nossa vida de homens adultos’, na 
formação de cuja personalidade elas deixaram sua marca inapagável. 
(AZEVEDO, 1958, p. 105) 

 

 A entrada da mulher no mercado do trabalho por meio da docência não deve 

ser vista como um fator isolado. O conjunto de estratégias que aqui foram 

apresentadas são partes de uma discussão maior acerca da feminização do 

magistério. Há outros aspectos que merecem ser estudados mais profundamente. 

Um deles seria a lógica capitalista de que o sistema de ensino, e mais 

especificamente o magistério, tem como espinha dorsal a missão de desenvolver um 

trabalho social, ou seja, de cuidadora da infância no seu sentido largo, o que o 

desqualifica economicamente. Desta forma, seus agentes desempenham funções de 

desprestígio, independente do sexo ou de qualquer outro critério classista. 

 A nossa pesquisa avança no entendimento de que a despeito da 

preponderância do fator sócio-econômico, a entrada da mulher na carreira do 

magistério deve muito à conformação dos discursos sobre a missão nata da 

educadora. A aceitação tácita desta missão pode estar diretamente relacionada aos 
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discursos promovidos pelos educadores que, mesmo defendendo a 

profissionalização do magistério, usavam argumentos baseados na força de 

vontade, criatividade e dedicação da professora primária para superar as 

dificuldades físicas e financeiras pelas quais passavam à educação. 

 Ressaltamos também que a sociedade mudou, globalizou-se, foi dominada 

pela tecnologia da informação, predomina um mundo virtual interessante e parte da 

praxis educativa e, além disso, a mulher conquistou espaços importantes, que até 

então, era de domínio do homem. Não podemos analisar a questão sem antes 

adequarmos nossa visão para esses avanços e mudanças ocorridos. 
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CAPÍTULO 2 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: OS  

(DES)CAMINHOS DA (DES)PROFISSIONALIZAÇÃO 

 

Nunca entendi que as classes sociais, a luta entre elas, pudessem explicar 
tudo, até a cor das nuvens numa terça-feira à tardinha, daí que jamais tenha 
dito que a luta de classes, no mundo moderno, era ou é o motor da história. 
Mas, por outro lado, hoje ainda e possivelmente por muito tempo não é 
possível entender a história sem as classes sociais, sem seus interesses em 
choque. (FREIRE, 1992, p. 47) 

 

 Uma análise sobre a atual configuração do trabalho docente permite perceber 

que os professores são, em geral, considerados os principais responsáveis pelas 

mudanças no contexto dos sistemas de ensino, o que justifica a centralidade dos 

professores nos programas governamentais, nas políticas e nas reformas 

educacionais brasileiras encilhadas em todos os níveis do sistema e esferas da 

Federação. Dessa forma, a questão da profissionalização do trabalho docente, 

especialmente os componentes dessa profissionalização - a formação e a carreira 

docente, está, historicamente, entrelaçada à problemática da qualidade do ensino, 

mais especificamente, do ensino público, e em seu desdobramento ao processo de 

(des)valorização do magistério. 

 A Constituição Federal de 1988, a partir do amplo debate e luta pela 

redemocratização do país, incorporou como um de seus princípios a urgente 

necessidade da valorização dos profissionais da educação. O artigo 206, inciso V, 

firmou o compromisso de garantir, na forma da lei, a valorização dos profissionais do 

ensino, com o resgate do concurso público, piso salarial profissional, planos de 
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carreira para o magistério público e a visão do professor como profissional do 

ensino. Assim, a Constituição Federal de 1988 acenava para o fim do período 

autoritário e para a substituição de uma racionalidade técnica-instrumental, 

característica da Revolução de 1964, por uma racionalidade mais humana 

equilibrada entre os fatores de desenvolvimento socioeconômico e os de 

desenvolvimento humano e social. 

 Nos últimos vinte anos, a valorização do magistério constitui-se meta 

importante na formulação de políticas educacionais e de gestão escolar. Podemos 

considerar que estamos ainda em um período de adequações as medidas políticas 

subordinadas ao processo de reestruturação do Estado em uma perspectiva do 

Estado Mínimo, em que a função reguladora é cada vez mais assumida em lugar da 

prestação de serviços públicos. Os movimentos de construção dessas políticas se 

fazem em uma arena contrária de forças com a influência de organismos 

internacionais e das organizações sindicais e científicas da área de educação. 

Assim, ao longo da constituição e organização da educação brasileira, a valorização 

do magistério constituiu-se em um jogo contraditório de valores que são próprios do 

processo educacional e de suas instituições e agentes e o não reconhecimento 

desses valores pelos poderes públicos em suas políticas de formação profissional, 

salários e incentivos. 

 As reformas educacionais estaduais e municipais, a partir da 

redemocratização do país na década de 1970, procuraram dar respostas aos pontos 

de estrangulamento dos sistemas de ensino: índices altos de repetência, baixa 

cobertura da educação infantil e do ensino médio, currículos e material didático 

desatualizado e a falta de formação dos professores. Mas, é a partir da aprovação 

da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996 que ocorreram as 

mudanças mais amplas nos sistemas de ensino de todo o país. São mudanças 

estruturais no que diz respeito ao financiamento e a administração do ensino; ao 

currículo nacional e a avaliação; a organização da gestão e dos níveis e 

modalidades de ensino e, principalmente, no que diz respeito a uma política de 

valorização do magistério. 

 Na LDB 9394/96, é que se organiza uma política de valorização do magistério 

a ser considerada pelos sistemas de ensino. Ao longo desse processo, o professor8 

                                                 
8 Ressaltamos ao leitor que o uso do masculino genérico, embora seja o correto gramaticalmente, 
encobre o fato de que, trabalhando com essa faixa etária, há no Brasil apenas um pequeno 
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da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental passa a ser 

percebido como um profissional que domina e organiza conhecimentos 

sistematizados, construídos e difundidos pela instância universitária, aos quais 

deverá expor-se durante processo regulado de formação ou de capacitação. As 

reformas dos sistemas educacionais no Brasil, decorrentes das mudanças legais 

oriundas da LDB 9394/96, trouxeram consigo uma nova perspectiva para a 

abordagem da formação e da carreira dos professores que atuam na educação 

básica. 

 Atualmente, o campo da educação básica assume novos contornos de 

formação profissional. O processo de mudança que vem sofrendo a formação 

profissional com a exigência de formação superior para a atuação dos professores 

na educação básica afeta, principalmente, a atuação na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental que anteriormente exigia-se apenas a formação de 

nível médio - Magistério. O campo de atuação profissional da educação básica 

passa a ser uniforme em relação à exigência de formação, embora os cursos ainda 

sejam distintos. De um lado os cursos de licenciatura trabalham na perspectiva de 

atuação dos professores nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, e 

de outro lado acontece a formação dos professores para atuar na educação infantil e 

anos iniciais do ensino fundamental onde também se busca priorizar a formação do 

pedagogo para atuação na gestão do processo educacional em ambientes formais e 

não formais do ensino, ou seja, o campo informal de trabalho do profissional de 

educação. 

 Avaliando este novo perfil a ser formado observamos que ainda não existe 

uma clareza em relação ao modelo de formação profissional do professor para atuar 

nas etapas iniciais da educação básica, e que no processo de profissionalização do 

magistério, nessas etapas do ensino, a formação e a carreira são percebidas como 

dimensões distintas e divergentes. No que se refere à formação, encontramos 

disposições que acenam para a necessidade de formação em nível superior, 

importante aspecto da profissionalização. No que se refere às relações de emprego, 

encontramos disposições que acenam para maior precarização das condições de 

trabalho, diferenciações e perdas salariais, características da desprofissionalização. 

                                                                                                                                                         
contingente masculino. Dessa forma, durante a exposição no texto e, conforme o contexto, 
utilizaremos o masculino genérico ou utilizaremos o feminino. 
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 A valorização e profissionalização do magistério são fatos sociais que têm a 

ver, a primeira com a posição social, reconhecimento e o prestígio que os 

professores obtêm na sociedade e, a segunda, com elementos constitutivos de uma 

profissão, identidade profissional, formação profissional e carreira, dentre outros. 

Assim, as políticas de valorização do magistério deveriam estar alicerçada em 

pilares sólidos de formação inicial, formação continuada, remuneração e carreira. 

Com isso, evidenciam a necessidade de se (re)pensar a formação do professor e a 

carreira profissional, pois, ao problematizar as questões referentes à carreira e a 

formação docente, pode-se compreender melhor o contexto do processo de 

profissionalização do magistério na educação básica. 

 Nesse esforço de pesquisa, buscamos uma compreensão que dê conta das 

dimensões da formação e da carreira como envoltas em uma mesma dinâmica de 

constituição das políticas para o trabalho docente. O nosso interesse se encontra na 

exigência posta pela legislação atual da formação do professor da educação infantil 

e anos iniciais do ensino fundamental nível superior sendo esse o ponto de partida 

para a análise das implicações das políticas públicas de valorização e 

profissionalização do magistério na Educação Básica, especialmente no que se 

refere à regulamentação do exercício profissional e a carreira. 

 

 Neste capítulo nos propusemos à descrição das políticas públicas e reformas 

educacionais implementadas no âmbito nacional para a valorização do magistério, 

enfocando as dimensões da formação e do exercício profissional e seus 

desdobramentos em diretrizes para a carreira e remuneração do magistério público 

na educação básica. Para tanto, buscamos identificar os aspectos que configuram a 

formação e a carreira docente e a relação que pode se estabelecer entre esses dois 

componentes que possam ajudar a compreender os avanços e recuos no processo 

de profissionalização. Este capítulo está organizado em dois momentos: 

 Em um primeiro momento, desenvolvemos a análise das questões envolvidas 

na definição de um novo modelo de formação para os professores da educação 

básica. Para tanto, apresentamos como, historicamente, vem se constituindo corpos 

hierárquicos de professores: o dos professores generalistas, formados no nível 

médio e que atuam nas etapas iniciais da educação básica – educação infantil e 

anos iniciais do ensino fundamental; e o dos professores especializados por 

disciplinas, formados no nível superior e que atuam nos anos finais do ensino 
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fundamental e ensino médio. Apresentamos também, os modelos e as políticas 

educacionais sobre a formação dos professores da educação infantil e dos anos 

iniciais do ensino fundamental, em nível superior, expressadas em legislações e 

reformas, apontando o contexto histórico no qual esse debate vem se construindo e 

as configurações que vêm assumindo ao longo das políticas educacionais e dos 

movimentos dos profissionais da educação. 

 Em um segundo momento, analisamos as questões referentes à remuneração 

e à carreira nas políticas de (des) valorização do magistério brasileiro. Para tal 

apresentamos um breve relato das mudanças que, historicamente, definiram as 

relações de trabalho docente no país e, em seguida, analisamos como essas 

repercutem princípios e critérios de carreira, remuneração e de política de 

valorização do magistério expressos em documentos de organismos internacionais e 

em documentos nacionais elaborados seja por parte dos movimentos dos 

profissionais da educação, seja por parte do Estado. 

 Nossa proposta nessa discussão é trazer um recorte da política educacional 

brasileira referente a aspectos teórico-conceituais que permeiam a valorização 

docente evidenciando as questões referentes à formação e carreira. O objetivo não 

é oferecer idéias lineares, mas, num pensamento curvilíneo, dialeticamente pensar 

nos espaços, nos tempos, nos atores, nas circunstâncias, enfim, nos diversos 

entremeios com que os professores se vêem envolvidos na procura dos caminhos 

da tão almejada profissionalização. Isso envolve (re)pensar o que já se tem 

conquistado e, mais importante, o que ainda falta ou o que está subentendido na 

política educacional para valorização do magistério público. 

 

2.1. A formação de professores para o magistério na  educação básica 

 
A disfunção está na aceitação de um “professor menor”, para aquela parte 
do 1º grau também chamada de “menor”. Tomada em si, esta designação 
representa um disparate múltiplo: 
a) não tem qualquer sentido pedagógico segmentar os professores de 
educação básica de maneira iníqua, como se houvesse os de primeira e de 
segunda classes;  
b) é totalmente incorreto ver no trabalho das normalistas algo inferior em 
termos profissionais; 
c) esconde-se a estigmatização social da mulher; 
d) é afrontoso aceitar que, para lidar com criança, bastam profissionais mais 
simples ou despreparados. (LELIS, 1989, p. 45) 
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2.1.1. A estrutura hierárquica do professorado na c onstituição do 
sistema de ensino 

 

 Para refletir sobre a estruturação do sistema formal de ensino no Brasil 

recorremos a Anne-Marie Chartier (1998) que, ao realizar uma análise sobre a 

realidade francesa, nos fornece subsídios para pensar a organização que 

historicamente assumiu a escola brasileira. 

 Segundo Chartier (1998), na França, desde a criação do sistema público de 

ensino, coexistiram dois corpos hierárquicos de funcionários: um correspondente ao 

ensino primário de massa, com seus professores formados em instituições próprias 

e seu tipo específico de carreira; outro corpo de funcionários correspondia ao ensino 

secundário – o liceu, o qual não era concebido como um ensino de massa, sendo 

acessível apenas a uma parcela da população, com seus professores formados em 

universidades. Segundo a autora, cada um desses corpos de funcionários sempre 

teve identidades profissionais e imagens públicas muito bem definidas 

diferenciando-se em relação à formação, perfis profissionais, sistemas de ingresso e 

progressão na carreira e organizações sindicais, constituindo em duas diferentes 

“ordens” até os anos do pós-guerra: a ordem do primário e a ordem do secundário. 

Somente devido ao aumento de cobertura dos cursos posteriores ao primário no 

período pós-guerra, há uma diversificação de trajetórias escolares, algumas 

conduzindo a cursos profissionalizantes de nível secundário e outras ao secundário 

acadêmico com direito de acesso ao nível superior. 

 O processo de democratização do ensino na França, segundo Chartier 

(1998), vai fazer com que as diferenças entre as duas ordens progressivamente se 

diluam: a escolarização obrigatória se estende, a população escolar cresce e, em 

decorrência, o mercado de trabalho para os professores amplia-se 

consideravelmente. Há uma massificação da profissão e a ordem do secundário 

torna-se cada vez mais parecida com a ordem do primário com a criação dos 

Institutos Universitários de Formação de Mestres, que agrupou a formação de 

professores para o primário e o secundário na mesma instituição. Essa reforma 

mudou a concepção de formação dos professores primários, tornando-a mais 

parecida com aquela dos professores secundários, dando maior ênfase à formação 

teórica. Por sua vez, mudou também a imagem dos professores secundários, 

acabando com a distância que lhes conferia superioridade perante os professores 
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primários. A mudança ocorreu também no perfil dos professores formadores, o corpo 

docente universitário, em sua maioria composta por professores de formação 

específica, foi sendo substituído por professores de formação pedagógica – os 

pedagogos dos Institutos Universitários de Formação de Mestres. 

 Estabelecendo um paralelo entre a estruturação do sistema formal de ensino 

no Brasil e na França, observamos que no Brasil, historicamente, tivemos a 

constituição de pelo menos três diferentes ordens hierárquicas de professores. A 

primeira ordem hierárquica, coincidentemente a da França, é integrada pelos 

professores generalistas, em maioria mulheres, regentes de turmas de educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental, formados inicialmente no nível médio, 

curso de Magistério e, em anos mais recentes, no curso de Pedagogia. 

 A segunda ordem hierárquica, tanto no Brasil como na França, constitui-se 

dos professores especialistas, regentes de disciplinas atuando nos anos finais do 

ensino fundamental e ensino médio, formados no nível superior em cursos 

específico que privilegiam o conteúdo. Esses professores tiveram seu papel definido, 

desde o início da escolarização, no curso secundário público de elite, de cunho 

acadêmico, que garantia o acesso ao curso superior. 

 Diferentemente da França, destacamos no Brasil uma terceira ordem 

hierárquica: a dos professores leigos, mal pagos, muitas vezes sem vínculo formal 

de emprego. Essa ordem de professores sempre esteve presentes na constituição 

da educação brasileira e, atualmente, ainda são encontrados na maioria das 

creches, tanto públicas como conveniadas, nas escolas rurais unidocentes das 

regiões mais pobres, nas escolas comunitárias das favelas de cidades do Nordeste 

e do Norte, nos programas pré-escolares de baixo custo ou como monitores de 

educação de adultos. Esses professores, na sua maioria mulheres, muitas vezes 

estão vinculados a programas educacionais fora da área de educação, ligados a 

órgãos de assistência social, a entidades filantrópicas ou comunitárias. Atendem os 

filhos da pobreza, aquelas crianças e adolescentes que costumam ser rejeitados 

pelos sistemas formais de ensino. 

 Observamos que diferentemente do que ocorreu na França com o processo 

de democratização do ensino em que as diferentes ordens de professores se 

diluíram, no Brasil essas três ordens hierárquicas sobreviveram a sucessivas 

reformas legais e organizacionais: a criação do ensino de 1º grau em 1971, com a 

junção do primário e do ginásio; a implantação dos programas compensatórios de 
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educação pré-escolar na década de 1970, que em muitas regiões até incentivou o 

recrutamento de professores leigos; o aumento de professores primários formados 

no curso de Pedagogia também não alterou o perfil geral desses profissionais e não 

chegaram a modificar essas carreiras. Assim, essas ordens hierárquicas 

sobreviveram a todas essas mudanças sem perder suas posições na estratificação 

interna da profissão, mas, incorporando ao seu perfil as mazelas das transformações 

sociais como a perda de prestígio, desvalorização social, condições de formação e 

de atuação precárias, discriminações de gênero, origem social e econômica, dentre 

outras. 

 Por muitos anos a formação dos professores da educação infantil e dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental foi oferecida nas Escolas Normais. O Decreto 3281, 

de 23 de janeiro de 1928, da Reforma do Ensino, no seu artigo 87, capítulo I parte III 

referente ao Curso Normal, definia a Escola Normal como um estabelecimento 

destinado a formação propedêutica e profissional dos mestres devendo ser 

organizada de tal modo que se constitua em centro de pesquisa pedagógica. Os 

professores primários, oriundos das Escolas Normais, não recebiam uma formação 

própria nas ciências da educação e nas técnicas pedagógicas. Somente a partir dos 

anos 20 e 30 do século XX, as Escolas Normais, em diferentes estados brasileiros, 

sofreram reformas inspiradas nas teses da Educação Nova. Fernando de Azevedo, 

em 1953, ao referir-se sobre os motivos que o levaram a realizar a reforma do 

Ensino Normal em São Paulo afirmava: 

 

[...] essa organização arcaica que vinha desde a fundação das primeiras 
Escolas Normais e se conservava através de sucessivas reformas que não 
lhes atingiam a estrutura fundamental, se lhes permitiu prestar, ao seu 
tempo, serviços realmente importantes, não só na preparação profissional 
do professor como na difusão do ensino apresentava graves 
inconvenientes, do ponto de vista técnico. Era uma organização 
ultrapassada que não correspondia às novas necessidades e aspirações da 
cultura e das tarefas especializadas para as quais se propunham preparar 
os candidatos ao magistério primário. (AZEVEDO, 1958, p. 176-177) 

 

 Defensores e propagadores das teses da Educação Nova no Brasil, os 

renovadores que assinaram o Manifesto de 32, apontavam os problemas 

educacionais brasileiros como os mais urgentes diante da configuração de uma 

sociedade em vias de modernização. A proposição das linhas gerais de uma política 

nacional de educação apresentava, naquele momento, a questão da formação de 

professores como sendo de fundamental importância, principalmente para os 
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quadros da escola secundária. No Manifesto de 32 é nítida a preocupação com a 

formação profissional dos professores que, para os signatários do Manifesto, eram 

considerados parte da elite nacional; deveriam, portanto, receber uma formação 

universitária de qualidade, como recebe os médicos, os engenheiros, os cientistas, 

por exemplo. Destacamos que para ser professor do ensino secundário ou do ensino 

superior não era necessária uma formação profissional específica, isso porque, não 

havia ainda no Brasil, até os anos 30 do século XX, cursos de formação de 

professores para o nível secundário; somente após a criação das Faculdades de 

Filosofia, Ciências e Letras no interior da universidade brasileira é que estes se 

constituiriam. 

 No contexto brasileiro dos anos 20 e 30 do século XX, a formação dos 

professores assumiu importância fundamental e várias ações foram feitas no sentido 

de materializar mudanças: as Escolas Normais foram reorganizadas; as Faculdades 

de Filosofia, Ciências e Letras abrigaram os primeiros cursos de licenciaturas do 

Brasil; disciplinas especificamente de formação pedagógica foram introduzidas nos 

currículos dos referidos cursos; sedimentou-se a necessidade de uma formação 

própria para formar professores. Quando da Reforma da Escola Normal no Distrito 

Federal, Fernando de Azevedo afirmava a necessidade de que os professores da 

escola primária fossem formados em uma cultura profissional específica, até então 

quase que inexistente no Brasil. Essa cultura profissional seria dimensionada pela 

introdução das disciplinas: Psicologia Geral e Aplicada; Pedagogia; Didática; História 

da Educação; Sociologia Educacional. 

 Na reforma do ensino para a formação de professores, o Curso Normal 

passou a ser composto de: Curso Geral e Propedêutico de 3 anos; Curso Especial e 

Profissional de 2 anos. Naquele momento, a formação profissional do professor 

passava pela introdução das Ciências da Educação e da Filosofia da Educação nos 

cursos de licenciatura e na escola normal, o que pode ser considerado como grande 

avanço porque, anteriormente, aceitava-se a idéia de que qualquer indivíduo bem 

letrado, de boa índole e de reconhecimento na comunidade, poderia ser professor. 

Nesse contexto, entendia-se que para ser professor bastava o domínio do saber da 

tradição de cada área de conhecimento. 

 Como podemos perceber a importância da formação dos professores dos 

anos iniciais do ensino fundamental em cursos de graduação já havia sido levantada 

no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que defendia formar o espírito 
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pedagógico de todos os professores em nível superior, em instituições incorporadas 

às universidades. Assim, o Decreto 3810, de 19 de março de 1932, regulamenta a 

formação técnica de professores primários, secundários e especializados para o 

Distrito Federal com prévia exigência do curso secundário, e transforma em Instituto 

de Educação a antiga Escola Normal. O Instituto de Educação passa a ser 

constituído pela escola secundária e pela escola de professores, sendo estas 

estabelecimentos anexos, para fins de experimentação, demonstração e prática de 

ensino o Jardim de Infância e uma Escola Primária. 

 Segundo Cury (2003), a demanda de formação de professores primários no 

nível superior não teve sequência, mesmo com iniciativas de algumas Universidades 

Brasileiras, como a Universidade do Distrito Federal, pioneira na elevação dos 

estudos pedagógicos ao nível universitário, que, em 1935, incorporou a Escola de 

Professores de Anísio Teixeira, primeira formadora de professoras primárias em 

nível superior. No entanto, em 1939, com a extinção da Universidade do Distrito 

Federal e a anexação de seus cursos à Universidade do Brasil, a Faculdade de 

Educação volta a se chamar Escola de Professores, reintegrando-se ao Instituto de 

Educação. A formação de professores e de especialistas para a escola primária fica 

reduzida a uma dimensão, segundo Mendonça (1997), apenas técnico-metodológica 

e a Escola Normal prevaleceu inabalável por muitos anos, sendo a principal 

referência para a formação dos professores primários, apesar da existência dos 

cursos de Pedagogia desde 1939. 

 O modelo nacionalista de formação de professores foi consolidado pelas Leis 

Orgânicas do Ensino Primário e Normal, de 1946, pregavam um ensino igual para 

todos e apresentavam uma série de especificidades de cada etapa de formação do 

aluno. A Lei Orgânica do Ensino Primário, Decreto 8529/46, em seus artigos 25, 

itens c e d e artigos 34, 35 e 36 dispõe sobre o corpo docente para este nível de 

ensino, sua carreira e remuneração. A Lei Orgânica do Ensino Normal, Decreto 

8530/46, estabeleceu as diretrizes gerais para o funcionamento das escolas normais 

em todo o país. Pretendia dar uniformidade à formação de professores em todo o 

território nacional, estabelecendo princípios e normas relativos a regime de estudos, 

conteúdos programáticos, métodos e processos didáticos. Essa lei criou os Institutos 

de Educação que, além dos cursos normais, ofereciam cursos de especialização 

para professores primários e cursos de habilitação em Administração Escolar. De 

acordo com a Lei Orgânica, o Ensino Normal era considerado como um curso de 
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formação profissional, de nível secundário e tinha como finalidades: prover a 

formação do pessoal docente necessário às escolas primárias; habilitar 

administradores escolares destinados às mesmas escolas; desenvolver e propagar 

os conhecimentos e técnicas relativas à educação da infância. 

 De acordo com Romanelli (2003), no Ensino Normal predominavam 

disciplinas de formação geral sobre as disciplinas de formação profissional, 

evidenciando uma ênfase na cultura geral em detrimento da formação técnico-

profissional, apesar de se tratar de um curso de caráter terminal e profissionalizante, 

em uma época em que a maioria das alunas não prosseguia no nível superior. O 

sistema de avaliação dos alunos era determinado em lei e consistia em um conjunto 

de provas e exames. Havia uma limitação de faixa etária para ingresso no curso 

normal, sendo impedidos de se matricularem alunos com idade superior a 25 anos. 

Essa determinação representava um entrave à qualificação de grande parte dos 

professores leigos que vinham atuando no magistério. 

 A queda da ditadura não provocou uma mudança na formação dos 

professores primários, que permaneceu baseada no modelo nacionalista, 

consolidado pelas Leis Orgânicas, que vigoraram por duas décadas. A política 

educacional vigente não conseguia atender às demandas apontadas pelo momento 

histórico de retomada da democracia, portanto novas reformas eram necessárias. A 

perspectiva de uma educação nacional, que refletisse os princípios liberais 

incorporados à Constituição de 1946, foi acenada na década de cinqüenta, com as 

discussões em torno da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, a qual 

só seria promulgada nos anos sessenta. O período que antecedeu à promulgação 

dessa lei foi marcado por controvérsias em torno das ideias de centralização e 

descentralização do ensino e da dualidade: escola pública e escola privada. O 

projeto foi alvo de discussão por vários anos e gerou conflitos entre os 

representantes liberais, que defendiam a escola pública e os representantes da 

Igreja Católica, que faziam a defesa da escola privada. 

 Nos anos setenta, com promulgação da Lei 5692/71, a formação de professor 

para o ensino primário, atualmente educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental, passa a se chamar Habilitação para o Magistério, introduzindo um 

divórcio entre a formação geral e específica para a atuação profissional. A formação 

desse novo profissional passa a ser técnica e é colocada no mesmo patamar da 

formação com de técnicos agrícolas ou técnicos comerciais. 
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 Segundo Nosella (1998) 

 

Para formar o professor, se criou o curso de magistério de 2º grau noturno e 
diurno, integral, padrão, tradicional, especial, público, privado, etc; se 
criaram cursos de pedagogia de 3º grau em universidade pública e privada; 
em cursos diurnos e noturnos, de fim e de meio de semana, de férias, “à 
distância”, vagos e cheios, com habilitações de todo tipo; criaram-se cursos 
de pós-graduação stricto e lato sensu, para todas as habilitações. 
(NOSELLA, 1998, p. 168) 

 

 Depois de um período marcado pelo tecnicismo da década de 1970, a 

formação dos professores da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental 

em nível superior, se apresenta na pauta dos encontros educacionais com mais 

ênfase, na década de 1980, tendo a Associação Nacional para a Formação dos 

Profissionais da Educação – ANFOPE, como sua maior representante. O momento 

era de intensas críticas sobre a educação que se consolidava aos moldes do 

capitalismo e sobre as formas de intervenção na prática escolar; clamava-se pela 

urgente reforma para a melhoria do ensino público, cujo fracasso vinha sendo 

constatado por todas as instâncias sociais. 

 Nas palavras de Diniz-Pereira (1999, p. 115) “[...] á medida que a reforma na 

educação básica se consolida, percebe-se que a tarefa de coordenar processos de 

desenvolvimento e aprendizagem é extremamente complexa e exige, já a partir da 

própria educação infantil, profissionais com formação superior”. Esta visão foi 

admitida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, que 

trouxe intensos debates sobre a formação de professores para a educação básica e, 

de maneira expressiva, dos professores da educação infantil e dos anos iniciais do 

ensino fundamental. 

 Conforme nos aponta Diniz-Pereira (1999), Freitas (2002), Maués (2003), o 

contexto de aprovação da LDB 9394/96 foi marcado pelo neoliberalismo, interesse 

do capital financeiro, diminuição do papel do Estado nas ações, abrindo mais espaço 

no mercado competitivo. As políticas educativas se vêem sob as teses de 

descentralização e autonomia inscritas no modelo neoliberal, e o sucateamento das 

instituições públicas de ensino se confronta com uma ampliação de instituições 

privadas. Esse contexto se torna "terra fértil" para a manifestação de interesses 

opostos, tornando o debate acerca da formação de professores para as etapas 

iniciais da educação básica em nível superior objeto de disputas e interesses 
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específicos no interior da própria área (fundamentos, objetivos, princípios) e exterior 

a ela (instituições públicas versus instituições privadas). 

 

2.1.2. Políticas educacionais na formação do profes sor da 
educação infantil e dos anos iniciais do ensino fun damental em 
nível superior 

 

Em relação à formação de professores, o processo de formação básica, em 
escolas de grau médio (as Escolas Normais), e nas universidades (as 
licenciaturas), caracteriza-se, de modo geral, por sua precariedade. Esta 
precariedade caracteriza, aliás, todo o sistema educacional no Brasil. A 
situação se agrava quando este professor entra no mercado de trabalho, 
principalmente na rede pública, e encontra uma instituição regida por uma 
política de desvalorização profissional do professor, que se concretiza 
através de baixos salários e da deterioração das condições de trabalho, 
com carga horária excessiva e múltiplos vínculos e jornadas. Tudo isso 
acrescido pela inexistência de uma política de capacitação docente. Esses 
fatores, entre outros, geram a perda de status social e econômico do 
professor e a desvalorização social desse trabalho. (COLLARES E 
MOYSÉS, 1995, p. 96) 

 

 Considerando a formação em nível superior na área da educação 

observamos a existência dos cursos de Pedagogia desde 1939, destinado à 

formação do técnico em educação, em nível de bacharelado, e a partir do Parecer 

CFE 251/62 a formação também do professor para a atuação nas escolas normais. 

 Segundo Palma Filho (2004), até 1968 prevalecia na organização do curso o 

esquema popularmente conhecido como 3+1: três anos de bacharelado e mais um 

ano para cursar as matérias pedagógicas (Didática Geral, Didática Especial, 

Psicologia da educação e Administração escolar), caso o egresso fosse ministrar 

aulas das disciplinas que compunham o antigo curso secundário Esse modelo 

considerava a formação pedagógica de uma forma superficial, razão pela qual era 

oferecida em apenas um ano. O conhecimento dos conteúdos que o professor iria 

ensinar era considerado mais importante do que o conhecimento de como ensinar. 

 De acordo com o modelo de formação 3+1 o egresso do curso de Pedagogia 

poderia formar futuros professores primários nas Escolas Normais, mas não poderia 

ser professor na escola primária se não tivesse o magistério ou, como nos aponta 

Novaes (1992), se formaria como professor de metodologia do ensino primário, por 

exemplo, para lecionar tal disciplina na Escola Normal, sem que o mesmo tivesse 

vivenciado alguma experiência da prática educacional nesse nível de ensino. E, às 

vezes, o próprio professor formador sequer tinha vivenciado tal experiência. 
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 O prenúncio da formação em nível superior para o magistério do ensino 

primário veio somente em 1969, com o Parecer CFE 252/69 e sua respectiva 

Resolução CFE 2/69 que autorizava os cursos de Pedagogia, até então 

responsáveis pela formação de especialistas técnicos em educação, a habilitar para 

o exercício da docência nos anos iniciais do ensino fundamental. Desde então, o 

curso de Pedagogia oferecia três habilitações distintas: o técnico educacional, o 

professor para as escolas normais e o professor para os anos iniciais do ensino 

fundamental. Esta modalidade visava a atender a um contexto onde a racionalização 

do trabalho, a execução padronizada de tarefas, exigia a formação de cidadãos 

treinados para realizarem uma atividade específica. 

 Esse modelo de formação suscitou críticas intensas, principalmente a partir 

da década de 1980, por se fundamentar no caráter desconfigurador e vazio dos 

cursos, devido à impossibilidade de se oferecer uma formação sólida tanto para a 

docência, quanto para o técnico educacional. A dualidade imposta nos cursos de 

Pedagogia acaba por fortalecer as entidades oficiais na implementação de 

concepções fragmentadas acerca do perfil distinto entre professores e especialistas: 

os que pensam e elaboram a prática educativa, e os que executam o que lhe foi 

determinado. Segundo Freitas (2002, p. 146), com isso, estão criadas as condições 

teóricas e práticas para o surgimento dos novos "capatazes da educação", aqueles 

que, formados sobre bases teóricas mais sólidas no campo específico da teoria 

pedagógica, tornam-se aptos para orientar os pobres "professores tarefeiros", que 

por suas condições materiais de existência se defrontam com a impossibilidade de 

se superarem em sua formação teórica. 

 Para completar a complexidade na formação superior dos professores dos 

anos iniciais do ensino fundamental, o curso de Pedagogia trazia ainda agravantes 

no processo de formação inerentes aos cursos de licenciatura, que fragilizavam a 

formação dos professores. Diniz-Pereira (2006) nos aponta elementos que 

consideramos como os principais agravantes para as fragilidades na formação dos 

professores tanto nos cursos de Pedagogia quanto nos cursos de Licenciatura: 

 

• Separação entre disciplinas de conteúdo e disciplinas pedagógicas: o 

esquema 3+1 não estabelecia o mínimo de articulação entre disciplinas 

pedagógicas e disciplinas de conteúdo. 
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• Bacharelado X Licenciatura: essa dicotomia se relaciona à duplicidade 

de objetivos dos cursos: formar pesquisadores e professores, a sobreposição 

do Bacharelado em detrimento da Licenciatura. 

• Desarticulação entre formação acadêmica e realidade prática: a 

separação entre teoria e prática, justificada pela pouca (ou nenhuma vivência) 

dos professores universitários com a realidade dos sistemas de ensino, onde 

atuarão os futuros educadores e pela forma equivocada como os estágios 

têm-se configurado nos cursos de formação docente, ou seja, como aplicação 

da teoria. 
 

 Além desses aspectos negativos, detectados em todos os cursos de formação 

de professores, segundo Cury (2003), no caso dos cursos de Pedagogia o quadro foi 

se apresentando cada vez mais preocupante com a fragmentação da formação nos 

cursos de Pedagogia distinguindo professores e especialistas e o isolamento entre 

os cursos de Pedagogia e as demais licenciaturas. 

 O parecer de 1969 não chegou a abalar a estrutura na formação dos 

professores primários em nível médio, como fez a LDB 9394/96 que, 

paulatinamente, reduziu os cursos de Magistério, e demais cursos técnicos, embora 

ainda existam escassamente em instituições isoladas ou em programas de 

capacitação de profissionais leigos. Segundo Maués (2003) a LDB 9394/96 foi uma 

resposta às críticas às escolas "[...] pelo insucesso escolar, pelo despreparo dos 

alunos ao término dos estudos, pela desvinculação dos conteúdos ensinados em 

relação às novas demandas oriundas do mundo do trabalho assentados no 

paradigma informacional" (MAUÉS, 2003, p. 91). Para reverter esse quadro, eram 

necessárias, dentre outras medidas, reformas na formação dos docentes, tendo 

como um dos elementos constitutivos desse receituário de formação a 

"universitarização", "[...] que seria uma forma de qualificar melhor essa formação e 

encaminhá-la para a profissionalização, representaria um aprofundamento dos 

conhecimentos e um maior domínio no exercício da função" (MAUÉS, 2003, p. 99). 

 Ao determinar, em seu artigo 62, a preparação dos docentes da educação 

básica em nível superior, a LDB 9394/96 potencializou o debate acadêmico em torno 

dos objetivos, princípios e rumos da formação para o magistério da educação infantil 

e anos iniciais do ensino fundamental, bem como sua oferta. Criou-se os Institutos 

Superiores de Educação (ISE) que poderiam oferecer o Curso Normal Superior, 
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responsável pela formação dos professores para a educação infantil e para os anos 

iniciais do ensino fundamental já que, até o momento, tal habilitação era oferecida 

com o adendo de matérias pedagógicas a um curso organizado como bacharelado. 

 Pimenta (2004) situa a criação desses institutos dentro de uma política 

governamental de reserva de mercado, onde a garantia da educação básica gratuita 

à maioria da população acabou contrariando interesses privados. Segundo a autora, 

para compensar essa defasagem, o governo oferece outra fatia de mercado aos 

empresários da educação: a formação dos professores em nível superior em 

institutos particulares. Para Freitas (2002), os ISE foram criados como instituições de 

caráter técnico-profissionalizante, cuja expansão visa a responder, com raras 

exceções, “[...] às demandas de grande parcela da juventude atual por educação em 

nível superior, oferecendo-lhes uma qualificação mais ágil, flexível, adequada aos 

princípios da produtividade e eficiência e com adequação às demandas do mercado 

competitivo e globalizado” (FREITAS, 2002, p. 144). 

 Com a publicação da Resolução CNE/CP 1/99, os ISE ficam então 

autorizados a oferecer: 

 

I - curso normal superior, para licenciatura de profissionais em educação 
infantil e de professores para os anos iniciais do ensino fundamental; 
II - cursos de licenciatura destinados à formação de docentes dos anos 
finais do ensino fundamental e do ensino médio; 
III - programas de formação continuada, destinados à atualização de 
profissionais da educação básica nos diversos níveis; 
IV - programas especiais de formação pedagógica, destinados aos 
portadores de diploma de nível superior que desejem ensinar nos anos 
finais do ensino fundamental ou no ensino médio, em áreas de 
conhecimento ou disciplinas de sua especialidade, nos termos da 
Resolução CNE nº. 2/97; 
V - formação pós-graduada, de caráter profissional, voltada para a atuação 
na educação básica. (BRASIL, Resolução CNE/CP 1, 1999, art. 1º) 

 

 Sem dúvida, a LDB 9394/96 impulsionou uma corrida por parte dos 

professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, já em 

exercício, para a formação em nível superior, principalmente, pela interpretação 

dúbia do artigo 87 § 4º que determinava a admissão somente de professores 

habilitados em nível superior. Assim, o surgimento de vários institutos e programas 

de formação de professores, após a promulgação da lei, contou com uma 

considerável clientela que, ignorando a condição de direito adquirido já previsto pela 

Constituição Federal de 1988, acreditava na perda do direito de lecionar, caso não 

fizesse o curso superior. Além disso, havia um grande contingente de profissionais 
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leigos atuando há vários anos na educação básica, sem sequer terem adquirido a 

habilitação mínima para tal, e seria impossível simplesmente excluí-los de sua 

atividade profissional. 

 Infelizmente, ao invés de promover debates e reflexões entre os professores, 

acerca da importância de se buscar o curso superior enquanto formação cidadã, 

aliada à possibilidade de desenvolvimento e melhoria da prática profissional, a lei 

instaurou um sentimento de obrigação e medo do desemprego entre os professores. 

 Ao longo das determinações legais que se seguiram, o debate intensificou-se. 

O Decreto 3276/99, que atribuía a formação de professores exclusivamente aos ISE, 

dado ao seu caráter de ilegalidade frente à própria LDB, é retificado pelo Decreto 

3554/2000 que substitui a palavra "exclusivamente" por "preferencialmente". No 

entanto, esta retificação não foi o suficiente para afastar da comunidade educacional 

as reflexões e denúncias em torno do desmantelamento da universidade pública. 

 O Curso Normal Superior (CNS) passou, então, a ser oferecido nos ISE ou 

por meio de programas especiais, elaborados pelas estatais em parceria com 

instituições universitárias e possuindo formatos variados - modular, parcelado, 

telepresencial, à distância - como, por exemplo, o Projeto Veredas9, ocorrido no 

Estado de Minas Gerais. Esses programas, além da habilitação inicial em nível 

médio, objetivavam ampliar a formação daquelas que já atuavam na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, mas ainda não tinham o curso 

superior. Uma vez caracterizado como curso de licenciatura, o CNS seria regido por 

toda a legislação relativa a essa modalidade de ensino, o que significa que seu 

projeto político pedagógico deveria estar de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para formação de professores. Segundo o disposto na Resolução 

CNE/CP 1/99, o CNS teria como função preparar profissionais com as seguintes 

capacidades: 

 

I - na formação para a Educação Infantil, promover práticas educativas que 
considerem o desenvolvimento integral da criança até seis anos, em seus 
aspectos físico, psico-social e cognitivo-lingüístico; 
II - na formação para o magistério dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
conhecer e adequar os conteúdos da língua portuguesa, da matemática, de 
outras linguagens e códigos, do mundo físico e natural e da realidade social 
e política, de modo a assegurar sua aprendizagem pelos alunos a partir de 
seis anos. (BRASIL, Resolução CNE/CP 1, 1999, art. 6º) 

 
                                                 
9 Implantado pela Secretaria de Estado de Minas Gerais e desenvolvido em parceria com várias 
instituições de ensino superior, caracterizadas como agências formadoras (AFOR). 



 109

 Assim como o ISE, o CNS também foi alvo de muitas críticas no meio 

acadêmico, sendo considerados como cursos com pequena ou nenhuma relação 

com a pesquisa, concretizando uma política aligeirada de formação docente. 

Libâneo e Pimenta (1999) consideram o curso mera extensão do curso normal de 

nível médio. A contraproposta desses autores era a formação dos professores para 

a educação básica nas atuais faculdades de educação, criando um Centro de 

Formação, Pesquisa e Desenvolvimento Profissional de Professores, destinado à 

formação de docentes para atuarem desde a educação infantil ao ensino 

fundamental. 

 O contexto atual indica que a permanência do CNS no sistema educacional 

não contará nem com uma década. Pela Resolução CNE/CP 01, de 15 de maio de 

2006, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 

em Pedagogia, Licenciatura, as instituições mantenedoras do Curso Normal 

Superior têm abertura para transformá-los em cursos de Pedagogia, mediante a 

elaboração de novo projeto pedagógico. Para Freitas (2002) muitos ISE irão aderir 

ao novo projeto, dada a dificuldade das instituições em manterem seus cursos 

exclusivamente como Curso Normal Superior, além da desqualificação acadêmica 

sofrida pelos cursos. Mais uma vez evidencia-se o caráter transitório e pouco 

consolidado de muitas políticas públicas, que vêm e vão, sem uma avaliação do seu 

impacto, de suas implicações na formação do professor e, até mesmo, das 

contribuições que tal experiência poderia fornecer às novas reformulações 

curriculares. 

 Outras políticas do governo federal para a formação do professor da 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental em nível superior têm sido 

implementadas por meio do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) que 

objetiva o trabalho colaborativo entre governos federais, estaduais e municipais pela 

melhoria da qualidade educacional do país. 

 De acordo com o PDE (2007) no que tange à formação docente, o governo 

propõe duas frentes de ação: ampliar o acesso ao ensino superior nas universidades 

públicas federais e apoiar os programas de educação a distância. Em relação à 

primeira ação, para receber recursos previstos no PDE, as universidades federais 

precisarão apresentar projetos de reformulação que incluam o aumento de vagas, a 

ampliação ou abertura de cursos noturnos, a redução do custo por aluno, a 

flexibilização de currículos, a criação de novas arquiteturas curriculares e ações de 
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combate à evasão. A segunda ação diz respeito à oferta do ensino superior por meio 

da educação a distância, que será concretizada, nesse caso, pela Universidade 

Aberta do Brasil (UAB)10. Com a UAB, espera-se oferecer formação inicial aos 

professores em efetivo exercício na educação básica pública que ainda não têm 

graduação. 

 Para Freitas (2007) a modalidade de educação a distância na formação inicial 

dos professores pode levar a uma massificação da formação docente, conformando 

os professores a uma concepção de caráter subordinado, meramente instrumental, 

em contraposição à concepção do professor de caráter sócio-histórico, como 

profissionais da educação, intelectuais essenciais para a construção de um projeto 

social emancipador que ofereça novas possibilidades à educação da infância e da 

juventude. 

 Retomando as emendas do texto da LDB 9394/96, em 2009, temos a 

seguinte redação para o artigo 62 que trata sobre a formação de professores para a 

educação básica: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries 
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 
(BRASIL, LDB 9394, 1996, art. 62) 

 

 Percebemos que, embora reescrita, a ambiguidade na formação profissional 

dos professores permanece de maneira clara e formal, principalmente no que diz 

respeito ao magistério da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. 

Podemos observar, na escrita da lei, que o termo “Normal” além de admitir a 

habilitação em nível médio pode estar sugerindo o retorno do curso de formação 

para o magistério para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental em 

nível médio. 

 Fica bem explicito no texto que para lecionar num mesmo segmento 

educacional – educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, diferentes 

formações acadêmicas são aceitas, inclusive em nível médio e em nível superior. A 

ambiguidade permanece na formação no nível superior no curso de Pedagogia, 

                                                 
10 Projeto criado pelo MEC, em 2005, que articula as instituições públicas federais de ensino superior 
e os CEFETs para levarem o ensino superior aos municípios cuja oferta deste nível de ensino seja 
insuficiente ou ausente, na modalidade educação a distância. 
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quando esta formação profissional abarca uma série de habilidades que permite 

além da atuação como professor, a atuação como pedagogo na organização e 

gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do 

conhecimento, em diversas áreas da educação. Assim, o curso de Pedagogia torna-

se, também, um bacharelado, pois forma professores/cientistas da educação. 

 

2.1.3. As concepções de formação de professores no contexto das 
reformas educacionais 

 

 Na discussão sobre o trabalho docente como uma profissão, as quais 

demandam um corpo de saberes, habilidades, competências, normas e valores, 

evidenciam-se, atualmente, preocupações com os cursos de formação de 

professores, em nível superior, efetivamente no que diz respeito à formação do 

professor enquanto um profissional. 

 De acordo com Kincheloe (1997), os analistas educacionais identificam quatro 

paradigmas de formação de profissionais no final do século XX: behaviorístico, 

personalístico, artesanal tradicional e orientado para a pesquisa. 

 Na perspectiva behaviorista, a formação visa à aprendizagem de 

conhecimentos, habilidades e competências pensadas como sendo as mais 

relevantes para o bom ensino. Os professores são formados para se transformarem 

em funcionários não-reflexivos do Estado, burocratas e submissos, preparados para 

uma atividade de execução meramente instrumental, são transmissores de 

conteúdos predeterminados. A formação profissional é sócio e politicamente 

descontextualizada, pois não considera as questões dos propósitos e conseqüências 

do ensino e o professor vê seu papel social como “neutro em relação ao status quo” 

(KINCHELOE, 1997, p. 199). 

 No paradigma personalístico a formação de profissionais da educação gira 

em torno do desenvolvimento pessoal, e a competência é medida dentro de quadros 

individuais, é privilegiada a habilidade do professor para reorganizar as percepções 

e crenças sobre o ensino de comportamentos particulares e de conhecimentos 

específicos e habilidades. A formação personalista é, também, descontextualizada 

aceitando o status quo como dado fora do domínio social. 

 O paradigma artesanal tradicional considera os professores como artesãos 

semiprofissionais que desenvolvem competências por meio da experiência e, a 
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formação do professor, desenvolve-se dentro de um contexto sociopolítico que é 

imutável, desconsidera a luta pela democracia e pela justiça social e a dimensão 

política do ensinar. Kincheloe (1997, p. 200) alerta que aprender uma “[...] bateria de 

habilidades técnicas de ensino não somente não tem valor para promover um bom 

ensino para situações específicas, como também, freqüentemente, causa a perda 

pelos professores dos sinais dos propósitos do ensino”. 

 No paradigma orientado para a pesquisa a formação do professor é 

inerentemente política e “[...] enfatiza o cultivo de habilidades de investigação sobre 

o ensinar e os contextos multidimensionais que o preocupam” (KINCHELOE, 1997, 

p. 200). A formação visa produzir profissionais com habilidades de ensino para 

ensinar, com habilidades de pesquisa para analisar e compreender o que está 

ocorrendo na sala de aula, na escola e na sociedade. 

 Segundo Popkewitz (1992a) a evolução e as mudanças introduzidas nos 

modelos de formação de professores são vistas no contexto das inovações 

propostas pelas reformas educacionais nos diversos países, entendidas estas como 

parte das transformações nos sistemas de regulação social que caracterizam as 

sociedades capitalistas atuais. Os autores consideram que “[...] os esforços 

nacionais de reforma fazem parte e ajudam a configurar as relações de poder e as 

regulações que se produzem dentro e através das sociedades” (POPKEWITZ, 

1992a, p. 17). Assim, após a ênfase nas reformas dos currículos, a formação de 

professores é agora o aspecto focalizado com prioridade pelas reformas promovidas 

em diversos países. Para esses autores, o conteúdo e a organização da formação 

do professorado são centrais para os objetivos de modernização dos sistemas de 

ensino. Esses programas de reforma constituem também respostas às 

transformações ocorridas em diversos setores da vida social. 

 A análise das reformas na formação de professores, segundo Popkewitz 

(1992a, p. 42), deve se basear em duas noções de poder: a primeira, o “poder como 

soberania”, considera os atores sociais e os interesses que representam como 

forças que atuam em um determinado campo; a segunda, o “poder como 

conhecimento”, enfatiza o poder como função do conhecimento, analisando os 

modelos de comunicação, a produção dos discursos técnicos e acadêmicos, as 

normas e regras estabelecidas para se pensar a educação profissional. 

 De acordo com Popkewitz (1992a) os estudos sobre as reformas introduzidas 

na formação de professores em países como Portugal, Espanha, Islândia, Finlândia, 
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Suécia, Estados Unidos e Reino Unido revelam três características comuns: a 

primeira é o fato de as reformas estarem refletindo as transformações sociais, 

econômicas, culturais e políticas ocorridas nesses países, especialmente as 

mudanças ligadas à globalização econômica, aos novos perfis demográficos, às 

tensões étnicas e culturais e à reorganização do Estado; segundo, elas se 

caracterizam por uma crescente racionalização na operação dos sistemas 

educacionais, com ênfase em aspectos como produtividade e competência; e 

terceiro, os diversos casos estudados mostram a importância que adquiriram os 

órgãos de cooperação internacional, como a Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a União Européia, na implementação de tais 

reformas. 

 Muitos desses aspectos são comuns às mudanças às quais estamos 

assistindo em nosso país nos últimos anos. Também aqui as transformações 

econômicas criam novas demandas para o sistema educacional e o 

redimensionamento do Estado leva a esforços no sentido de introduzir maior 

racionalidade e conseguir ganhos de produtividade nos sistemas escolares. As 

reformas no campo educacional são parte integrante de um conjunto mais amplo de 

reformas do Estado brasileiro, cujos principais agentes deste movimento são as 

agências multilaterais, sob a hegemonia dos EUA, as quais orientam a economia e a 

sociedade, voltadas para a globalização do capitalismo. 

 O discurso da racionalidade, da produtividade e da equidade social, 

constituintes da orientação político-econômica neoliberal, tem sido transportado para 

os países subdesenvolvidos, de forma homogênea, desconsiderando suas 

especificidades e diferenças particulares. A compreensão e o entendimento da 

realidade ficam, assim, condicionados por uma racionalidade tendenciosamente 

globalizante, fundamentada em uma nova ordem mundial, cujos pilares assentam-se 

numa ciência considerada neopragmatista, a qual passa a legitimar o conhecimento 

da sociedade, sendo produzida no âmbito das instituições de ensino superior 

brasileiras (SILVA Jr., 2002). 

 Os pressupostos das reformas educacionais fundamentados em conceitos 

como eficiência e eficácia, excelência, competência, empregabilidade, etc., 

promovem uma reconfiguração da educação superior, cujo eixo tende a privilegiar os 

valores de mercado e a suposta profissionalização da ciência. E é justamente nesse 

cenário que, cada vez mais, a formação dos professores da educação infantil e dos 
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anos iniciais do ensino fundamental vem sendo oferecida em nível superior, ainda 

que se admita a formação em nível médio, na modalidade Normal. Essa formação 

se concretiza paulatinamente em cursos de licenciaturas, incorporando os debates e 

embates relacionados com a discussão da identidade e finalidade do Curso de 

Pedagogia e Normal Superior na atualidade. 

 No que diz respeito ao curso de Pedagogia, Tardif et. al. (1991) afirma que a 

antiga pedagogia geral é progressivamente substituída por uma pedagogia dividida 

em sub-domínios especializados cada vez mais autônomos, alimentados pelas 

ciências da educação nascentes. A formação dos professores perde, 

simultaneamente, sua característica de formação geral para se transformar em 

formação profissional especializada. Assim, de acordo com as atuais prescrições 

legais o modelo de formação tende a atender, sobretudo, aos requisitos que 

transitam entre a lógica da racionalidade técnica e a lógica do praticismo inoperante 

comprometendo o fortalecimento de uma identidade profissional quando prevalece a 

figura do técnico-especialista, que centra sua atividade em torno da discussão 

instrumental do trabalho pedagógico. 

 A definição de um modelo de formação de professores em nível superior 

atualmente se esboça e incorpora as discussões sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de formação de professores para a Educação Básica 

(DCN) e para os cursos de Pedagogia (DCN-Pedagogia). A flexibilidade, a inovação 

curricular, a interdisciplinaridade, o trabalho com pesquisas, a construção de 

competências para o exercício da docência são aspectos em destaque no conteúdo 

de ambas as diretrizes. Tais aspectos buscam, segundo a proposta dos 

documentos, superar uma concepção de formação docente pautada na necessidade 

de se dominar a técnica, o saber-fazer, reduzindo a tarefa do educador a um 

executor de ações, preocupado em transmitir o conteúdo. 

 A proposta das diretrizes se pauta em um modelo de formação que busca 

incorporar no interior dos cursos a formação de professores autônomos, reflexivos e 

criativos no exercício da prática educativa, desencadeando um conjunto de reflexões 

pertinentes à formação da professora da educação infantil e dos anos iniciais do 

ensino fundamental. No entanto, esses aspectos vêm sendo debatidos nas 

publicações da área que desenvolvem reflexões sobre a desprofissionalização do 

magistério, sobre a transposição acrítica da noção de competências para o âmbito 
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educacional ou sobre o lócus de preparação dos profissionais da educação no Brasil 

(FREITAS, 2002; DINIZ-PEREIRA, 1999). 

 Hirata (1994, p. 32), ao discorrer sobre a questão das competências, afirma 

tratar-se de uma noção “[...] oriunda do discurso empresarial nos últimos dez anos e 

retomada em seguida por economistas na França [...]. É uma ‘noção marcada 

política e ideologicamente por sua origem, da qual está ausente a idéia de relação 

social que define o conceito de qualificação’”. De acordo com a autora, competência 

denota saber ser, mais do que saber fazer e significa dizer que o trabalhador 

competente é aquele que sabe utilizar todos os seus conhecimentos – obtidos 

através de vários meios e recursos – nas mais diversas situações encontradas em 

seu posto de trabalho. 

 A noção de competências, veiculada nas Diretrizes Curriculares Nacionais, é 

entendida como a capacidade do profissional em mobilizar os conhecimentos 

aprendidos e transformá-los em ação, além de ter conhecimento sobre o seu 

trabalho. No lugar de disciplinas obrigatórias é apontada uma matriz curricular 

fundamentada em eixos articuladores das dimensões necessárias na formação 

profissional, tais como: a dimensão teórico/prática, conteúdos gerais e conteúdos 

pedagógicos, a disciplinaridade e interdisciplinaridade. 

 De acordo com Freitas (2002) a noção de competências veiculada nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais tem-se tornado referência para os sistemas de 

avaliação da educação nacional, tanto do rendimento dos alunos, quanto da eficácia 

dos cursos de formação, valorizando a dimensão da certificação no âmbito 

educativo. Freitas (2002) considera tal noção um retorno às concepções 

pragmatistas e tecnicistas da década de 1970, agora em um patamar mais 

avançado. 

 Nesse processo, segundo Maués (2005, p. 01) a categoria “competências” 

passa a ser “[...] uma referência para a formação do professor, enquanto uma 

concepção fundamental na proposta das Diretrizes Curriculares para a Formação do 

Professor da Educação Básica, em nível superior”. Na perspectiva da pedagogia das 

competências, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

da Educação Básica em nível superior apresentam-se essencialmente técnico-

instrumental, visando atender demandas mercadológicas, mediante a constatação 

de que a atual situação da educação no país está estabelecida em função do 

“preparo inadequado dos professores cuja formação de modo geral, manteve 
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predominantemente um formato tradicional, que não contempla muitas das 

características consideradas na atualidade, como inerentes à atividade docente” 

(DCN, 2001, p. 04). 

 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) as competências começam a 
se constituir em um modelo de formação que deverá servir de referência 
obrigatória para a formação, que dentro dessa ótica deverá atribuir à prática 
uma importância maior, tendo em vista que as competências, segundo o 
documento citado, se constituem nas atividades práticas, em situações 
concretas e contextualizadas. [...] Essa mudança é paradigmática, pois 
serão as situações concretas que determinarão os conhecimentos 
necessários a serem apreendidos, numa inversão entre o importante e o 
imediato, passando este último a representar a direção a ser adotada na 
formação. (MAUÉS, 2005, p. 06-07) 

 

 Segundo Maués (2005), a noção de competência está direcionada para 

responder às demandas específicas do sistema de produção capitalista, ficando 

evidente a relação direta entre a mesma e a lógica do mercado, devendo o 

profissional estar apto a dar conta de solucionar os problemas e os imprevistos 

decorrentes de situações novas de trabalho. 

 

Nessa perspectiva, tem-se um modelo de competência que se vincula a um 
[...] novo modelo pós-taylorista de organização do trabalho e de gestão da 
produção, o que significa dizer a um modelo onde a flexibilidade, a 
polivalência, a precarização sejam as características mais marcantes [...] o 
modelo de competências pode contribuir para a subordinação da educação 
ao racionalismo utilitarista do mercado. (MAUÉS, 2005, p. 08) 

 

 Com a subordinação da educação ao racionalismo utilitarista do mercado, 

tem-se, crescentemente, uma tendência à precarização do trabalho docente, em 

detrimento de sua profissionalização. 

 No caso específico da formação de professores para a educação infantil e 

anos iniciais do ensino fundamental em nível superior em cursos de Pedagogia, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para esses cursos propõe orientações normativas, 

princípios, procedimentos e finalidades amplas para a formação profissional. 

 

[...] exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, nos cursos de Ensino Médio de modalidade Normal e em 
cursos de Educação Profissional, nas áreas de serviços e apoio escolar, 
bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos. (BRASIL, DCN-Pedagogia, 2006, p. 7-8) 
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 De acordo com essa nova disposição tem-se a extinção progressiva das 

habilitações, anteriormente oferecida pelo curso de Pedagogia, que permitiam a 

atuação dos egressos na administração, planejamento, inspeção, supervisão e 

orientação educacional. A formação para essas áreas é prevista em caráter de 

aprofundamento de estudo ou em cursos de pós-graduação. Se oferecida nos 

cursos de Pedagogia, deve ser comprovada no histórico escolar do egresso sem, no 

entanto, se configurar como uma habilitação. Essas medidas visam em 

contrapartida, ampliar a compreensão sobre o conceito de atividade docente, 

considerada não somente a regência de classe, mas aquelas que englobam 

atividades de planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação 

de tarefas próprias do setor de Educação; de projetos e experiências educativas não 

escolares e a produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não escolares (BRASIL, DCN-Pedagogia, 

2006). 

 

A compreensão da licenciatura nos termos das DCN-Pedagogia, implicará, 
pois, uma sólida formação teórica, alicerçada no estudo das práticas 
educativas escolares e não-escolares e no desenvolvimento do pensamento 
crítico, reflexivo fundamento na contribuição das diferentes ciências e dos 
campos de saberes que atravessam o campo da pedagogia. (AGUIAR et. 
al., 2006, p. 832) 

 

 O que se pode perceber é uma amplitude da atuação docente. Ao definir o 

campo de atuação do pedagogo define-se o campo de atuação dos professores da 

educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, que não se restringirá 

ao trabalho docente, mas alcançará o trabalho pedagógico. Busca-se com esse 

movimento superar a dicotomia professor X especialistas: nem circunscrever a 

formação docente num conjunto de metodologias de ensino ou conteúdos 

específicos para a docência, nem fomentar a fragmentação já prevista desde 1969 – 

com as diversas habilitações – caracterizando na formação dos especialistas. 

 No entanto, se as DCN-Pedagogia e as DCN para formação inicial em nível 

superior dos professores da Educação Básica ampliam as perspectivas para o 

professor da educação infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, há que se 

notar o ponto vulnerável desse fundamento. Oliveira (2007) chama a atenção para 

relato de professores de um curso de Pedagogia que apontaram sua preocupação 

com a resistência das alunas em relação ao exercício da docência, demonstrando 
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que a amplitude na formação é incorporada pelas alunas como uma possibilidade de 

sair da sala de aula, ao invés de ser um caminho para potencializar a prática de 

ensino. Assim, melhorar a formação dos professores ampliando seu campo de 

conhecimento e de possibilidades de atuação parece não encontrar, ainda, um 

diálogo com a construção da identidade e do trabalho docente. As diretrizes acabam 

por estimular os alunos a procurarem outros campos de atuação, por considerá-los 

mais bem remunerados e mais valorizados. 

 

 Compartilhamos com Oliveira (2007) da mesma preocupação e, em momento 

anterior nesse estudo, já mencionamos que, enquanto professora do curso de 

Pedagogia, tivemos a oportunidade de constatar que a maioria dos alunos do curso 

de Pedagogia são resistentes a assumir a docência na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental. O interesse e as pretensões profissionais estão mais 

voltadas para a área da gestão escolar e pedagógica. 

 Acreditamos que essa preferência ocorre devido à desvalorização social do 

magistério na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental acarretada 

pelos baixos salários e dificuldades do exercício profissional e corroboramos com 

Santos (2006) ao afirmar que políticas públicas que não estão acopladas com uma 

melhoria no salário e na carreira dos professores acabam tendo pouco efeito. Com a 

intenção de compreender as interpenetrações existentes entre os componentes 

formação e carreira no processo de profissionalização do magistério na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, realizamos uma análise das 

políticas públicas que definiram as questões de carreira, remuneração e valorização 

do trabalho docente no Brasil. 

 

2.2. As políticas educacionais e a valorização do m agistério 

 

2.2.1. A valorização do magistério na história da e ducação 
brasileira 

 

 Durante décadas, os trabalhadores em educação do Brasil e suas 

organizações sindicais apontaram a valorização do magistério como um elemento 

constitutivo para a garantia de uma escola pública, gratuita e de boa qualidade. 
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Recorremos às reflexões de Monlevade (2000) para percorrer a história da 

valorização do magistério na educação brasileira, que se vincula à história do 

exercício docente e às mudanças ocorridas ao longo dos séculos em suas relações 

de trabalho e remuneração. 

 Segundo Monlevade (2000), os primeiros professores oficiais que 

desembarcaram no Brasil foram os sacerdotes da Companhia de Jesus, a quem o 

Rei de Portugal concedeu a tarefa de oferecer cursos elementares e secundários 

para os filhos de portugueses e de índios aculturados. Os jesuítas eram valorizados 

por possuírem uma sólida formação em cursos superiores de letras, filosofia e 

teologia e por se dedicarem, pela consagração religiosa e pelo voto de pobreza, à 

causa da evangelização. Por terem voto de pobreza os jesuítas viviam de rendas e, 

no Brasil, se estabeleceram em organizações coletivas, comunidades que se 

tornaram auto-sustentáveis pelas atividades agropecuárias. Os crescentes lucros 

auferidos nessas comunidades despertaram a cobiça do Primeiro Ministro Marquês 

de Pombal, que expulsou os jesuítas do Brasil. 

 Após a expulsão dos jesuítas inaugurou-se uma nova política de ensino, a 

das Aulas Régias que consistia em aulas isoladas e esparsas, ministradas por 

alguns religiosos e leigos com parcos conhecimentos, que eram remunerados com 

salários provenientes de um tributo público específico: o subsídio literário que era 

cobrado pelas Câmaras Municipais na comercialização de mercadorias - até de 

animais nos açougues; da produção de vinho e da destilação de cachaça. Nesse 

período também surgiram “[...] outro tipo de professor assalariado o das escolas 

particulares que então proliferaram, pago pela prodigalidade de fazendeiros ou 

comerciantes e pela novidade da época, a mensalidade dos alunos” (MONLEVADE, 

2000, p. 20). 

 À desvalorização social do magistério já instaurada pela não exigência de 

formação juntou-se a desvalorização salarial: para garantir a sua subsistência o 

professor precisava se ocupar de outro ofício civil ou religioso. Daí o início do 

processo da desprofissionalização e não de profissionalização ocasionado pelo 

tempo dividido entre duas ou mais ocupações, pela impossibilidade de compromisso 

com alguma escola, pela falta de horizonte de futuro, e pelas questões políticas 

sempre dependentes dos humores dos políticos locais e da inquisição. 

 A valorização do professor deixou de ser medida pelo saber, por 

pertencimento a uma Ordem Religiosa, pela autoridade ou alteridade, passando a 
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corresponder simplesmente ao valor de seu salário. A questão do ensino e do 

professor surge “[...] na agenda da sociedade brasileira, na Constituinte do Império, 

quando deputados das dezenove Províncias foram ao fundo da questão, reclamando 

um ensino público de qualidade que só poderia ser fruto da ação de professores 

qualificados e bem remunerados” (MONLEVADE, 2000, p. 22). 

 No Brasil independente, formata-se uma nova política educacional: a Lei 

prevê escolas públicas e gratuitas em todas as cidades, vilas e lugares do País, 

providas por professores com um salário que pelo menos lhes garantisse a 

subsistência. No entanto, o que ocorreu de fato foi uma transferência de 

responsabilidade do ensino básico do então governo federal para as Províncias, por 

meio do Ato Adicional à Constituição Imperial, que responsabilizava a Corte apenas 

pelos cursos superiores. Desde então, as Províncias se encarregaram de construir e 

prover de professores primários e secundários as escolas públicas, usando parte de 

seus impostos cobrados das vendas de produtos de circulação regional. A partir da 

constituição de poderes executivos e legislativos fortes em cada Província, foi 

possível a constituição dos sistemas educacionais centralizados na esfera estadual. 

 A adoção dessa política repercute até os dias atuais na qualidade de ensino 

na educação básica oferecida pelo setor público. O padrão de financiamento da 

educação escolar pública básica equivalia-se a uma política de “conta gotas” e 

envolvia a mais frágil esfera da federação, o Município, que segundo Monlevade 

(2000), em 1927 se integrou à política de vinculações articuladas do financiamento 

da educação pública. Nesse período podem ser identificados três tipos de “classes 

de professores”: “[...] os secundários do Liceu, bem remunerados; os primários 

estaduais e municipais, com baixos salários; os religiosos, sem salários, mas bens 

de vida, com a mensalidade pagas pelos pais e a isenção dos impostos, coerente 

com o voto de pobreza” (MONLEVADE, 2000, p. 59). 

 As Províncias ricas, como Rio de Janeiro e São Paulo, construíram grupos 

escolares e liceus, e para formar professores, grandiosas escolas normais. O ensino 

público passa a ser ofertado em diferentes formatos de estabelecimentos como os 

grupos escolares, as escolas modelos, as escolas isoladas e as escolas ambulantes 

(MORAES, 2007). A expansão do ensino primário ocorre a partir da ampliação do 

número de grupos escolares que passam a funcionar pela manhã, tarde e noite. 

Esse processo, que vai se consolidar em meados do século XX repercute 

profundamente no trabalho docente. 
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[...] a aglutinação das Escolas Reunidas e Grupos Escolares multiplicou o 
número de “professores e funcionários, salas de aula, turnos e 
dependências como diretoria, secretaria, sanitários, cantinas, pátios de 
recreação, quadras de esportes”, e o estudante foi “transformado em 
matéria prima que passa de mão em mão, de educador em educador, 
dentro de um sistema primário ou secundário”. (MONLEVADE, 2000, p. 61) 

 

 Nesse novo sistema, o professor perde “o poder e o papel de planejar o que o 

aluno deve aprender – o que vai ser provido pelo sistema através de Leis e Portarias 

com programas detalhados” e perde também o poder de avaliar a aprendizagem dos 

alunos, dividindo a responsabilidade dessa tarefa com outros profissionais 

responsáveis pela direção, supervisão e inspeção da escola (MONLEVADE, 2000, p. 

62). O professor passa, então, a ser pago pela execução da tarefa de dar aulas e a 

conviver com a redução dos seus salários, situação que o obriga a aumentar a 

jornada de trabalho para garantir um pouco de qualidade no seu sustento. Com isso, 

 

[...] o professor virou máquina, do qual não se esperava mais a competência 
do artesão ou o trabalho do operário qualificado – as respostas às questões 
são unívocas e estão no 'livro do mestre’ – restando ao professor cadenciar, 
no melhor ritmo maquinal possível, o rio de estadia dos alunos no seu turno 
escolar, na sua hora-aula, esta última preferencialmente com menos de 
sessenta minutos. (MONLEVADE, 2000, p. 63) 

 

 Outro ponto observado por Monlevade (2000) é que da década de 1950 em 

diante a população brasileira cresce vegetativamente e se desloca para as cidades, 

causando uma verdadeira inundação de matrículas nas escolas. Improvisam-se 

professores, principalmente nas escolas secundárias que se espalham por todas as 

cidades do país. Multiplicam-se os turnos e as jornadas dos professores e divide-se 

o valor dos salários. É o início do agravamento da crise de desvalorização do 

magistério, da qual ainda não conseguimos sair. 

 Nesse contexto de desvalorização profissional e na tentativa de superação, 

professores buscam construir saídas de sobrevivência como transformar-se em 

empresários da educação, aproveitando espaços de oferta em nichos de mercado 

como a educação infantil, o ensino supletivo e os cursinhos pré-vestibulares. Na 

perspectiva de revalorização, os professores buscam qualificar-se em nível de pós-

graduação, na esperança de uma progressão funcional para os quadros do ensino 

superior assumindo uma nova identidade e valorização profissional. 
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 Entendemos que partindo da escola jesuítica, elitista, mas eficaz e de 

qualidade nos seus limites, ingressamos na escola de massa, cada vez mais aberta 

a todos, mais seletiva, “[...] tal qual a fábrica que separa o metal puro, o aluno 

aprovado, do minério bruto que produz a ganga do aluno reprovado” (MONLEVADE, 

2000, p. 62). E é nessa escola universal que atende as crianças, adolescentes e 

jovens das camadas populares, “[...] o maior campo de atuação do professor e a sua 

valorização social e profissional se fazem agora essencialmente pela variação do 

valor do salário, o que remete a uma nova questão: o que é e como se dá esta 

'valorização salarial'?” (MONLEVADE, 2000, p. 65). 

 De acordo com Monlevade (2000, p. 69) a “[...] valorização salarial não se 

mede apenas pelo valor nominal do salário, mas pelo resultado de comparações no 

mercado e de lutas entre trabalho e capital [...]” e, em relação à remuneração dos 

professores podemos evidenciar a diferenciação no que se refere à valorização do 

magistério no setor público e no setor privado. No caso dos professores das escolas 

públicas “[...] o pagamento dos salários provém de recursos públicos e seus patrões 

são governos estaduais e municipais, que oferecem serviços gratuitos 

correspondentes a direitos sociais e a impostos pagos pelos cidadãos” 

(MONLEVADE, 2000, p. 69). 

 Assim, diferentemente do setor privado, cujo aumento do lucro se dá a partir 

do crescimento do número de estudantes matriculados, no setor público 

 

[...] há uma correlação entre a quantidade de ingresso de tributos que 
alimentam os fundos públicos, o número de matrículas e o salário dos 
professores. Quanto maior a arrecadação, tanto maior será o salário 
potencial. Quanto menor for o número de professores, derivado do número 
de matrículas no ensino público, tanto maior poderá ser o seu salário. 
(MONLEVADE, 2000, p. 69) 

 

 Para Monlevade (2000) a desvalorização salarial dos professores, 

principalmente dos professores das escolas públicas se justifica pelo fato de que no 

Brasil ocorreu um maior crescimento das matrículas e do número de professores do 

que da arrecadação de tributos com dois gravames ao longo do processo: “[...] a 

escolarização obrigatória e real se estendeu para antes dos sete anos e para além 

dos onze e os tributos, principalmente os federais, aumentaram menos no campo 

dos impostos do que das contribuições sociais, estas últimas não vinculadas à 

educação” (MONLEVADE, 2000, p. 70). 
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 A relação entre tributos, matrículas e salários de professores ficou explícita a 

partir da vinculação entre a arrecadação de impostos e sua destinação à educação 

pública. Nesta perspectiva, o aumento do número de matrículas implica em um 

maior número de professores, ocasionando uma maior divisão dos fundos públicos 

que resulta em salários menores, devido às opções governamentais que raramente 

seguem na direção de aumentar os recursos vinculados à educação pública. 

 Neste sentido, a evolução histórica dos salários dos professores da educação 

básica pública no Brasil “[...] revela uma permanente tensão entre a diversidade e a 

unidade, num processo de ganhos e perdas, tanto no conjunto do país como no 

interior de cada sistema e cada rede de ensino” (MONLEVADE, 2000, p. 102). Por 

isso, uma das principais reivindicações do magistério público permanece sendo o 

estabelecimento de um “[...] parâmetro de unificação salarial dos professores da 

educação básica pública que os valorize a partir de um mínimo, sem violentar a 

autonomia e inibir a capacidade de Estados e Municípios de ser criativos e 

diferentes nos modos de qualificar o trabalho docente” (MONLEVADE, 2000, p. 104). 

 De acordo com Monlevade (2000), algumas alternativas de parâmetros 

salariais para os professores foram experimentadas como: a banda ou faixa salarial, 

tentada na Lei Imperial de 1827; o salário médio, proposto pelo MEC em 1995; o 

Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), proposto pelos trabalhadores em 

educação, durante o processo da Constituinte em 1988, e transformado em lei em 

200811. O PSPN pode ser definido como “a quantia abaixo da qual os sistemas de 

ensino não poderão fixar o vencimento inicial da carreira do magistério no menor 

grau de habilitação”, cujas características são: ser irredutível, “seu valor de compra 

deve estar sempre defendido da inflação e da carestia”; ser indivisível, pois “ele é 

pago por um cargo docente que corresponde ao trabalho integral do professor na 

escola, com um número estabelecido de horas-aula e outro de horas-atividades” e 

“exclui-se a hipótese da soma de dois cargos” (MONLEVADE, 2000, p. 105). 

 O processo de desvalorização salarial e da desqualificação da profissão 

relaciona-se ainda a tendência de organização de uma dupla jornada de trabalho, 

com uma ampliação do tempo de horas/aula semanais combinada com a redução do 

tempo de horas/atividades, o que implica em sobrecarga do trabalho com 

                                                 
11 Lei 11.738/2008. Regulamenta a alínea e, inciso III, do caput do artigo 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias para instituir o Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica. 
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desvalorização salarial. A proposta de universalização do atendimento escolar não 

foi acompanhada pelo crescimento dos investimentos públicos na educação, 

fazendo com que os professores se desdobrassem para atender um maior número 

de alunos ampliando a jornada de trabalho. 

 

A multiplicação de jornadas se tornou não só uma necessidade derivada da 
expansão das escolas e da extensão da escolaridade ao ginásio e ao 
colegial como também um valor cívico que se expressava na aceitação pelo 
professor do convite a mais trabalho, inclusive ao 'sacerdócio' do ensino 
noturno. (MONLEVADE, 2005, p. 98) 

 

 Ao assumir jornadas múltiplas de trabalho, os professores buscavam a 

manutenção de um determinado padrão de vida típico da classe média mediante um 

quadro econômico de inflação crescente. Nesse contexto, o acúmulo de cargos foi 

legitimado pela Constituição Federal de 1946 e pela Lei 5692/71. 

 

O crescimento das redes municipais facilitado pelo FPM vinculado à 
educação viabilizou o duplo emprego e os estatutos do magistério que a Lei 
5692/71 exigiu passaram a prever dois cargos na carreira, a que se 
acessava por dois concursos, ou regimes de trabalho e jornadas ampliadas, 
com compensações salariais. (MONLEVADE, 2000, p. 99) 

 

 Em relação aos direitos e garantias profissionais a serem expressos nos 

estatutos do magistério, os governos resistiram em assegurar uma política concreta 

de valorização. Tendo em vista o arrocho salarial, a progressão na carreira foi 

transformada em um simples instrumento de defesa do valor do salário-base do 

magistério, por meio do pagamento de adicionais de tempo de serviço, progressão 

por titulação, gratificações e abonos, como compensação pelas perdas salariais. 

 Os baixos salários e as péssimas condições de trabalho levaram os 

professores a organizarem-se em associações, sindicatos, fóruns, etc. contra o 

arrocho salarial e pela valorização do magistério. Em suas greves históricas 

reivindicam uma política salarial para manter o poder de compra de seus 

vencimentos e a constituição de planos de carreira como estratégia para atrair e 

reter profissionais garantindo-lhes uma perspectiva profissional ao longo dos anos 

de trabalho. Assim, o debate sobre a remuneração e carreira dos profissionais da 

educação básica é central na proposição de documentos e políticas de valorização 

do magistério, internacionais e nacionais, e envolve a discussão sobre a regulação 

das relações de trabalho no setor público. 
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2.2.2. Princípios básicos definidores da valorizaçã o docente: 
documentos internacionais 

 

 Ball (2001, p. 102) nos alerta para o fato de que a implantação das políticas 

públicas nacionais é, inevitavelmente, um processo de “bricolagem”; um constante 

processo de empréstimo e cópia de fragmentos e partes de idéias de outros 

contextos, de uso e melhoria de abordagens globais e locais já tentadas e testadas. 

Nesse mesmo sentido Popkewitz (1996, p. 47) afirma que “[...] se pode encontrar 

uma particular internacionalização de idéias assim como uma reflexão ‘nacional’ 

específica sobre como estas idéias se concretizam [...]”, assim, não podemos 

desconhecer as influências globais e internacionais na formulação das políticas 

nacionais. 

 Consideramos importante destacar que o debate atual sobre a valorização do 

magistério no Brasil, remuneração e plano de carreira, repercute diferentes políticas 

internacionais. Um primeiro documento que merece destaque é a Recomendação 

Relativa à Situação do Pessoal Docente, aprovada em 1966 pela Conferência 

Intergovernamental Especial sobre a Situação do Pessoal Docente, organizada sob 

os auspícios da UNESCO. O conteúdo dessa Recomendação é rico e abrangente, 

incluindo política de formação e de educação continuada, profissão, carreira e 

salários, ética profissional, direitos e obrigações, seguridade social e condições 

mínimas a um exercício docente eficaz. 

 Esse documento apresenta um conjunto de recomendações para a reflexão 

sobre a condição docente no contexto educacional, no qual define como docentes 

“todas as pessoas que nas escolas assumem a responsabilidade da educação dos 

alunos” e o termo “condição”, é empregado em relação ao docente designando 

“posição social reconhecida na sociedade, de acordo com o grau de consideração 

atribuído a sua função, assim com sua competência, condições de trabalho, 

remuneração e vantagens materiais garantidas em comparação com outras 

profissões” (I, 1, b). 

 A Recomendação aplica-se “a todos os docentes das escolas públicas ou 

privadas de ensino básico: instituições de ensino regular e outras modalidades como 

de jovens e adultos, técnico, profissional e instituições de educação infantil” (II, 2), 

destacando entre os princípios gerais da educação, que “deverá ser reconhecido 
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que o desenvolvimento da educação depende, em grande parte, da formação e da 

competência do docente, assim como de suas qualidades humanas, pedagógicas e 

profissionais” (III, 4). Por isso, “é preciso que os docentes se beneficiem de uma 

condição justa de trabalho e que seja uma profissão que desfrute do respeito público 

que merece” (III, 5) e que as organizações de docentes sejam “reconhecidas como 

força que contribui, de forma considerável, para o desenvolvimento da educação e, 

por conseguinte, deverão interferir na elaboração da política educacional” (III, 9). 

 De acordo com a Recomendação, UNESCO (1966), a política educacional 

deve integrar o “planejamento global econômico e social destinado a melhorar as 

condições de vida” (IV, 10, d), o que exige um processo de formação e 

aperfeiçoamento profissional para garantir número suficiente de profissionais 

capacitados e qualificados, conhecedores da vida de sua comunidade. Além de uma 

“estreita cooperação entre as autoridades e as organizações docentes, patrões, 

empregados e pais de alunos, organizações culturais e instituições de especialistas 

ou de pesquisadores” (IV, 10, k) na definição da política educacional e seus 

objetivos. Destaca-se o reconhecimento da necessidade de programas de formação 

docente, inicial e continuada e em serviço, para modificar e/ou ampliar o “campo de 

atividades, aspirar a promoções e se manter atualizado sobre os progressos 

alcançados em sua área de atuação” (VI, 33.1). 

 No que se refere ao trabalho e a carreira docente, o documento da UNESCO 

(1966) afirma que “a política de contratação dos docentes deverá ser claramente 

definida, em colaboração com as organizações de docentes e estabelecerá normas 

que definem direitos e obrigações” (VII, 38). A promoção e ascensão na carreira 

devem permitir a passagem de um nível ensino a outro. As avaliações para 

promoção deverão ser objetivas e “de acordo com critérios estritamente profissionais 

e em consonância com as entidades de classe” (VII, 44). Quanto ao aspecto da 

estabilidade e segurança afirma que elas não podem ser sujeitas às questões 

conjunturais e que “os docentes deverão estar protegidos contra as arbitrariedades 

que ameacem sua situação profissional ou carreira” (VII, 46). 

 Com relação aos direitos dos docentes, o documento chama a atenção para a 

necessidade de exames periódicos e gratuitos para os docentes; a não 

discriminação das mulheres; o direito de creches ou escolas maternais para os filhos 

menores; a necessidade de medidas que garantam a lotação de mães docentes, 

com filhos menores, próxima ao seu local de residência (VII, 54-58). 
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 Observa-se também no documento uma preocupação na garantia da 

autonomia e liberdade profissional e, para isso, a Recomendação defende que “os 

docentes e as organizações de docentes deverão participar da elaboração dos 

novos programas, manuais e meios auxiliares de ensino” (VIII, 62) e que “todo 

sistema de inspeção ou controle deverá ser concebido de modo a incentivar e ajudar 

os docentes no cumprimento de suas tarefas profissionais e para evitar restringir-

lhes a liberdade, a iniciativa e a responsabilidade” (VIII, 63). Acrescentando que, 

“quando a atividade docente for avaliada, ela deverá ser objetiva e informada ao 

interessado” (VIII, 64.1), resguardando o direito do docente de recorrer contra 

avaliação que considerar injusta e ter acesso, por escrito, a toda queixa apresentada 

às autoridades superiores (VIII, 68.1). 

 No documento de recomendações da UNESCO (1966), as organizações 

classistas assumem papel relevante e deverão ser consideradas pelas autoridades, 

as quais recomenda-se que estabeleçam e apliquem “regularmente procedimentos 

de consulta junto às organizações classistas sobre questões, tais como, política 

educacional, organização escolar e todas as mudanças que possam ocorrer na 

educação” (VIII, 75). 

 Assim, as opiniões dos docentes e de suas organizações classistas deverão 

ser consideradas nas “recomendações dos docentes referentes ao tipo de ensino 

mais adequado aos alunos assim como a orientação de seus estudos” (VIII, 66) e na 

“definição e respeito pelas normas profissionais aplicáveis aos docentes” (VIII, 71), 

“os salários e as condições de trabalho dos docentes serão determinados via 

negociações intermediárias pelos respectivos sindicatos de professores e patrões” 

(VIII, 82), além da instituição de “um sistema paritário entre patrões e empregados 

para resolver os conflitos sobre condições de trabalho” (VIII, 84). 

 O documento da UNESCO (1966) estabelece critérios para a remuneração 

docente que deverá: 

 

a) ser compatível com a importância atribuída pela sociedade à função 
educativa e, consequentemente, com todas as incumbências que são da 
responsabilidade do docente a partir do momento em que se investe dessa 
responsabilidade; b) ser comparável às demais profissões que exigem 
qualificação análoga ou equivalente; c) assegurar nível de vida satisfatório 
tanto para o docente quanto para seus familiares assim como meios de 
melhoria de sua qualificação profissional, desenvolvimento de seus 
conhecimentos e enriquecimento de sua cultura; d) considerar que 
determinados cargos exigem maior experiência, melhores qualificações e 
amplas responsabilidades. (UNESCO, 1966, X, 115) 
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 O documento UNESCO (1966) garante a participação do sindicato na 

definição da tabela de vencimentos e estabelece que as diferenças salariais devem 

ser baseadas em critérios como titulação, antiguidade ou nível de responsabilidade, 

porém “a diferença entre a menor e maior remuneração será mantida dentro de um 

critério razoável” (X, 119). Nos planos de carreira deve-se prever que o “tempo 

previsto para ascender do nível inicial ao topo da escala não deve ultrapassar de 10 

a 15 anos” (X, 122.2), com aumentos de salários de preferência anualmente (X, 

122.1), considerando “fatores como aumento do custo de vida, elevação do nível de 

vida resultante do crescimento da produtividade ou dos movimentos ascendentes de 

caráter geral que ocorrem com os salários e remunerações” (X, 123.1), garantindo a 

participação dos sindicatos na definição da política salarial, inclusive não aplicando 

nenhuma política com base no mérito, sem consulta prévia e consentimento dos 

mesmos (X, 124). 

 O documento da UNESCO (1966) estabelece recomendações referentes à 

jornada de trabalho, definição de número de horas/aula, aparelhamento dos prédios 

escolares para oferecer condições de trabalho aos docentes, a inclusão no cálculo 

de tempo de serviço e de aposentadoria, das licenças para tratamento de saúde e 

maternidade e da licença remunerada para estudos (VIII, 95, 101, 102, 104) e o 

estabelecimento dos benefícios da seguridade social, no que se refere à assistência 

médica, doenças, desemprego, aposentadoria, acidente de trabalho, enfermidades 

decorrentes da atividade profissional, salário-família, licença maternidade, invalidez 

e viuvez (XI, 126.1). Por fim, considera ser um dever das autoridades 

 

[...] reconhecer que a melhoria da situação social e econômica dos 
docentes, de sua condição de vida, de trabalho e de emprego, bem como as 
perspectivas de carreira constituem o melhor meio de remediar a falta de 
pessoal competente e experiente, assim como para atrair para a profissão e 
nela manter grande número de pessoas plenamente capacitadas. 
(UNESCO, 1966, XI, 145) 

 

 A profissionalização docente constitui objeto de outro documento internacional 

importante: a Recomendacion para la ejecucion del proyecto principal de educacion 

em el periodo 1993-1996, apresentada pelo Comitê Regional Intergubenamental Del 

Proyeto Principal de Educación em América Latia y El Caribe. Nos princípios 

apresentados por esse documento a profissionalização docente deve ser 
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compreendida como ação educativa fundada num conhecimento especializado, que 

considere os avanços dos conhecimentos científicos e técnicos, as 

responsabilidades pré-estabelecidas, os critérios éticos que regem a profissão, os 

diferentes contextos e as características culturais. 

 Neste sentido, o bom desempenho docente exige o estabelecimento de uma 

carreira que inclua um sistema de remuneração digno que motive e incentive o 

cumprimento de novas tarefas educativas, além do investimento na melhoria das 

condições físicas das escolas, com a incorporação de recursos oriundos da 

comunidade. Para isso, os países podem adotar várias fórmulas de incremento, 

sobretudo, associados ao desempenho do trabalho e aos seus resultados; uma nova 

estrutura de carreira que relacione as atividades de aula e as necessidades 

pedagógicas da escola; a fixação de objetivos de aprendizagem a serem 

alcançados; a seleção e a remuneração especial dos diretores de escola. 

 A Declaração de Cochabamba, de 2001, consiste em outro documento que 

apresenta recomendações sobre políticas educativas para o século XXI, e declara 

que os docentes são insubstituíveis e a transformação educacional pressupõe a sua 

preparação e disposição para ensinar. Considera como problemas a serem 

enfrentados e solucionados: a formação inicial e continuada, a participação dos 

professores nos projetos educativos e a criação de grupos de investigação sobre o 

trabalho docente. Como tarefa urgente defende a melhoria das condições de 

trabalho e de desenvolvimento profissional, a partir de remuneração adequada, 

desenvolvimento profissional, aprendizagem permanente, avaliação de desempenho 

e responsabilidade pelos resultados da aprendizagem estudantil. 

 O documento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), publicado em 2005, Le role crucial des enseignants: attirer, 

former et retenir des enseignants de qualité, ao analisar a situação do trabalho 

docente e os desafios da educação européia atual, aponta a necessidade de 

investimento nos professores no sentido de construir uma “docência de sucesso”, 

como elemento integrante da melhoria da qualidade da educação pública. 

 Diante da constatação da queda do valor do salário docente, do processo de 

envelhecimento do corpo docente do ensino primário em grande parte dos países 

pesquisados, o documento apresenta duas iniciativas a serem desenvolvidas sendo 

a primeira atrair e reter “professores competentes” e incentivá-los a obterem bons 

resultados constantemente; e a segunda melhorar o status da profissão tornando-a 
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competitiva no mercado de trabalho e atrair docentes para o trabalho em 

estabelecimentos escolares específicos. Neste sentido, os objetivos políticos 

apresentados são: tornar a profissão docente atrativa; construir mecanismos de 

aprimoramento profissional; estabelecer regras de recrutamento/seleção e 

mecanismos para reter os professores “eficazes” e envolver os docentes na 

elaboração das políticas educacionais. 

 O documento da OCDE (2005) avalia que as propostas indicadas não se 

aplicam da mesma maneira aos vinte e cinco países participantes do estudo, em 

razão das tradições sociais, econômicas e educativas. Uma delas é a forma de 

organização da carreira docente, pois baseados em estudos constatou-se que a 

maioria dos docentes trabalha no setor público e o modelo de emprego difere de um 

país a outro. Foram observados dois modelos básicos de organização de emprego: 

um com eixo na carreira e outro com eixo no posto. 

 Países como França, Japão, Coréia e Espanha são exemplos do modelo 

baseados na carreira, ou seja, o acesso inicial é realizado, geralmente, cedo, com 

referência na formação e/ou por meio de concursos públicos, com critérios, 

geralmente, exigentes. Após o recrutamento os docentes acessam uma função com 

regras internas e a promoção repousa sobre um sistema de classes salariais 

referentes mais ao indivíduo do que a um posto específico, assim, o emprego no 

setor público se torna mais atrativo que o emprego no setor privado pelo salário 

maior, segurança no emprego e direito à aposentadoria. 

 Canadá, Suécia, Suíça e Reino Unido são exemplos de países com 

características de emprego baseado no posto, ou seja, concentrados na seleção de 

candidatos mais competentes para cada posto, via recrutamento externo ou por 

promoção interna, atraindo profissionais que passaram por outros empregos. O 

salário inicial é atraente, mas acaba sendo pequeno durante a carreira, e o avanço a 

um posto novo é limitado. A seleção e a gestão são descentralizadas e organizadas 

pelos estabelecimentos escolares ou órgãos locais autorizados. 

 Apesar das diferenças organizacionais decorrentes dos dois modelos de 

organização do emprego (carreira versus posto) o documento apresenta orientações 

políticas comuns: investir na qualidade dos profissionais mais que na quantidade; 

desenvolver políticas para adaptar a formação e o desempenho docente às 

necessidades da escola; considerar a formação docente como um contínuo; tornar a 

formação docente mais flexível; transformar os professores em profissionais de 
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ponta da informação; confiar aos estabelecimentos de ensino a responsabilidade em 

matéria de gestão do pessoal docente. 

 O envolvimento dos docentes na elaboração das políticas educacionais é 

destacado como fundamental para se alcançar mudanças substanciais, pois eles 

passam a reivindicar a autoria da reforma. Esse envolvimento pode ser realizado por 

meio de diferentes formas institucionais, como os conselhos de professores, e são 

importantes para combinarem a autonomia profissional e a responsabilidade pública, 

como ocorre com outras profissões, como a medicina, o direito e a engenharia civil. 

Para isso, considera necessário ajudar os docentes a criarem comunidades 

profissionais em diferentes instâncias, inclusive no estabelecimento escolar. No 

entanto, de acordo com o documento da OCDE (2005), há sérias lacunas na 

pesquisa relativa aos professores, no que se refere a sua preparação, o seu trabalho 

e a sua carreira, que dificultam a comparação sobre as condições de trabalho e a 

carreira docente entre os diferentes países e em relação a outras profissões. 

 Todos esses documentos tiveram repercussão na elaboração das políticas 

educacionais nacionais. Para Amin (1997) as políticas nacionais necessitam ser 

compreendidas como o produto de um nexo de influências e interdependências que 

resultam numa “interconexão, multiplexidade, e hibridização”, isto é, “a combinação 

de lógicas globais, distantes e locais” (AMIN, 1997, p. 133). Embora as políticas 

formuladas no campo internacional constituam influências relevantes, segundo Ball 

(2001) é necessário destacar, explicitamente, as inter-relações entre os diferentes 

níveis e contextos do processo político (macro, intermediário e micro) ao examinar 

como esses contextos estão continuamente inter-relacionados, bem como a disputa 

e a resistência para o desenvolvimento de uma teoria da e para a mudança. 

 Com essa perspectiva, analisamos os documentos nacionais e as políticas 

públicas para a valorização do magistério a partir da promulgação da Lei 9394/96 e 

as formulações políticas do Ministério da Educação sobre o Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público. 

 

2.2.3. As políticas públicas para a valorização do magistério: 
documentos nacionais 

 

 A consciência da desvalorização do magistério se torna presente no texto da 

Constituição Federal de 1988 que consignou como um de seus princípios, no artigo 
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206, inciso V, a valorização dos professores garantindo planos de carreira para o 

magistério público, piso salarial profissional e o ingresso na carreira exclusivamente 

por concurso público. As propostas para a valorização do magistério, presentes nos 

debates sobre a melhoria da qualidade da educação pública, ocorridas ao longo dos 

anos, também vão constar no primeiro projeto da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), em 1988, e na proposta aprovada, nessa ficando ausente 

a questão da jornada de trabalho. 

 Para Monlevade (2000), os constituintes indicaram três caminhos para a 

conquista da valorização: a necessidade de uma titulação acadêmica e de 

enquadramento profissional numa carreira que supõe estabilidade e progressão e, a 

proteção e valorização salarial, através de um piso profissional para o magistério 

público. 

 Durante a década de 1990 foram organizados espaços para a elaboração de 

políticas de valorização do magistério tais como o Fórum Permanente de 

Valorização do Magistério e da Qualidade da Educação Básica, com a participação 

do Ministério da Educação e Cultura (MEC), Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE)12, Conselho Nacional de Secretários Estaduais 

de Educação (CONSED)13, União de Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME)14, Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), Fórum 

dos Conselhos Estaduais de Educação; o Plano Decenal de Educação para Todos; 

e o Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da Educação. 

 Em 1992, o Ministério da Educação e Cultura articulou com o Senador Darcy 

Ribeiro, um projeto alternativo de LDB, que não previa o Piso Salarial Profissional 

Nacional, mas vinculava o piso salarial ao dos demais profissionais de formação 

equivalente no serviço público. No mesmo ano foi realizado o Compromisso 

Nacional de Educação para Todos, e no ano seguinte, durante a Conferência 

Nacional de Educação para Todos, o Acordo Nacional, concretizado posteriormente, 

                                                 
12 A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) congrega 27 entidades 
estaduais de educação e representa 2.211.510 milhões de profissionais, sendo 990.466 filiados, 
conforme dados fornecidos por sua Secretaria Geral referentes a janeiro de 2008. 
13 O Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), fundado em 25 de setembro de 
1986, congrega os dirigentes estaduais de educação dos Estados e do Distrito Federal. 
14 A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), fundada em outubro de 1986, 
é uma entidade nacional que congrega os dirigentes municipais de educação. 



 133

em 1994 por meio do Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da 

Educação15. 

 O Pacto tinha como um de seus princípios a implementação de políticas de 

valorização do magistério, pois compreendia haver uma estreita relação entre a 

qualidade da educação básica e a profissionalização do magistério. 

 

A profissionalização do magistério, processo do reconhecimento pela 
sociedade, da importância política, social, cultural e econômica do 
professor, corresponde à elevação do nível de formação, à organização de 
planos de carreira, com acesso via concurso público e remuneração 
compatível, e à melhoria das condições de trabalho dos educadores. 
(BRASIL, Pacto Nacional pela Valorização do Magistério e Qualidade da 
Educação, 1994, p. 2) 

 

 Em linhas gerais, o documento apresentava metas para a formação inicial dos 

professores da educação infantil e do ensino fundamental, progressivamente, em 

nível superior, a necessidade de revisão dos programas de formação de docentes e 

dos cursos de pós-graduação para o magistério. Também apontava a necessidade 

de revisão dos estatutos e planos de carreira, no sentido de valorizar a formação 

inicial e continuada, bem como o desempenho profissional. O documento previa 

também o estabelecimento do piso salarial profissional nacional para o professor 

habilitado, pelo menos, em nível médio e que estivesse no exercício de atividade 

educacional. Estabelecia ainda como meta a melhoria das condições do trabalho 

docente, compreendendo as condições materiais das instituições de educação, a 

assistência técnico-científica aos professores, o aperfeiçoamento dos processos de 

gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros da instituição educacional, 

garantindo-se condições democráticas. 

 Outro passo na constituição de uma política de valorização do magistério e no 

sentido de assegurar as conquistas sociais presentes na Constituição Federal foi a 

elaboração de um Plano Nacional de Educação em cumprimento ao estabelecido 

pelo artigo 214, da Constituição Federal: 

 

                                                 
15 O Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da Educação foi assinado em 19 de outubro 
de 1994, pela CNTE junto com a UNDIME, o CONSED e o MEC, como resultado de um caminho 
percorrido a partir de 1989 com as reuniões preparatórias à Conferência Mundial sobre Educação 
para Todos (Tailândia, 1990) até a Conferência Nacional de Educação para Todos, realizada em 
Brasília, em 1994. Foi nessa reunião que a entidade assinou o Acordo Nacional de Educação para 
Todos, no bojo do qual era proposto um Programa de Emergência que deu origem ao Acordo 
Nacional em 1992 e ao Pacto em 1994. 
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A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, 
visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos 
níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam á: 
I – erradicação do analfabetismo; 
II – universalização do atendimento escolar; 
III – melhoria da qualidade de ensino; 
IV – formação para o trabalho; 
V – promoção humanística, científica e tecnológica do País. (BRASIL, 
Constituição Federal, 1988, art. 215). 

 

 Nos anos de 1996 a 1999, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública 

realizou três Congressos Nacionais da Educação (CONED), sendo que o I CONED 

fixou os referenciais para a elaboração do PNE; o II CONED consolidou o Plano 

Nacional de Educação - Proposta da Sociedade Brasileira; e o III CONED discutiu a 

implementação dos conteúdos do PNE nos estados e municípios no sentido da 

reafirmação da educação como direito de todos e dever do Estado. 

 O Plano Nacional de Educação - Proposta da Sociedade Brasileira, 

consolidado na plenária final do II CONED, em 1997, propõe a constituição do 

Sistema Nacional de Educação, concebido “como expressão institucional do esforço 

organizado, autônomo e permanente do Estado e da sociedade brasileira” (PNE – 

Proposta da Sociedade Brasileira, 1997, p. 20). A proposta defendia a gestão da 

educação a partir de duas instâncias de organização e gestão democrática da 

educação brasileira: o Fórum Nacional de Educação, definido como instância 

deliberativa do Sistema Nacional de Educação e os Conselhos Escolares e 

Universitários, enquanto instrumentos da gestão democrática da educação básica e 

da educação superior, respectivamente. (PNE – Proposta da Sociedade Brasileira, 

1997, p. 24) 

 Como políticas de valorização dos profissionais da educação, o PNE – 

Proposta da Sociedade Brasileira, apresentava a necessidade de “garantir a 

valorização dos profissionais da educação (professores, técnicos e funcionários 

administrativos) em sua formação básica e continuada, carreira e salário” (PNE – 

Proposta da Sociedade Brasileira, 1997, p. 25). 

 No aspecto da formação básica para atuação docente estabelecia para a 

educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, a habilitação mínima do 

curso normal e a licenciatura plena em Pedagogia, em dez anos, e a licenciatura 

plena com conhecimento específico para atuação nos anos finais e no ensino médio. 

A formação básica foi definida como um mecanismo de profissionalização docente 

“em contraposição ao exercício profissional dos “agentes educativos” que generaliza 
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e desqualifica a ação pedagógica” especialmente no caso da educação infantil (PNE 

– Proposta da Sociedade Brasileira, 1997, p. 46). 

 Como metas fundamentais para a efetivação das políticas de valorização dos 

profissionais da educação, o PNE – Proposta da Sociedade Brasileira apresentava: 

 

- Implantar, no prazo de um ano, planos de carreira e de formação para 
profissionais do magistério, em todos os níveis e modalidades de educação, 
com garantia de recursos; 
- Implantar, no prazo de um ano, planos de carreira e de formação para 
profissionais da educação que atuam em áreas técnica e administrativa, em 
todos os níveis e modalidades de ensino, com garantia de recursos; 
- Implementar, imediatamente, o piso salarial nacionalmente unificado para 
o magistério público e para o corpo de técnicos e funcionários 
administrativos, de valor compatível com os dispositivos constitucionais 
específicos. (PNE – Proposta da Sociedade Brasileira, 1997, p. 71) 

 

 O governo federal, através do Ministério da Educação, desconsiderou a 

proposta elaborada pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, e enviou o 

seu projeto de Plano Nacional de Educação (PNE) ao Congresso Nacional em 

dezembro de 1997, que foi aprovado no final de 2000 e sancionado pelo presidente 

Fernando Henrique Cardoso em janeiro de 2001. Com isso, o Plano Nacional de 

Educação transformou-se na Lei 10.172/2001, e suas metas deveriam ser cumpridas 

até o final desta década. A coordenação do PNE ficou na responsabilidade do MEC, 

sendo os governos federal, estaduais e municipais responsabilizados por colocá-lo 

em prática. 

 Na Lei 10.172/2001 constam como principais objetivos e prioridades do PNE: 

 

[...] a elevação global do nível de escolaridade da população, a melhoria da 
qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades 
sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na 
educação pública e a democratização da gestão do ensino público, nos 
estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos 
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e 
a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes (BRASÍLIA, PNE, 2001, p. 4). 

 

 No texto da referida lei, a valorização do magistério só pode ser obtida “por 

meio de uma política global de magistério, a qual implica, simultaneamente, a 

formação profissional inicial; as condições de trabalho, salário e carreira, a formação 

continuada” (BRASÍLIA, PNE, 2001, p. 45) e compreende os seguintes requisitos: 

 



 136

- 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 de alunos, 
concentrada num único estabelecimento de ensino e que inclua o tempo 
necessário para as atividades complementares ao trabalho de sala de aula; 
- salário condigno, competitivo, no mercado de trabalho, com outras 
ocupações que requerem nível equivalente de formação; 
- compromisso social e político do magistério. (BRASÍLIA, PNE, 2001, p. 48) 

 

 Neste sentido, o PNE propõe que os planos de carreira devem prever um 

“sistema de ingresso, promoção e afastamentos periódicos para estudos que levem 

em conta as condições de trabalho e de formação continuada e a avaliação de 

desempenho dos professores” (BRASÍLIA, PNE, 2001, p. 48). O PNE instituiu, ainda, 

o Sistema Nacional de Avaliação e estabeleceu o prazo de quatro anos para a 

realização de sua primeira versão. São claras as metas fixadas: 

 

a) a elaboração de planos de carreira conforme a Lei 9424/96, a implantação 

gradual da jornada integral, e a definição entre 20% e 25% da carga horária 

docente para “preparação de aulas, avaliações e reuniões pedagógicas” 

(BRASÍLIA, PNE, 2001, p. 49); 

b) o prazo de cinco anos para os professores, da educação infantil, 

alcançarem a habilitação em nível médio; de dez anos para que 70% dos 

professores da educação infantil e ensino fundamental se habilitem em 

licenciatura plena; 

c) a “avaliação periódica da qualidade de atuação dos professores, com base 

nas diretrizes de que trata a meta nº 816, como subsídio à definição de 

necessidades e características dos cursos de formação continuada” 

(BRASÍLIA, PNE, 2001, p. 51); 

d) a criação, no prazo de dois anos, de “cursos profissionalizantes de nível 

médio destinados à formação de pessoal de apoio para as áreas de 

administração escolar, multimeios e manutenção de infra-estruturas 

escolares, inclusive para alimentação escolar” (BRASÍLIA, PNE, 2001, p. 51). 

                                                 
16 Meta nº 8: “Estabelecer, dentro de um ano, diretrizes e parâmetros curriculares para os cursos 
superiores de formação de professores e de profissionais da educação para os diferentes níveis e 
modalidades de ensino”. (BRASIL, PNE, 2001, p.49). 
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 Segundo o PNE, Lei 10.172/2001, a valorização do magistério implica, pelo 

menos, os seguintes requisitos: uma formação profissional; um sistema de educação 

continuada; 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; salário condigno; 

compromisso social e político do magistério. 

 Os quatro primeiros requisitos precisam ser supridos pelos sistemas de 

ensino; enquanto que o quinto depende dos próprios professores: o compromisso 

com a aprendizagem dos alunos, o respeito a que têm direito como cidadãos em 

formação, interesse pelo trabalho e participação no trabalho coletivo, ou seja, 

envolve a profissionalidade da profissão docente. Todos esses requisitos estão 

interligados à profissionalização e valorização dos professores. 

 Após 2007, o debate em torno do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE) continua suscitar a discussão da valorização do magistério público. Para o 

MEC, o PDE pretende ser mais do que a tradução instrumental do Plano Nacional 

de Educação, sendo apresentado “como plano executivo, como conjunto de 

programas que visam dar consequência às metas quantitativas estabelecidas 

naquele diploma legal, mas os enlaces conceituais propostos tornam evidente que 

não se trata, quanto à qualidade, de uma execução marcada pela neutralidade”. 

Neste sentido, critica a política educacional anterior por sua “visão fragmentada da 

educação, como se níveis, etapas e modalidades não fossem momentos de um 

processo, cada qual com objetivo particular, integrados numa unidade geral; como 

se não fossem elos de uma cadeia que deveriam se reforçar mutuamente”. O 

documento assinala ainda que tal visão fragmentada partiu de “princípios 

gerencialistas e fiscalistas, que tomaram os investimentos em educação como 

gastos, em um suposto contexto de restrição fiscal” (BRASIL, PDE, 2007, p. 7). 

 Constam como propostas de urgência nacional, a valorização docente, com a 

ampliação do acesso dos professores à universidade e a criação de um piso salarial 

nacional dos professores, aprovado pela Lei 11.738/08, considerada pelo governo 

como o resgate de um compromisso histórico firmado no Palácio do Planalto, em 

1994, entre o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Secretários de 

Educação (CONSED), a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação 
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(UNDIME), a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e 

outros atores sociais17. (BRASIL, PDE, 2007) 

 A regulamentação dos princípios constitucionais referentes à educação 

ocorreu num cenário de profundas reformas do Estado brasileiro repercutindo 

políticas que determinaram o financiamento da educação e suas implicações na 

política de valorização do magistério, contexto esse que trataremos a seguir. 

 

2.2.4. A reforma do Estado brasileiro e suas implic ações nas 
políticas educacionais 

 

 Izabel Noronha (2008) identifica três fases na regulamentação dos princípios 

constitucionais referentes à educação. A primeira fase compreende o período de 

1988 a 1995 é marcado, segundo a autora, pela “frustração de regulamentações 

educacionais”, que corresponde a não aprovação do projeto de LDB proposto pelo 

Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública18 e a não implementação do Acordo 

Nacional, que originou o Pacto Nacional pela Valorização do Magistério e Qualidade 

da Educação que previa “[...] o piso salarial nacional, os critérios para a formação, a 

jornada e as demais condições de trabalho, a exemplo da hora atividade” 

(NORONHA, 2008, p. 15). 

 Até final de 1994, durante o governo de Itamar Franco, foram realizadas 

algumas iniciativas no sentido da valorização do magistério da educação básica, 

conforme já mencionamos: a criação de grupos de trabalho no MEC para a 

elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos e a instituição do Fórum 

Permanente de Valorização do Magistério e de Qualidade da Educação Básica, 

responsável pela redação sobre a profissionalização do magistério presente no 

Acordo Nacional, e pela redação do Pacto pela Valorização do Magistério e 

Qualidade da Educação. Embora as medidas não tenham tido o êxito esperado, são 

importantes na medida em que sinalizam a busca por regulamentações. Em 1995, 

no governo Fernando Henrique Cardoso, inicia-se a reforma do Estado brasileiro 

                                                 
17 Trata-se do Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da Educação, assinado em 19 de 
outubro de 1994, mencionado anteriormente neste capítulo. 
18 O Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública foi criado em março de 1987 por onze entidades, 
entre as quais a CNTE, no momento em que os professores precisaram apresentar suas propostas 
para a Constituinte (1986-1988). 
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que ajusta o País aos interesses neoliberais e transforma significativamente as 

diretrizes educacionais. 

 Em 1994, Fernando Henrique Cardoso foi eleito Presidência da República, e 

foi reeleito em 1998. Em seu primeiro mandato, Fernando Henrique aprovou três 

reformas de grande repercussão nas condições de vida do conjunto da população 

brasileira. 

 A primeira reforma foi a Reforma Administrativa, que criou condições para a 

privatização de serviços e empresas públicas a partir da definição das funções 

estratégicas de Estado, arrecadação e fiscalização, desobrigando-o de garantir 

serviços como saúde, educação, produção científica, sob a alegação que os 

mesmos seriam mais bem ofertados pelo setor privado. 

 À Reforma Administrativa do Governo FHC seguiu-se a Reforma da 

Previdência Social, com a quebra do princípio da solidariedade e o rompimento com 

o conceito de seguridade social19. O governo atacou duramente o direito à 

aposentadoria ao alterar o conceito de tempo de serviço para tempo de contribuição, 

ampliar o tempo de contribuição e estabelecer a idade mínima, como critério 

combinado ao mesmo, para a aquisição do direito a esse benefício. 

 A terceira reforma do Governo FHC dirigiu-se ao setor educacional e 

compreendeu novos critérios de financiamento, imposição de novos parâmetros 

curriculares, nova forma de organização dos sistemas escolares nas esferas federal, 

estadual e municipal. As mudanças efetivadas precarizaram a ampliação do sistema 

escolar, particularmente do ensino médio, da educação infantil e da Educação de 

Jovens e Adultos, ao limitarem a regulação do financiamento do ensino fundamental. 

Com isso, os estados “municipalizaram” a educação infantil e o ensino fundamental 

e não ampliaram as vagas para o ensino médio. 

 As reformas buscaram a modificação da organização e da gestão do Estado, 

adotando o modelo de administração pública gerencial. A educação básica, como 

parte do Setor Estratégico do Estado20, se ajustou ao modelo. Esse ajustamento 

                                                 
19 O conceito de Seguridade Social compreende a Assistência Social, a Assistência à Saúde e a 
Previdência Social. 
20 a) Núcleo Estratégico é o setor que define as leis e as políticas públicas e cobra o seu 
cumprimento. É, portanto, o setor no qual as decisões estratégicas são tomadas. Atividades 
Exclusivas: o setor em que são prestados serviços que só o Estado pode realizar; b) Atividades 
Exclusivas do Estado cobrança e fiscalização dos impostos, a polícia, a previdência social básica, o 
serviço de desemprego, a fiscalização do cumprimento das normas sanitárias, o serviço de trânsito, a 
compra de serviços de saúde pelo Estado, o controle do meio ambiente, o subsídio à educação 
básica, o serviço de emissão de passaportes etc.; c) Serviços não exclusivos: o setor onde o Estado 
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contribuiu para a implantação de mudanças significativas na administração dos 

sistemas de ensino e das escolas. “Os novos gestores tornam-se responsáveis pelo 

desenvolvimento dos projetos em busca da qualidade e eficiência, com a introdução 

de novos processos de regulação e gestão e formatos de privatização na arena 

educacional” (DOURADO, 2002, p. 236). 

 No processo de implementação das reformas educacionais, observa-se a 

participação com maior ou menor alcance, dependendo das condições históricas e 

sociais de cada país, dos organismos multilaterais21 na definição das políticas 

educacionais dos países da América Latina, em especial do Brasil. As reformas 

implementadas no Brasil, a partir da década de 1990, seguem a lógica economicista, 

sendo a descentralização uma forma de desconcentração e desresponsabilização 

do Estado no oferecimento à educação pública para todos em todos os níveis. De 

acordo com Silva Jr. (2004, p. 60), o “[...] Estado brasileiro assume sua submissão 

diante dos organismos multilaterais e implementa de forma centralizada e 

desconcentrada suas políticas públicas”. 

 Segundo Torres (2000), as mudanças na organização da educação básica na 

década de 1990 tendem a se estabelecer a partir de uma lógica de análise 

econômica baseada apenas na relação custo-benefício e na taxa de retorno, na 

fixação de variáveis observáveis e quantificáveis, que não envolvem aspectos 

qualitativos, que deveriam ser a essência da educação. 

 A partir do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2002), as 

mudanças ocorreram de maneira significativa mediante a adoção de uma política 

educacional pautada nos princípios de descentralização, desconcentração e 

focalização dos serviços públicos. Nesse caso, de acordo com Torres (2000) os 

países considerados periféricos atendem às propostas educacionais dos organismos 

financeiros internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional, que são feitas basicamente por economistas dentro da lógica e da 

análise econômica. 

 

                                                                                                                                                         
atua simultaneamente com outras organizações públicas não estatais e privadas – as universidades, 
os hospitais, os centros de pesquisa e os museus; d) Produção de Bens e Serviços Para o Mercado, 
área de atuação das empresas com atividades econômicas voltadas para o lucro que ainda 
permanecem no aparelho do Estado – setor de infraestrutura. 
21 Tais como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento e agências da Organização 
das Nações Unidas (ONU). 
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 No contexto dessas mudanças, o processo de descentralização dos serviços 

públicos ganhou força, implementando-se uma nova estrutura da gestão e 

distribuição de responsabilidades entre os entes federados que assumiram as 

atribuições expressas na Carta Magna. Esse processo contribuiu significativamente 

para o atendimento precário dos serviços sociais públicos, da educação, saúde, 

habitação, previdência social, já que as condições socioeconômicas regionais são 

profundamente desiguais no País. 

 No entanto, o que se observa é que o pacto federativo, ou seja, o federalismo 

definido na Constituição de 1988, não se materializou, pois, o que se constituiu no 

cenário político foram formas de planejamento de caráter centralizador na 

elaboração e execução de políticas públicas sociais. Os estados e os municípios se 

transformaram em meros executores das políticas elaboradas pelo governo central. 

 O processo de descentralização via municipalização tem levado os municípios 

a ampliarem significativamente a responsabilidade pela oferta da educação básica, 

porém sem levar em consideração suas condições e os recursos disponíveis. 

Observa-se que, no atual contexto educacional brasileiro, o tipo de descentralização 

que o Estado implementa gera, em relação à educação do povo, a 

“desresponsabilização” da União na oferta da educação escolar obrigatória. 

 A União transferiu responsabilidades aos municípios, independentemente de 

suas condições, para manter a educação infantil, o ensino fundamental e a 

educação de jovens e adultos. O que se verifica, na prática, consiste em uma 

autonomia muito reduzida dos municípios, isto é, uma dependência financeira em 

relação à esfera federal, permanecendo, assim, em executores de programas 

nacionais e estaduais. 

 A reestruturação na política educacional evidencia uma política de caráter 

descentralizador, induzindo o processo de municipalização do ensino fundamental e 

a institucionalização de medidas para o seu financiamento. Como parte da Reforma 

Educacional e do processo de elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, em 1995, o MEC apresentou a proposta de instituição de um “Fundo” 

como instrumento institucional para redistribuir recursos financeiros e concentrá-los 

no ensino fundamental. 

 Em outubro de 1996, o Presidente da República anunciou o lançamento do 

Fundo de Valorização do Magistério, conforme os termos a seguir, resumidos por 

Monlevade (2000) 
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1) Sub-vinculação de 60% dos 25% de MDE dos Estados e Municípios ao 
Ensino Fundamental 
2) Constituição em cada Estado de um Fundo composto por 15% do FPE, 
FPM e ICMS (maior parte dos mesmos 60%) para redistribuir entre a rede 
estadual e as redes municipais de acordo com suas matrículas no ensino 
fundamental 
3) Vincular 50% dos recursos dos Fundos para o pagamento dos 
professores em exercício 
4) Garantir um valor per capita mínimo nacional por aluno do ensino 
fundamental, obtido pela divisão da soma dos Fundos pelo total de alunos – 
R$300,00 em 1995 – através de complementação da União quando a média 
estadual for abaixo do valor mínimo 
5) Redistribuir a Quota Estadual do Salário Educação pelo critério do 
número de alunos nas redes estadual e municipais 
6) Garantir um salário-médio mensal do professor equivalente ao custo 
médio do aluno por ano (mínimo de R$300,00 e maior nos Estados com 
maior arrecadação por aluno). 
7) Reformular as carreiras. (MONLEVADE, 2000, p. 205) 

 

 Assim, em 1996, juntamente com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional Lei 9394/96, foi aprovada a Emenda Constitucional 14 e a Lei 

9424/96, criando o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)22. Nessas condições, a 

colaboração entre os entes federados torna-se imprescindível no sentido de oferecer 

novas possibilidades e condições para o atendimento da educação básica. De 

acordo com Arelaro (2007), 

 

[...] formas de colaboração entre as esferas públicas, possibilitando não só 
propostas de municipalização mais responsáveis, mas Planos de Educação 
mais adequados. Uma proposta que considerasse uma distribuição 
proporcional das responsabilidades, combinada com uma reorganização 
tributária, poderia introduzir, com melhores condições, o número de alunos 
que seria possível atender, em cada modalidade de ensino, em cada esfera 
publica, obedecidas as peculiaridades regionais e nacionais, aspectos que o 
FUNDEF sequer considerou. (ARELANO, 2007, p. 1415) 

 

 Ao repassar a responsabilidade pelo ensino fundamental aos estados e 

municípios e não aplicar o valor previsto pela Lei do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), 

a União não contribuiu para a melhoria da qualidade da educação pública brasileira. 

                                                 
22O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (FUNDEF) regulamentado pela Lei nº 9424/96, teve duração de 10 anos e encerrou em 31 
de dezembro de 2006. Tinha como pressuposto a valorização do magistério onde o mínimo de 60% 
dos 15% da receita repassadas aos municípios, e que constituíam o fundo, deveriam custear os 
salários dos professores do ensino fundamental público. O restante da receita poderia ser destinado 
às despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público. 
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Manteve o controle dos recursos financeiros através do Fundo de Estabilização 

Fiscal e da forma de cálculo do próprio FUNDEF. Nas duas gestões do governo de 

Fernando Henrique Cardoso, com o ministro da educação Paulo Renato Souza, o 

Pacto Nacional pela Valorização do Magistério e Qualidade da Educação, assinado 

em 19 de outubro de 1994 não foi cumprido. 

 Noronha (2008, p. 15) considera o período correspondente aos dois mandatos 

de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002, como “[...] a segunda fase da 

regulamentação educacional realizada no contexto da orientação de redução do 

papel do Estado nas questões sociais, dentre elas, o direito à educação, que 

priorizou o atendimento do ensino fundamental”. A autora avalia que a opção política 

do governo federal, nesse período, fragilizou as relações de trabalho na esfera 

pública, e foi negada na LDB 9394/96 e no Plano Nacional de Educação a 

normatização da carreira dos profissionais da educação, conseguindo-se, no 

máximo, por força da Lei 9424/96, que o Conselho Nacional de Educação 

estabelecesse os limites normativos dos planos de carreira, por meio da Resolução 

03/97, da Câmara de Educação Básica. 

 Na avaliação de Noronha (2008), a Resolução CEB/CNE 03/97, que fixa as 

diretrizes para a elaboração dos planos de carreira e de remuneração do magistério 

nos Estados, Distrito Federal e Municípios, “[...] foi um diploma forjado no contexto 

da reconfiguração do papel do Estado, sobretudo na Emenda Constitucional 14/96 e 

na Lei 9424/96, que criou e regulamentou o FUNDEF [...]”, posição que é 

compartilhada tanto por professores, “[...] que não alcançaram níveis satisfatórios de 

valorização na carreira, quanto dos gestores, dadas as limitações de abrangência e 

de recursos disponíveis para atender à demanda dos profissionais e para garantir 

um ensino de qualidade em seus sistemas de ensino” (NORONHA, 2008, p. 28). 

 Abreu et. al. (2000, p. 135) apresentam defesa a criação do FUNDEF como 

“[...] uma necessidade de substituição da antiga redação do artigo 60, por não ser 

possível aplicar 50% dos 18% dos impostos federais no ensino fundamental sem se 

reduzirem os recursos para as universidades federais ou se aumentar o percentual 

para MDE23 no orçamento federal [...]” e como estratégia fundamental para “[...] 

garantir condições políticas, no Congresso Nacional, para a aprovação de 

mecanismo redistributivo de tal profundidade em face da concentração de riqueza e 

                                                 
23 MDE significa Manutenção e Desenvolvimento da Educação. 
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renda que caracteriza a sociedade brasileira”. Entretanto, no que diz respeito à 

valorização do magistério, esses autores avaliam que após a implantação do 

FUNDEF a remuneração docente foi melhorada por meio de gratificações, abonos 

ou rateio mensal dos recursos do Fundo, não representando ganhos em relação a 

reestruturação da carreira. 

 A terceira fase apresentada por Noronha (2008) corresponde ao segundo 

mandato do governo Lula que, em abril de 2007, lançou o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), cujo objetivo expresso no documento é o 

investimento na educação básica, com destaque para a educação profissional e a 

educação superior, envolvendo pais, mães, estudantes, profissionais e gestores na 

construção de iniciativas que busquem o sucesso e a permanência dos estudantes 

na escola. 

 No governo Lula, as mobilizações das entidades reiniciaram, mas foi somente 

com as discussões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB24, aprovado pela 

Emenda Constitucional 53/200625, que substitui o FUNDEF, que voltou a 

possibilidade da revitalização das discussões em torno da carreira e do piso salarial 

para os profissionais do magistério. 

 Assim sendo, segundo Noronha (2008, p. 15) esta fase é marcada pela 

aprovação da Emenda Constitucional 53/2006 que “constitui elemento paradigmático 

para a organização das políticas públicas educacionais e expressa uma 

 

 

                                                 
24 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB) foi criado pela Emenda Constitucional nº 53 de 06 de 
dezembro de 2006, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). O FUNDEB foi regulamentado pela Lei nº 
11.494 de 20 de junho de 2007, com duração de 14 anos a partir de janeiro de 2007, devendo 
encerrar em dezembro de 2020. Tem como pressuposto a valorização do magistério, garantindo que 
o mínimo de 60% das receitas repassadas aos municípios, e que constituem o fundo, sejam 
destinadas a remuneração dos professores da educação básica. O restante da receita pode ser 
destinado às despesas de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública. Os recursos 
do Fundo são provenientes do: Fundo de Participação dos Estados - FPE, Fundo de Participação dos 
Municípios – FPE, ICMS, Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às Exportações - 
IPIexp, Desoneração de Exportações, Impostos sobre Transmissão Causa Mortis e Doações – 
ITCMD, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA e Imposto Territorial Rural – ITR 
(BRASIL. Ministério da Educação, 2007). 
25 BRASIL. Emenda 53, de 19 de dezembro de 2006. Dá nova redação aos artigos 7º, 23, 30, 206, 
208, 211 e 212 da Constituição Federal e ao artigo 50 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. (cria o FUNDEB). 
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[...] nova visão política do Estado brasileiro, que tem pautado pela: i) a 
retomada do caráter sistêmico da educação, também sob a ótica de um 
sistema nacional de educação articulado; ii) a ampliação do financiamento 
público ao conjunto da educação básica e; iii) a necessidade de se 
reconhecer e valorizar todos os profissionais das redes públicas de ensino, 
como condições sine qua non para a garantia do direito da população à 
educação pública de qualidade. (NORONHA, 2008, p. 15) 

 

 A Emenda Constitucional 53/2006, ao alterar a redação original de artigos da 

Constituição Federal de 1988 referentes à valorização do magistério, acrescenta 

elementos importantes no que se refere à profissionalização do magistério na 

educação pública. Em seus dispositivos, a Emenda Constitucional 53/2006 evidencia 

a necessidade e premência de valorização para todos os profissionais da educação, 

não somente aos professores, mas também aos servidores da educação como um 

todo; estabelece que a valorização dos profissionais da educação deva ser garantida 

por meio de planos de carreira e retoma a questão do piso salarial nacional para os 

profissionais da educação escolar pública. 

 Complementando o conjunto de medidas na definição das políticas 

educacionais do período, constituem-se elementos importantes dessa fase a 

aprovação da Lei 11.738/2008 que instituiu o piso salarial profissional nacional para 

os profissionais do magistério público da educação básica e o estabelecimento de 

nova normatização para os planos de carreira do magistério por meio da Resolução 

CBE/CNE 02/2009. Logo em seguida faremos referência as disposições legais 

referentes, especificamente, a remuneração e carreira do magistério público, e o 

atual momento em que se encontra a tramitação dos Planos de Carreira e o 

estabelecimento do Piso Salarial Nacional Profissional para o magistério público. 

 

2.2.5. Diretrizes legais para o plano de carreira e  remuneração do 
magistério público 

 

 Inicialmente chamamos a atenção para o fato de que os debates sobre a 

elaboração do plano de carreira dos profissionais da educação básica passaram a 

ser parte integrante também das discussões sobre a regulação das relações de 

trabalho no setor público. Foi a partir da luta de diversos setores do funcionalismo 

público das esferas federal, estadual e municipal que foram estabelecidas na 

Constituição Federal as bases dos planos de carreiras no serviço público. No artigo 

37 são estabelecidos os critérios para o acesso e a investidura em cargo ou 
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emprego público, bem como ressaltados a importância da profissionalização e da 

remuneração. 

 

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros 
que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim com aos 
estrangeiros, na forma da lei; [...] 
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; [...] 
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento; [...] 
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º 
do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; [...]. (BRASIL, 
Emenda Constitucional 1926, 1998, art. 3º) 

 

 Em relação à estabilidade no serviço público, o artigo 41 da Constituição 

Federal de 1988 estabelece o seguinte: 

 

São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados 
para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público 
§ 1o. - o servidor público estável só perderá o cargo: 
a) em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
b) mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa; 
c) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma 
de lei complementar, assegurada ampla defesa. (BRASIL, Constituição 
Federal, 1988, art. 41) 

 

 Considerando especificamente a questão da política educacional, a 

valorização do magistério está inscrita como um dos princípios da educação escolar 

no artigo 206 da Constituição Federal. 

 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] 
V - valorização dos profissionais de ensino, garantindo, 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 
VI - gestão democrática do ensino público na forma da lei. (BRASIL, 
Constituição Federal, 1988, art. 206) 

                                                 
26 BRASIL. Emenda Constitucional 19, de 04 de junho de 1998. Modifica o regime e dispõe sobre 
princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e 
finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências. 
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 A LDB 9394/96, repercutindo a política de descentralização e buscando 

atender ao preceito constitucional, dispõe sobre a valorização do magistério do 

artigo 62 em diante, em que trata da formação do magistério, e em especial no artigo 

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. (BRASIL, LDB 9394/96, art. 67) 

 

 A Emenda Constitucional 14/96 ressalta a necessidade de uma remuneração 

condigna do magistério ao instituir, no âmbito de cada estado, o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF) por meio da Lei 9424/9627, cuja regulamentação estabelecia a 

exigência de estados e municípios disporem de planos de carreira e remuneração do 

magistério, e a destinação de não menos de 60% dos recursos constitucionais para 

a educação, que são aqueles 18% das receitas da União e 25% das receitas dos 

estados e dos municípios. Na aplicação dos recursos do Fundo deve ser observada 

a destinação de uma proporção não inferior a 60% dos recursos para o pagamento 

dos professores do ensino fundamental em efetivo exercício no magistério, conforme 

o parágrafo 5º do artigo 60 da Constituição Federal. 

 A Lei 9424/96 permitia e recomendava que parte dessa parcela de 60% fosse 

aplicada na capacitação de professores leigos, que a partir dessa Lei, teriam um 

prazo de 5 anos para obter a habilitação necessária. Mas, um dos maiores 

destaques desta lei no contexto da valorização do magistério é a fixação de um 

prazo de seis meses para que os estados, o Distrito Federal e os municípios 

apresentem um Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, de modo a 

assegurar a remuneração condigna dos professores do ensino fundamental público, 
                                                 
27 BRASIL. Lei 9424 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. 
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em efetivo exercício do magistério; o estímulo ao trabalho em sala de aula e a 

melhoria da qualidade do ensino. A Lei 9424/96 que criou o FUNDEF estabeleceu 

ainda que os estados, o Distrito Federal e os municípios deveriam elaborar seu 

Plano de Carreira e Remuneração do Magistério de acordo com as diretrizes 

emanadas do Conselho Nacional de Educação. (BRASIL, Lei 9424/96, art. 10) 

 Nesse mesmo ano, o MEC enviou correspondência ao Conselho Nacional de 

Educação apresentando sua proposta de diretrizes nacionais para a carreira e 

remuneração do magistério público à Câmara de Educação Básica. A Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação aprovou, no início de 1997, o 

Parecer CEB/CNE 02/97, com relatoria do conselheiro João Monlevade, e o projeto 

das diretrizes para a carreira do magistério. O parecer não foi homologado pelo MEC 

que solicitou re-exame da questão, reabrindo o debate que culminou com a 

aprovação da Resolução CEB/CNE 03/9728. 

 As diretrizes para os novos Planos de Carreira e de Remuneração para o 

Magistério dos estados e municípios, fixadas na Resolução CEB/CNE 03/97 definiu, 

em seu art. 2º, como integrantes da 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. As 

qualificações mínimas exigidas para o exercício da docência foram explicitadas no 

artigo 4º: 

 

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, Resolução 
CEB/CNE 03, 1997, art. 4º) 

 

 Para o exercício das demais atividades de suporte pedagógico, mencionadas 

no artigo 2º, passou a ser exigida como a qualificação mínima a graduação em 

pedagogia ou a pós-graduação (BRASIL, Resolução CBE/CNE 03/97, § 1º). 

                                                 
28 BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução n. 3 de 8 de outubro de 1997. Fixa as 
diretrizes para a elaboração dos planos de carreira e de remuneração do magistério nos Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 
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 O artigo 6º da Resolução CEB/CNE 03/97 recomendava que os novos planos 

de carreira e remuneração do magistério fossem formulados com a observância do 

que dispõe o artigo 67 da LDB, acrescido mais 8 incisos dos quais destacamos os 

seguintes: 

 

Além do que dispõe o artigo 67 da Lei 9.394/96, os novos planos de carreira 
e remuneração do magistério deverão ser formulado com observância do 
seguinte: [...] 
V - a remuneração dos docentes contemplará níveis de titulação, sem que a 
atribuída aos portadores de diploma de licenciatura plena ultrapasse em 
mais de 50% (cinquenta por cento) a que couber aos formados em nível 
médio; 
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, Resolução CEB/CNE 03, 1997, art. 4º) 

 

 A Resolução CEB/CNE 03/97 em suas recomendações indica parâmetros 

para a fixação de salários no sistema público de ensino, e no artigo 7º estabelece 

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 cada 

sistema estadual ou municipal. Fica claro, no entanto, que as normas federais não 

fixaram piso salarial nacional. 

 A Resolução CEB/CNE 03/97 faz recomendações sobre o valor médio entre o 

piso (menor salário) e o teto (maior salário), os quais serão definidos em cada 

sistema de ensino, municipal ou estadual. Os estados e municípios de maior 

arrecadação tributária ou que aplicarem um percentual maior em salários dos 

professores irão pagar melhores salários tanto no piso quanto no teto. 

 

 Conforme já mencionado anteriormente, em 2006, a Emenda Constitucional 

53/2006, instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) por meio da Lei 

11.494/200729, cuja regulamentação reafirma que “os Fundos destinam-se à 

                                                 
29 BRASIL. Lei 11.494 de 20 de junho de 2007. Dispõe sobre o Fundo de Manutenção da Educação 
Básica, na forma prevista no art. 60, § 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá 
outras providências. 
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manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos 

trabalhadores em educação, incluindo sua condigna remuneração, observado o 

disposto nesta Lei” (BRASIL, Lei 11.494, 2007, art. 2º). Reafirma também em seu 

artigo 22, que pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos Fundos deverão ser 

destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da 

educação básica em efetivo exercício na rede pública, considerando a educação 

infantil e o ensino médio. 

 A Emenda Constitucional 53/2006, dá nova redação aos artigos, 7º, 23, 30, 

206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e ao artigo 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, e, no seu artigo 1º, determina que: 

 

A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: (...) 
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, Emenda 
Constitucional 53/2006, art. 1º) 

 

 A Lei 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), aponta o seguinte: 

 

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: 
I - a remuneração condigna dos profissionais na educação básica da rede 
pública; [...] 
Art. 41. O poder público deverá fixar, em lei específica, até 31 de agosto de 
2007, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica. (BRASIL, Lei 11.494/2007, art. 40 e 41) 

 

 Na sequencia de medidas para a organização das políticas públicas 

educacionais por parte da União e dos demais entes federativos é aprovada a Lei 

11.738/2008 que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica definindo no artigo 2º os 

valores mínimos para a remuneração do profissional do magistério. 
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O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta 
reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, 
prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento 
inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a 
jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. [...] 
§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho 
serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. 
(BRASIL, Lei 11.738/2008, art. 2º) 

 

 A Lei 11.738/2008 em suas prescrições determina que a União deverá 

complementar os recursos do município caso não haja disponibilidade orçamentária 

para cumprir o valor fixado e que “o piso salarial profissional nacional do magistério 

público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir 

do ano de 2009” (BRASIL, Lei 11.738, 2008, art. 4º e 5º). No artigo 6º define que “a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar 

seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 

2009”, e que a adequação dos Planos de Carreira deve observar as seguintes 

diretrizes: 

 

[...] IV - fixar vencimento ou salário inicial para as carreiras profissionais da 
educação, de acordo com a jornada de trabalho definida os respectivos 
planos de carreira, devendo os valores, no caso dos profissionais do 
magistério, nunca ser inferiores ao do Piso Salarial Profissional Nacional, 
diferenciados pelos níveis das habilitações a que se refere o artigo 62 da Lei 
nº 9394/96, vedada qualquer diferenciação em virtude da etapa ou 
modalidade de atuação do profissional”. (BRASIL, Lei 11.738/2008, art. 6º, 
inciso IV) 

 

 Para atender as normas e as exigências legais, bem como aos novos 

dispositivos constitucionais, foi estabelecida as novas diretrizes nacionais para 

elaboração dos planos de carreira do magistério público. A Resolução CEB/CNE 

02/2009 é regulamentada para substituir a Resolução CEB/CNE 03/97 e para dar 

cumprimento à Lei 11.494/2007 (FUNDEB) e a Lei 11.738/2008 (PSPN). O Conselho 

Nacional de Educação, a pedido da Conselheira Maria Izabel Azevedo Noronha, 

designou comissão para re-elaborar as diretrizes nacionais para os planos de 

carreira do magistério, sob a sua relatoria. Foram realizadas três audiências 

públicas, entre os meses de outubro e dezembro de 2007, nas cidades de São 

Paulo, Recife e Brasília, com a presença de representantes de entidades compostas 

por gestores, como o CONSED e a UNDIME, de trabalhadores e trabalhadoras em 
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educação das redes municipais e estaduais, e dos fóruns de conselhos estaduais e 

municipais de educação. 

 Para Noronha (2008, p. 16) os objetivos expressos para as diretrizes de 

carreira referem-se “[...] à valorização e ao reconhecimento da função social dos 

professores, à integração da carreira do magistério à política sistêmica de educação, 

e às condições de trabalho e à saúde dos professores”. O conceito de carreira 

profissional deve assentar sob a ótica do direito à educação pública de qualidade e 

da efetiva valorização dos integrantes do magistério, em exercício na educação 

básica, tal como sugerem “[...] os preceitos constitucionais e infraconstitucionais, os 

princípios de carreira dos servidores públicos e as próprias reivindicações da 

categoria”. Tal proposição exige “[...] uma visão sistêmica da educação que dê 

coesão e qualidade às ações do Estado, entrelaçando políticas de carreira, gestão, 

financiamento e avaliação” (NORONHA, 2008, p. 16). 

 Noronha (2008, p. 26) defende a importância do Piso Salarial Profissional 

Nacional e critica a “política de salários médios, praticada em âmbito do FUNDEF”, 

reforçando que o fato do governo federal ter descumprido a estipulação do valor per 

capita do FUNDEF, contribuiu por restringir recursos aos entes federados, com 

consequências para a remuneração dos profissionais. 

 

[...] embora tivesse alcançado parte significativa dos professores das 
regiões Norte e Nordeste, mostrou-se insuficiente por pelo menos três 
motivos: i) baixa abrangência em nível nacional, uma vez que a massa 
profissional dos grandes centros urbanos continuou com salários aviltados; 
ii) não impulsionou a recuperação dos salários, pois deixou de garantir a 
incorporação dos abonos e tampouco previu reajuste das remunerações; iii) 
rompeu com a isonomia entre os servidores com idêntica formação e 
mesmo vínculo contratual, dada a cobertura restrita do financiamento ao 
ensino fundamental. (NORONHA, 2008, p. 26) 

 

 Em defesa do Piso Salarial Profissional Nacional, Noronha (2008, p. 27) 

afirma que ele “[...] representa o vencimento inicial de carreira e está vinculado à 

formação profissional, à jornada de trabalho e às condições de trabalho [...]”, 

compreendendo que a vinculação do piso à formação de nível médio, significa que 

os salários correspondentes a formações superiores se vinculam a vencimentos 

maiores, conforme previsto nos atuais planos e no artigo 67, IV da LDB. 

 Ao apresentar a sua proposta de minuta de resolução, a Conselheira Maria 

Izabel Azevedo Noronha lista os limites impostos pela Resolução CEB/CNE 03/97 

que precisam ser superados e indica pontos e temas a serem considerados 
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integrantes das diretrizes de carreira. Assim, a Resolução CBE/CNE 02, de 28 de 

maio de 2009 fixou diretrizes nacionais para os planos de carreira, incorporando um 

conjunto de reivindicações históricas dos profissionais da educação, na perspectiva 

de assegurar a valorização profissional de forma multifacetada. 

 Destacamos a seguir alguns elementos a serem contemplados nesse 

processo: 

Abrangência 

 Os planos de carreira contemplarão os profissionais que 

desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à 

docência (direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, 

coordenação e orientação educacionais). Entretanto, a Resolução, no § 2° do 

artigo 2°, possibilita a extensão dos seus disposit ivos aos demais 

profissionais da educação, tanto em planos de carreira unificados quanto em 

planos próprios. Além de fortalecer o conceito de trabalhadores em educação, 

poderá constituir elemento importante na luta pela incorporação dos demais 

profissionais da educação no Piso Salarial Profissional Nacional. Ao definir 

conceito e natureza dos cargos dos integrantes do magistério, os planos de 

carreira deverão buscar garantia de tratamento isonômico aos respectivos 

profissionais da educação com base no nível de formação e na jornada de 

trabalho, não deverão ficar restritos aos profissionais do magistério do ensino 

fundamental compreendendo a educação infantil e o ensino médio e demais 

modalidades da educação básica. 

Formação 

 Os planos de carreira deverão definir habilitação inicial mínima a ser 

exigida para cada cargo e qualificar as exigências para o exercício 

profissional. Dessa forma, deverão prever a oferta de programas permanentes 

e regulares de formação continuada e o incentivo à integração dos sistemas 

de ensino às políticas nacionais e estaduais de formação para os 

profissionais da educação, nas modalidades presencial e a distância, 

traduzem a concepção de formação enquanto processo contínuo de 

atendimento às necessidades dos profissionais e dos sistemas de ensino. 

Remuneração 

 Os planos de carreira deverão prever vencimento inicial entre os 

integrantes do magistério, dispersão salarial, diferença entre níveis de 
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titulação, piso salarial versus vantagens pecuniárias (adicionais e 

gratificações: incorporação ou não dessas vantagens); ampliar a escala 

salarial entre níveis de formação a fim de estimular a qualificação; superar a 

política de gratificação, abonos e prêmios por outras que valorizem a carreira 

dos servidores; e no âmbito do magistério, substituir a política de salários 

médios pelo piso salarial profissional nacional. Para os demais profissionais, 

prever base salarial proporcional ao piso do magistério. 

Jornada de trabalho 

 Conforme o previsto na Lei 11.738/2008, do PSPN, artigo 2º, no que 

tange a duração e composição, a jornada de trabalho dos profissionais do 

magistério, deverá ser de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, sendo 

assegurado, no mínimo, os percentuais praticados pelos sistemas de ensino 

para utilização das horas-atividades, as ações de preparação, 

acompanhamento e avaliação da prática pedagógica e priorizar a jornada 

única de todos os profissionais numa só escola. 

Progressão 

 Os incentivos de progressão salarial na carreira deverão prever 

critérios democráticos e sólidos para ascensão na carreira, deverão 

contemplar a titulação, estabelecendo vencimentos iniciais diferenciados por 

nível de formação, o tempo de serviço prestado ao ente federado, o 

desempenho, a atualização e o aperfeiçoamento profissional. A dedicação 

exclusiva carece da adoção de medidas complementares que estimulem os 

profissionais a optar por esse regime de trabalho. 

 Os planos de carreira deverão estabelecer critérios e indicar elementos 

que integram às avaliações de desempenho profissional e institucional. A 

avaliação de desempenho é indicada como interface da avaliação do 

profissional do magistério e do sistema de ensino, fundada em critérios 

objetivos que resultem na superação das dificuldades identificadas para o 

desempenho do profissional ou do sistema. 

Sistemas de ensino 

 Os sistemas de ensino deverão por meio dos planos de carreira 

estabelecer critério formal e material para provimento dos cargos (cooperação 

entre os sistemas e limitação às contratações temporárias); asseverar as 

condições de sua realização para provimento dos cargos permanentes. 
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 Os planos de carreira também poderão definir número médio de 

estudantes por turma, por professor, por etapa, nível e modalidade de ensino; 

definir regras para a concessão de licenças sabáticas, permitindo o 

afastamento das atividades profissionais, para a realização de estudos e 

aprimoramento técnico-profissional; inverter a lógica da negação e punição 

decorrentes de faltas justificadas, principalmente por motivo de doença, pela 

concessão de benefícios provenientes das avaliações de desempenho 

profissional; definir critérios à luz das legalizações previdenciárias e absorver 

as regras previstas na Lei do piso do magistério. 

Democratização da gestão 

 Considerando a amplitude do processo de democratização, a 

Resolução CEB/CNE 02/2009 indica a necessidade de participação dos 

profissionais do magistério e demais segmentos na elaboração, execução e 

avaliação do projeto político-pedagógico da escola e da rede de ensino, 

acompanhamento sistemático das condições de trabalho e da qualidade dos 

serviços educacionais prestados à comunidade e a definição, em legislação 

própria, da regulamentação da gestão democrática do sistema de ensino e 

regras para designação, nomeação e exoneração do diretor de escola. 

 

 A abrangência dos planos de carreira para todos profissionais da educação, 

os programas permanentes e regulares de formação continuada, a determinação da 

jornada de trabalho e remuneração, os percentuais praticados pelos sistemas de 

ensino para as ações de preparação, acompanhamento e avaliação da prática 

pedagógica, o sistema de progressão e a democratização dos sistemas de gestão 

são, hoje, itens relevantes na luta dos profissionais da educação básica. A definição 

e determinação desses elementos nos planos de carreira se tornam essencial na 

busca de uma educação pública, gratuita, laica, contra a visão conservadora e em 

uma visão progressista, capaz de levar em consideração a necessidade de 

estabelecer um sistema com qualidade social, que valorize o profissional que lhe dá 

suporte. 

 Quais princípios estão os estados e municípios efetivamente submetidos na 

reformulação dos planos de carreira? 
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 No próximo capítulo analisaremos os impactos das políticas educacionais, na 

reformulação dos planos de carreira e na remuneração do magistério público na 

Rede Municipal de Ensino de Uberaba-MG, e apontaremos as percepções de 

profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino de Uberaba-MG sobre a 

valorização profissional dos professores da educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental. 
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CAPÍTULO 3 

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: A RELAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO,  

CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO NO ESTATUTO 

PROFISSIONAL 

 

No Brasil, os diferentes sistemas públicos de ensino, em inúmeras 
situações, têm tratado com descaso, e às vezes até de forma perversa, 
seus professores e a população escolar. Esse comportamento 
governamental se manifesta de várias maneiras: pela falta de manutenção 
dos prédios escolares; pela escassez de recursos materiais e humanos na 
maioria das escolas; pelo desperdício dos poucos recursos financeiros que 
têm; pela má distribuição da rede física de escolas; pela ausência de uma 
política educacional consistente que resista às mudanças de governo; pela 
pouca preocupação com a atualização e o aperfeiçoamento de seus 
profissionais e, principalmente, pelo aviltamento salarial dos trabalhadores 
da educação. (VALLE, 2003, p. 123) 

 

 Valle (2003) avalia que a queda de qualidade da escola pública foi agravada 

pelas condições de trabalho e pela formação insipiente dos professores, resultantes 

da ausência de uma política de valorização do magistério e da escola pública para 

todos. No entanto enfatiza que o movimento dos trabalhadores em educação no 

Brasil, iniciado no final da década de 1970, organizado na busca de melhores 

condições salariais e de trabalho, tornou-se “[...] uma das expressões do confronto 

da sociedade civil com o Estado e sua burocracia, após os anos mais duros do 

governo autoritário, instalado no país em 1964” (VALLE, 2003, p. 124). 

A relação estabelecida entre a queda de qualidade da escola pública e a 

desvalorização do magistério tornou-se consenso no debate realizado no país, hoje, 

sobre a qualidade da educação básica. Esse “consenso brasileiro” é reafirmado por 
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Connell (1995, p. 35-36) ao defender que “[...] os professores devem estar 

centralmente envolvidos com o projeto de estratégias de reforma”, e que a “agenda 

de reforma deve ocupar-se da configuração desta força de trabalho: o recrutamento, 

o treinamento, o aperfeiçoamento em serviço e os planos de carreira [...]”. Evidencia-

se, nesse debate, a necessidade de investimento na qualificação permanente dos 

profissionais da educação, a elaboração de planos de carreira que incentivem a 

formação em serviço e a permanência no magistério. 

 Como desdobramentos desse debate surgiram muitas propostas para o 

enfrentamento do problema voltadas para a valorização do trabalho docente. Uma 

delas, apostando na profissionalização da atividade docente, diz respeito aos planos 

de carreira, e, partiu da constatação de que apesar de se tratar de uma exigência já 

contida na Lei 5692/71, na maioria dos estados não havia planos que estruturassem 

uma carreira para o magistério, determinando, por exemplo, a forma de ingresso, 

ascensão e, principalmente, as regras para remuneração dos professores. Fato esse 

que criava condições administrativas para que em muitas regiões o professorado 

pudesse receber remuneração muito baixa, às vezes inferior ao salário mínimo 

vigente no país, e também, que os professores pudessem ser contratados 

independentemente de critérios como os de formação e de concurso público. 

 

 Como já mencionado no capítulo anterior, o resultado das lutas dos 

profissionais da educação e da sociedade como um todo no reconhecimento da 

necessidade do poder público investir na valorização dos profissionais da educação 

estão expressos nas legislações vigentes. É este o sentido da inclusão na 

Constituição Federal de 1988 (artigo 206, inciso V), da valorização dos profissionais 

do ensino como princípio da educação nacional, através da criação de plano de 

carreira para o magistério público, piso salarial profissional e ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos. 

 O mesmo objetivo tem o artigo 67 da LDB 9394/96 ao remeter para os 

sistemas de ensino as determinações constitucionais acrescentando que os planos 

de carreira devem garantir o aperfeiçoamento continuado e considerar a experiência 

docente como pré-requisito para o exercício de quaisquer outras funções do 

magistério, relacionando valorização, remuneração e carreira. 
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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; VI - Progressão funcional baseada na 
titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho; V – Período 
reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 
trabalho; VI - Condições adequadas de trabalho. (BRASIL, LDB 9394/96, 
art. 67) 

 

A LDB 9394/96 amplia a concepção de valorização do magistério ao 

considerar os profissionais da educação na aplicação de políticas educacionais, mas 

não define a abrangência dos planos de carreira, se unificado para todas as etapas 

da educação básica ou diferenciado, ou seja, não impede a opção da administração 

municipal, por elaborar planos específicos para o conjunto dos servidores da 

educação. Entretanto, tanto a LDB 9394/96 quanto a Constituição Federal de 1988 

determinam a existência de planos de carreira para o magistério público. 

 Por outro lado, a LDB 9394/96, em seu artigo 62, estabelece que a “formação 

de docentes para atuar na Educação Básica far-se-á em nível superior, em curso de 

licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação”, entendendo o legislador que se assim o fosse, possivelmente a 

qualidade do ensino na educação básica seria mais elevada. Porém, já se passaram 

mais de dez anos, e é do consenso comum que o professor, agora, mesmo formado 

em nível superior, ainda tem problemas para elevação desse nível de qualidade. 

 Outros documentos legais apontaram para o mesmo caminho da valorização 

profissional por meio do estabelecimento da carreira e remuneração docente. Assim, 

foram aprovadas as Leis voltadas para o financiamento da educação (primeiramente 

o FUNDEF e atualmente o FUNDEB), e as resoluções do CBE/CNE para a fixação 

de diretrizes para elaboração dos planos de carreira e de remuneração do 

magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Resolução CBE/CNE 

03/97 e Resolução CBE/CNE 02/2009). Foram esses documentos que se tornaram 

os principais instrumentos da política de valorização do magistério do Governo 

Federal fornecendo, então, a importância atribuída à estruturação da carreira 

profissional e da remuneração na política que se inaugurou a partir da LDB 9394/96. 

 Contudo, se por um lado a decisão de direcionar as políticas para a 

profissionalização do magistério, colocando a questão da remuneração e da carreira 

entre os principais pilares da valorização do trabalho docente, por outro, permite 
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questionar a viabilidade e o alcance de uma proposta ainda não apresentou os 

resultados esperados em relação aos seus objetivos. Isso porque, que no que diz 

respeito ao valor social, político e econômico atribuído ao trabalho docente, pouco 

ou quase nada se alterou. O magistério continua enfrentando um processo intenso 

de perda de prestígio e status social manifestado, sobretudo, pela rejeição que a 

carreira enfrenta entre os mais jovens que não a consideram uma boa opção, 

sobretudo em razão do que consideram baixa remuneração e ausência de 

perspectivas de futuro. 

 As políticas educacionais voltadas para a valorização do magistério ainda não 

conseguiram promover a articulação necessária entre a formação e a carreira no 

processo de profissionalização do magistério. Observamos que a relação da 

formação com a carreira docente é um dos aspectos mais importantes e complexos 

de se equacionar na perspectiva da profissionalização do magistério, ou seja, os 

processos formativos são parte essencial do processo de profissionalização de 

professores. E esse é o nosso desafio, compreender e analisar as implicações das 

políticas educacionais de valorização do magistério no processo de 

profissionalização do professor da educação básica, especialmente do professor da 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; tendo em vista as relações 

existentes entre as preposições legais de valorização do magistério e os processos 

de profissionalização docente na atualidade, enfocando a formação e o estatuto 

profissional e tendo como referência o contexto da rede municipal de ensino de 

Uberaba-MG. 

 

 No capítulo anterior discutimos as políticas públicas direcionadas à 

valorização do magistério implementadas em nosso país nos últimos anos, 

enfocando fundamentalmente a relação entre a formação, a remuneração e a 

carreira. Neste capítulo temos como propósito analisar o contexto mais específico da 

situação investigada: a valorização profissional do professor da educação infantil e 

dos anos iniciais do ensino fundamental. Nessa perspectiva, desenvolvemos uma 

reflexão acerca das tensões existentes em relação à formação e a carreira no 

processo de profissionalização e valorização do magistério. 

 Para tanto, organizamos o capítulo em dois momentos: 

 No primeiro deles apresentamos uma breve revisão bibliográfica da produção 

de pesquisas relacionadas ao trabalho docente e valorização do magistério, 



 161

especialmente relacionadas à carreira e remuneração docente e uma reflexão da 

situação profissional do magistério na realidade brasileira na perspectiva de 

aproximação da análise da realidade investigada – a rede municipal de ensino de 

Uberaba-MG. 

 Esta perspectiva conduz ao segundo momento, que é a análise dos 

desdobramentos das políticas educacionais na valorização profissional do professor 

da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Analisaremos os 

impactos das políticas educacionais, na reformulação dos planos de carreira e na 

remuneração do magistério público. 

 Concluímos o capítulo com a análise do Plano de Carreira e Remuneração do 

Magistério Municipal de Uberaba-MG destacando a diferenciação nas carreiras do 

quadro do magistério que conduzem a desvalorização profissional dos professores 

da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal de 

ensino de Uberaba-MG. 

 

3.1. Os estudos sobre a carreira e remuneração doce nte 

 

Na revisão bibliográfica e em outras referências midiáticas realizada, até o 

momento, para esta pesquisa, constatamos que ainda são poucos os estudos 

relacionados à valorização e profissionalização do magistério que focalizam a 

questão da carreira e remuneração docente. Dentre os estudos mais citados 

encontramos dos textos de Michael Huberman (1989) e Maria Isabel Loureiro (1997) 

que analisam a carreira do magistério a partir da história de vida dos professores, 

sendo o trabalho de Huberman uma referência para os demais estudos sobre 

carreira docente. 

 Em seu estudo Hubermam (1989) aponta diferentes pesquisas realizadas nos 

Estados Unidos e na Inglaterra nas décadas de 1970 e 1980 dedicadas ao 

desenvolvimento profissional do professor. Segundo Loureiro (1997) o interesse pelo 

desenvolvimento de investigações sobre a carreira de professores é relativamente 

recente tendo ganhado força somente a partir dos anos 70. Para Loureiro (1997, p. 

122), os trabalhos desenvolvidos nos anos de 70, 80 e 90, em sua maioria, se 

apresentam ora dando destaque ao “modelo de desenvolvimento pessoal”, ora ao 

“modelo de profissionalização do professor” ou ao “modelo de socialização”. Nesse 
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contexto, aparecem estudos sobre “identidade profissional dos docentes” e 

freqüentemente estudos que, buscando englobar todas essas perspectivas, se 

apresentam como estudos sobre os “ciclos de vida”. 

 No Brasil os estudos sobre o trabalho docente que focalizam a questão da 

carreira e da remuneração aparecem no âmbito da discussão sobre a formação de 

professores, em linhas de investigação que buscam aprofundar a reflexão em torno 

do estatuto de profissão da atividade do magistério. Assim, são as linhas de 

investigação que estão preocupadas com a questão da profissionalização docente 

que vêm apresentando as principais contribuições para as abordagens do tema 

embora, mesmo nessas linhas, o número de estudos é pequeno e aqueles que 

focalizam a carreira e a remuneração docente são ainda menores. 

 Sobre este aspecto da produção de pesquisas, Costa (1995) diz que a 

preocupação com o tema da profissionalização, 

 

[...] não tem se destacado nas agendas de pesquisas, mesmo naquelas 
vertentes mais críticas e radicais. Alguns estudos importantes foram 
desenvolvidos no início da década de oitenta, contudo, sua relevância não 
produziu o ímpeto para uma desejável continuidade. Nos últimos dez anos 
têm sido esparsas as publicações e pesquisas que apontam para a 
presença de um esforço sistemático de reflexão sobre o tema em nosso 
meio. (COSTA, 1995, p. 16) 

  

 Costa (1995), ao fazer referência a um levantamento bibliográfico realizado 

pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED, 

em 1993, que analisou todos os catálogos de teses e dissertações a partir de 1981, 

destaca que “apenas 5% dos estudos tratam do trabalho docente, constituindo 

estes, além disso, teorização muito próxima do senso comum, apresentando 

repetição exaustiva de abordagens e uma perspectiva original e crítica apenas 

incipiente” (COSTA, 1995, p. 16). 

 Esse baixo índice é relacionado por Weber (1996), outra pesquisadora que 

faz a mesma constatação ao atestar que “são poucos os estudos no Brasil sobre o 

professor como profissional” e argumenta que “os poucos avanços obtidos nessa 

linha de investigação parecem decorrer, sobretudo, do tipo de questões que 

alimentavam o debate sobre educação no Brasil na década de 1980, e do lugar ali 

atribuído ao professor” (WEBER, 1996, p. 22). 

Weber (1996) se refere ao debate realizado na década de 1980, a partir do 

confronto entre duas concepções, a “competência técnica” e o “compromisso 
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político”, protagonizado por “Paulo Freire, Guiomar Namo de Melo, Demerval 

Saviani, Miguel Arroyo, Moacir Gadotti, entre outros”. Segundo a autora esse debate 

foi travado durante um largo período mobilizando parte significativa do professorado, 

o que fez com que a produção acadêmica silenciasse em relação a certos temas 

como, por exemplo, a questão da profissão docente. 

 Para Weber (1996) a forte adesão ao debate proposto nos anos 80 foi uma 

das justificativas para que só no início da década de 1990 surgissem condições para 

que se começasse a produzir estudos sobre o professor como profissional. Daí a 

pequena produção teórica sobre a profissionalização docente. 

 Na mesma direção dos trabalhos de Costa (1995) e Weber (1996) 

localizamos um grupo de pesquisadoras que, ao elaborarem um Estado da Arte 

sobre a Formação de Professores no Brasil, encontram resultados semelhantes. O 

estudo de André et. al. (1999) revela que os interesses dos pesquisadores da área 

são predominantemente por temas como o da Formação Inicial, Formação 

Continuada e Prática Pedagógica e Identidade e Profissionalização Docente. 

 Considerando os trabalhos que focalizam a profissionalização docente, André 

et. al. (1999) fazem um balanço da produção e afirmam que: 

 

Os aspectos relacionados às condições de trabalho do professor e aos 
movimentos de sindicalização e organização profissional aparecem só nos 
últimos anos, mas ainda de forma muito tímida [...] Identidade e 
profissionalização docente surge como tema emergente nos últimos anos, e 
abre perspectivas para questões de grande interesse e atualidade, como 
busca da identidade profissional do docente, a relação do professor com as 
práticas culturais, questões de carreira, organização profissional e sindical e 
questões de gênero. (ANDRÉ et.al., 1999, p. 301 e 302) 

  

 Desse modo, André et. al. (1999) evidenciam que, no que se refere à 

produção de teses e dissertações, na década de 1990 sobre a carreira docente é 

apenas uma possibilidade de que venha despertar, no futuro, um interesse maior. 

 O quadro que se apresenta em relação à publicação de artigos em periódicos 

não é muito diferente. Embora o tema da profissionalização docente apareça em um 

maior número de abordagens no período compreendido entre 1990 e 1997, a 

questão da carreira e da remuneração docente ainda aparece pouco abordada. 

Segundo André et. al. (1999), o tema da profissionalização chega a ocupar 28,7% do 

total de artigos publicados e os conteúdos versam sobre as condições de trabalho e 

remuneração/socialização (14), questões de gênero (11), organização política 
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sindical (5) e políticas educacionais (3). Dos 14 artigos sobre condições de trabalho 

e remuneração/socialização André et. al. (1999) identificou apenas dois estudos 

sobre remuneração e carreira, elaborados por Paiva, Junqueira e Muls (1997) e 

Gatti, Esposito e Silva (1994). O primeiro apresenta uma análise do que os autores 

consideraram “oscilação” dos salários dos professores e mostra a perda de poder 

aquisitivo da categoria entre os anos de 1979 e 1996. A pesquisa realizada pelos 

autores é, provavelmente, a única abordagem que permite conhecer o tamanho da 

perda de poder aquisitivo do professorado. O segundo aborda o perfil e as 

perspectivas dos professores de 1º grau e remete para aspectos como: condições 

sociais, condições de trabalho, formação e cultura, e opiniões do professorado. Este 

texto também se reveste de importância uma vez que, direta ou indiretamente, 

permite conhecer muitos aspectos importantes em relação ao que os professores 

pensam sobre a carreira e a remuneração. O estudo de Gatti, Esposito e Silva 

(1994), revela que 71% dos docentes, que disseram que optariam por outra 

profissão, declararam a “não-valorização da profissão”, o “salário baixo” e o “trabalho 

desgastante” como as suas principais motivações para abandonar a atividade 

docente. 

 Pela focalização da temática da carreira e da remuneração, dois outros 

trabalhos merecem destaque: o trabalho de Gatti (1997), denominado Formação de 

professores e carreira: problemas e movimento de renovação (lançado em 1997 e 

relançado em segunda edição revista e atualizada em 2000) e o trabalho de 

Menezes (1996) denominado Professores: formação e profissão. O texto de Gatti 

(1997) traz a preocupação com a formação de professores e seus desdobramentos 

para a qualidade da educação. Nesse contexto, a autora, analisando os dados sobre 

a educação brasileira produzidos pelo MEC, por meio do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, aborda a questão da 

carreira e da remuneração como um dos principais problemas a serem atacados 

para que o país recupere o prestígio da atividade docente e aumente o número de 

candidatos ao magistério. No tocante à obra organizada por Menezes (1996), trata-

se de uma coletânea resultado de um seminário internacional sobre formação de 

professores, organizado no final de 1995, que congregou, além de especialistas 

brasileiros, especialistas de Argentina, Portugal, França, Inglaterra e Tailândia, que 

apresentaram relatos das experiências de seu país com a questão da formação e da 

carreira docente. A obra de Menezes (1996) pode ser considerada fundamental para 
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as futuras abordagens sobre o tema, já que permite conhecer a realidade e as 

experiências de países que, em sua maioria, enfrentam o mesmo problema 

brasileiro no campo da formação de professores e que perpassa, sobretudo, pela 

desvalorização social do magistério e pela necessidade de uma política de 

valorização da atividade que considere a profissionalização e a carreira nesse 

contexto. 

 Do mesmo modo o texto de Gatti (1997) pode ser considerado como uma 

fonte importante para o acompanhamento da discussão sobre a situação no Brasil e 

em outras sociedades. A autora considera, ainda, fundamental o reconhecimento 

dos problemas enfrentados pelo magistério da educação básica, por ter se “[...] 

mostrado cada vez menos atraente, tanto pelas condições de formação oferecidas 

pelos cursos em si, quanto pelas condições em que seu exercício se dá e pelas 

condições salariais”, motivos pelos quais avalia que “poucos jovens do sexo 

masculino a escolhem e, recentemente, jovens do sexo feminino também vêm 

abandonando esta escolha e dirigindo-se a outras áreas profissionais” (GATTI, 1997, 

p. 59). 

Segundo Gatti (1997), em seu estudo, aproximadamente 40% dos alunos dos 

cursos de licenciatura declarou não desejar seguir a profissão e, mesmo entre 

aqueles com pretensão de seguir o magistério encontrou manifestações de 

“apreensão quanto a realmente permanecer nessa profissão, condicionando isto a 

conseguirem uma posição mais estável e definida [...]”(GATTI, 1997, p. 59). Para a 

autora, não há um reconhecimento da importância crucial dos professores na 

formação das novas gerações, criando “[...] uma situação profissional precária e 

pouco compensadora, tanto pessoal como economicamente”, e refletindo a 

valorização social real da profissão “nas estruturas de carreira e nos salários” 

(GATTI 1997, p. 60). 

Os dados coletados por Gatti (1997) junto às secretarias estaduais e 

municipais de educação e às entidades sindicais, apontam a precariedade da 

remuneração, encontrando-se, em distintas unidades da federação, para uma 

jornada de 20 horas semanais, “[...] um salário médio que varia entre 0,60 e 1,80 

salários mínimos, e nos estados economicamente mais desenvolvidos e em alguns 

municípios, os salários alcançam a média entre três e quatro salários mínimos” 

(GATTI, 1997, p. 60). Com essas condições de trabalho, os professores buscam o 

aumento da jornada de trabalho, no magistério ou em outra atividade, como 
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estratégia de compensação financeira, o que reduz o seu tempo para o estudo, 

planejamento e preparação das aulas. Para a autora o fato de não ser um salário 

competitivo provoca ainda, “[...] a falta de profissionais nas escolas e a redução do 

número de alunos que procuram os cursos de formação para o magistério, tanto no 

que se refere à habilitação de Magistério 2º Grau, como nas Licenciaturas” (GATTI 

1997, p. 61). 

Gatti (1997) apresenta ainda informações coletadas em outra pesquisa 

realizada em conjunto com Espósito e Silva (1994) sobre as características de 

professores de 1º grau, revelando que “83% dos pesquisados apontam o salário 

indigno para a vida atual como o fato mais revelador da desvalorização social dos 

docentes”; sendo que 48% dos pesquisados vinculam a desvalorização do 

magistério às “arbitrariedades dos administradores da educação e na falta de 

respeito geral com que se tem tratado o professorado”; e acrescenta que 37% dos 

pesquisados apontam “que esta imagem desvalorizada pesa na perda de respeito 

por parte dos alunos em relação aos professores” (GATTI 1997, p. 61-62). Ainda 

referendando aos dados dessa pesquisa no que se refere ao sentimento de 

satisfação no trabalho, a autora identificou que “[...] as fontes de satisfação são mais 

reduzidas e delimitadas – mais facilmente nomeáveis – enquanto as fontes de 

frustração têm um espectro mais amplo, com uma atuação mais difusa, porém mais 

forte pela somatória delas”. Como gratificantes apareceram “[...] as atividades na 

sala de aula e as boas relações afetivas de trabalho [...]” e como mais frustrantes 

estão, em primeiro lugar, “[...] os salários, depois a ausência de condições de 

atuação profissional; em terceiro lugar, colocam a falta de formação profissional 

adequada e a atualização [...]” (GATTI 1997, p. 62). 

Em relação às realizações das expectativas profissionais, Gatti (1997, p. 63) 

informa que dos sujeitos integrantes do estudo, “68% dizem que elas não se 

cumpriram ou apenas realizaram parcialmente”, principalmente devido ao salário 

injusto e baixo, vinculando a satisfação “à sua remuneração e condição e imagem 

social decorrentes”. Os 32% dos sujeitos que responderam positivamente vinculam a 

sua atividade profissional, justificando a satisfação profissional “[...] porque a relação 

com as crianças é gratificante, porque se dedicam muito, porque conseguem passar 

ensinamentos [...]”. A frequência deste tipo de resposta foi maior entre docentes dos 

anos iniciais do ensino fundamental, demonstrando um grau de satisfação 

profissional maior do que os docentes dos anos finais do ensino fundamental. Outro 
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fator apontado como explicativo da não realização profissional é a postura dos 

governos diante dos problemas educacionais, a ausência de políticas públicas, e a 

“[...] descontinuidade de ações pelos sucessivos administradores públicos da 

educação” (GATTI, 1997, p. 64). 

 Gatti (1997, p. 64) considera que o peso da desvalorização influencia o 

ambiente de trabalho dos professores e compromete uma das principais funções 

docentes, a de “[...] criar ambientes estimulantes e adequados de aprendizagem, 

pois em clima de frustração e baixo estima, isto se torna quase impossível”. Ao 

concluir seu trabalho a autora chama a atenção para o fato das informações 

fornecidas pelos professores trazerem elementos fundamentais que têm sido 

desconsiderados pelas políticas educacionais, e afirma ser importante considerar a 

condição pessoal dos professores na elaboração das mesmas. 

 

[...] relação remuneração/desempenho profissional, embora não linear, é 
questão que merece atenção e exame, uma vez que ela se associa a 
aspectos de auto-estima e, portanto, no perfil profissional e em suas 
condições básicas para atuar eficazmente. Interfere nas relações professor-
alunos e professor-comunidade. (GATTI 1997, p. 63) 

  

 As análises pretendidas em nosso estudo sobre as implicações das políticas 

educacionais de valorização do magistério público no processo de profissionalização 

do magistério da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, 

convergem em vários pontos com os estudos apresentados por Gatti (1997), 

permitindo assim comparações, reflexões e análises de lugares distintos. 

Em estudos mais recentes encontramos Valle (2003) e Ferreira (2005) que 

em suas pesquisas expressam um foco mais específico sobre a realidade das 

carreiras docentes. 

Rodolfo Ferreira (2005) em sua pesquisa Trabalho Docente no Estado do Rio 

de Janeiro: carreira e remuneração constatou que a questão da valorização social 

do trabalho docente tem ocupado um espaço considerável nos debates 

educacionais, pois há uma preocupação com a qualidade da educação ofertada nas 

escolas públicas cujos profissionais, em especial os professores, encontram-se 

desmotivados pelos baixos salários e pelo desprestígio social, situação agravada 

pelo envelhecimento dos atuais quadros dentro das escolas. Para o autor esses 

fatos podem estar motivando políticas públicas com foco na questão salarial e nos 
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planos de carreira, já que se faz urgente pensar estratégias para atrair jovens 

professores. 

Na avaliação de Ferreira (2005), apesar de previsto na Lei 5692/71, os planos 

de carreira existentes, em sua maioria, não possibilitaram o desenvolvimento 

profissional na carreira, permitindo a baixa remuneração docente, em muitos casos, 

inferior ao salário mínimo e os contratos de trabalho precários. No entanto, o autor 

evidencia que a luta dos trabalhadores em educação resultou na incorporação de 

políticas públicas para a valorização do magistério e reconhecimento profissional, 

reivindicando remuneração digna e plano de carreira. O atendimento a essas 

reivindicações começaram a ser previstas na legislação brasileira a partir da LDB 

9394/96, da Lei 9424/96 e da Resolução CEB/CNE 03/97, que caminharam no 

mesmo sentido de afirmar a importância da estruturação da carreira e da 

remuneração dos profissionais da educação. 

Em seu balanço provisório, Ferreira (2005) considera que se teve acerto no 

direcionamento da política para a profissionalização do magistério, no entanto, a 

proposta demonstrou limites após anos de execução, pois alterou muito pouco o 

valor atribuído ao trabalho docente, o que pode ser constatado pela perda de 

prestígio social e pela “rejeição que a carreira enfrenta entre os mais jovens que não 

a consideram uma boa opção, sobretudo em razão da baixa remuneração e 

ausência de perspectiva de futuro” (FERREIRA 2005, p. 55). 

 Outro estudo importante é o de Valle (2003), que analisou a implantação de 

planos de cargos e salários criados e executados a partir da implantação do 

FUNDEF. A pesquisa incluiu 14 Municípios do Estado do Rio de Janeiro em sua 

amostra e apresentou um balanço do que está ocorrendo nessa unidade da 

federação. O estudo traz contribuições importantes para o tema como a confirmação 

de que em Estados como o Rio de Janeiro pouco se avançou após o FUNDEF, seja 

em Municípios do interior, seja em relação à Região Metropolitana. 

 Conforme apresentamos e de acordo com a revisão bibliográfica e outras 

referências midiáticas realizada para este estudo, no Brasil, os estudos sobre 

profissionalização do magistério encontram-se no seu início e no que diz respeito à 

carreira e à remuneração são em número reduzido. Para Ferreira (2005) é possível 

trabalhar com muitas hipóteses para explicar essa quase ausência de abordagens 

sobre o assunto, como, por exemplo, a levantada por Weber (1996), que considera 

que a adesão em massa de professores e/ou pesquisadores ao debate travado 
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durante os anos de 1980 sobre a questão do compromisso político e da competência 

técnica de certa forma adiou a entrada em cena de temas como o da 

profissionalização docente nos estudos brasileiros sobre a educação. 

 No entanto, Ferreira (2005) apresenta outras duas hipóteses para explicar 

essa quase ausência de interesse pelas abordagens do profissionalismo e da 

carreira como tema de pesquisa. Uma delas relaciona-se às raízes históricas da 

atividade docente brasileira, que surgiu e se manteve vinculada ao sacerdócio, ao 

trabalho missionário. A outra se refere a uma leitura crítica que se faz das relações 

sociais e econômicas estabelecidas nas sociedades capitalistas que rejeita tanto o 

“mercado”, como a noção de profissão e carreira, cunhada em um contexto onde o 

que prevalece são os interesses do capital. Assim, o que une os estudos produzidos 

sobre essas duas perspectivas certamente é uma 

 

[...] resistência à idéia de se atrelar à discussão valores próprios do 
capitalismo e do mercado, como individualismo e competição, que poderiam 
distorcer a reflexão, fazendo-a perder uma ética que não se pauta somente 
pela busca de valores materiais, mas também pela busca de valores 
espirituais que podem ser encontrados mais facilmente, por exemplo, na 
concepção de mestria e de educador do que na concepção de professor e 
profissional. (FERREIRA 2005, p. 61) 

  

 No entanto, para Ferreira (2005) a ausência de estudos não tem impedido a 

realização de políticas públicas direcionadas à valorização do trabalho docente, 

mas, que encontram dificuldade de êxito por desconhecerem “aspectos básicos 

como o perfil e as expectativas dos atuais e dos futuros professores” (FERREIRA 

2005, p. 62). 

 Ainda para Ferreira (2005) a importância dessas duas hipóteses talvez 

explique a distância entre o desenvolvimento dos estudos sobre a carreira 

produzidos pelos interessados nas organizações, que apesar de recentes se 

apresentam em número bastante expressivo e costumam se agrupar sob a 

denominação de Administração de Carreiras; e os estudos sobre o tema vinculados 

à formação de professores, que praticamente inexistem, mas quando se apresentam 

preferem se incluir nos estudos sobre a profissão docente. Essas hipóteses 

permitem inferir se não estaria aí uma das possibilidades de compreensão para o 

desconhecimento/desinteresse de parte dos atuais e dos futuros professores pela 

própria carreira e levanta vários questionamentos que compartilhamos. Seria esse 

desinteresse/desinformação um desdobramento da própria formação oferecida nos 
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cursos de formação de professores, que, por questões políticas, éticas e ideológicas, 

muitas vezes não abrem espaço para a discussão sobre o mercado e a carreira do 

mesmo modo que os cursos que preparam outros profissionais? Confirmada esta 

hipótese, não poderia estar aí uma das explicações para as dificuldades que as 

políticas de valorização do magistério que estão fundamentadas na carreira e na 

remuneração estão enfrentando? Por outro lado, como solucionar o problema? 

Formando professores para a competição, o individualismo e a exclusão, valores 

que, implícita ou explicitamente, são fundamentos das idéias de profissionalismo e 

de carreira que circulam em praticamente todas as sociedades contemporâneas? 

 Essas questões reafirmam a relevância de se buscar estudos e análises do 

trabalho docente, da profissionalização do magistério e das políticas públicas 

direcionadas à valorização do magistério, considerando a relação entre a formação, 

a remuneração e a carreira. 

 

3.2. A situação profissional do magistério na educa ção básica 

 

 Gatti, Esposito e Silva (1994), ao concluirem seu estudo sobre o professorado 

de 1º Grau no Brasil, explicam que a compreensão dos dados do perfil do professor 

de 1º Grau no Brasil precisa ter como pano de fundo as formas como diferentes 

governos têm tratado a profissão docente e a sua formação, nos últimos 30 anos: 

 

Se de um lado os dados nos revelam uma situação pouco alentadora no 
que diz respeito às condições de trabalho e à qualificação desses 
profissionais, de outro é preciso compreender, com clareza, que a situação 
apontada é produto do tipo de gerenciamento de legisladores e 
administradores públicos da educação nos anos 70/80. Esse é o resultado 
da des-política educacional à qual temos sido submetidos, sobretudo no que 
se refere à formação dos professores, sua situação funcional e salarial. 
(GATTI, ESPOSITO e SILVA 1994, p. 259) 

  

 Consideramos que os problemas ligados à precarização do trabalho docente 

não são recentes no Brasil, mas constantes e crescentes, e cerca as condições de 

formação e de exercício profissional dos professores e consequentemente do 

processo de valorização do magistério, processo esse sempre precário na 

dependência das priorizações em torno das políticas públicas. 
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 Segundo Paiva et. al. (1998) o enorme crescimento das necessidades de 

escolaridade para a Educação Básica nas últimas décadas do século XX ocasionou 

uma busca, na sociedade, de quadros de pessoal que preenchessem as vagas para 

a função docente de modo que concretizassem a tarefa educativa e como 

conseqüência, o número de funções docentes avançou de 248.000, em 1960, para 

1.377.665, em 1994. 

 Esta informação da realidade brasileira se relaciona com um quadro mais 

amplo na América Latina e no Caribe onde, entre 1990 e 1995, o aumento de 

professores para a educação nas etapas iniciais da educação básica foi de 12,2% e 

para o ensino médio foi pouca coisa menor, ou seja, 11,6% (SINISCALCO, 2003). 

 O crescimento brutal e constante do quadro de pessoal no magistério, 

assinalado acima, ocorreu tendo como recurso o amplo contingente da população 

considerada economicamente ativa, porém fora do mercado de trabalho. Nesse 

contexto, as mulheres – desde o século XIX consideradas as mais adequadas para 

o exercício do magistério – foram gradativamente incorporadas aos quadros 

empregadores do magistério. 

 A feminilização do magistério, portanto, está ligada a tal circunstância, não só 

no Brasil como na América Latina e no Caribe. Em 1990 havia 1,5 milhão de homens 

e 3,6 milhões de mulheres em exercício no magistério; em 1997 esse quadro evoluiu 

para 1,8 milhão de homens e 4,2 milhões de mulheres, segundo os dados 

apresentados por Siniscalco (2003). Verifica-se o crescimento de ambos os 

segmentos, porém o crescimento do público feminino é proporcionalmente maior 

que o do masculino. Entre os homens, metade são solteiros e, à medida que 

assumem encargos familiares abandonam a profissão. Predominantemente 

feminina, o magistério na educação básica enquanto profissão não pode ignorar que 

carrega consigo toda uma história da discriminação de gênero. 

 Em 2009 o INEP divulgou uma publicação denominada Estudo exploratório 

sobre o professor brasileiro. O documento foi elaborado tendo por base os dados 

coletados pelo novo modelo do Censo Escolar, no caso, relativos a 2007. De acordo 

com esse documento o perfil do professorado brasileiro mantém-se 

predominantemente feminino e vai se modificando a medida que caminha da 

educação infantil para o ensino médio e para a educação profissional. Somente na 

educação profissional encontra-se situação distinta, pois há uma predominância de 
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professores do sexo masculino. O magistério continua sendo uma profissão que 

arregimenta mais mulheres do que homens. 

 Os dados sistematizados (BRASIL, INEP, 2009) demonstram que nas 

creches, na pré-escola e nos anos iniciais do ensino fundamental, o universo 

docente é predominantemente feminino (98%, 96% e 91%, respectivamente). Mas, 

quanto mais a faixa etária das crianças cresce, também cresce o número de 

professores do sexo masculino. A participação dos homens representa 8,8% nos 

anos iniciais do ensino fundamental, passando para 25,6% nos anos finais do ensino 

fundamental e chega a 35,6% no ensino médio. No geral, considerando o conjunto 

da educação básica, 81,6% dos professores que estavam em regência de classe 

são mulheres e somam mais de um milhão e meio de professores. 

 O crescimento dos quadros do magistério leva em consideração outros 

aspectos como a idade, pois é principalmente o segmento mais jovem da população 

o convocado para tais postos. Os dados da Siniscalco (2003) relativos ao perfil 

etário da profissão docente permitem verificar que o Brasil é o segundo país mais 

jovem em matéria de professores da educação primária (anos iniciais do ensino 

fundamental), e o quarto no âmbito das séries finais do ensino secundário (anos 

finais do ensino fundamental). Assim, o magistério na educação básica muitas vezes 

assume a característica de profissão de passagem, constituída por jovens, recém-

formados, a maioria não tem filhos, e que se submetem a ganhar pouco e trabalhar 

muito até conseguir migrar para uma profissão socialmente valorizada. 

 Outro aspecto relacionado ao crescimento das necessidades de escolaridade 

e com reflexos na precarização do trabalho docente refere-se à natureza da 

qualificação dos professores. O crescimento em grandes proporções e acelerado da 

oferta de escolaridade e o recrutamento de professores para efetivar tal 

escolarização da população certamente não contavam com quadros de reserva 

qualificada para a função em todas as décadas. Dessa forma, os órgãos 

governamentais, para enfrentar a precariedade de professores ao longo das 

décadas, vêm lançando mão de medidas para suprir as redes públicas de ensino 

como: a contratação de pessoal sem habilitação, por meio de autorização para 

lecionar e a certificação de professores por meio de exames que apontem, pelo 

menos, o domínio dos conteúdos a serem ensinados por parte dos candidatos a 

docência. 
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 Essa situação, mais freqüente nas décadas de 1960 e 1970, ainda vigora no 

Brasil. Atualmente, é comum encontrarmos professores lecionando sem formação 

específica, ou seja, sem ter adquirido por meio de formação acadêmica, a licença 

pra lecionar. São conhecidos como professores leigos. Muitos chegaram à profissão 

por ser esta uma atividade remunerada e que possibilitaria alguma independência 

financeira. Outros, por viverem em zona rural afastada do centro urbano onde há 

ausência de profissionais para exercerem o ofício por impossibilidade em formar-se 

professor, foram convidados a assumirem a classe para suprir a necessidade da 

educação das crianças daquele lugar (BRASIL, INEP, 2009). 

 Segundo o documento do INEP, em 2007, os professores conhecidos como 

leigos, por não possuírem a formação legal mínima, ainda representavam um 

contingente de 119.323 docentes (6,3%), distribuídos em todo o país, tanto nas 

zonas urbanas quanto nas rurais, atendendo a alunos de todas as redes de ensino. 

Verificou-se também que é nas creches onde se concentra um número maior de 

professores sem formação ou habilitação legal para o exercício da docência. Nas 

etapas finais da educação básica encontrou-se expressivo número de professores 

sem licenciatura para as disciplinas que lecionam, porém a maior parte deles possui 

a formação em nível médio para o magistério. 

 No que diz respeito à formação profissional, a sistematização feita pelo INEP 

atesta um total de 1.288.688 professores com nível superior completo, que 

corresponde a 68,4% do total de professores. Dos professores com graduação, 

61,5% possuem nível superior com licenciatura e 6,8% possuem nível superior sem 

licenciatura. Abaixo deste patamar temos 31,7% dos professores sem a devida 

formação no nível superior (BRASIL, INEP, 2009). 

 

Os dados evidenciam aspectos positivos como o elevado número de 
professores com graduação e licenciatura em todas as etapas da educação 
básica, ainda que haja descompasso entre a formação do docente e a 
disciplina com a qual trabalha, tanto nas séries finais do ensino fundamental 
quanto no ensino médio. Entretanto, a persistência da presença de 
professores leigos atuando nas escolas brasileiras, em proporções que 
variam entre 10% e quase 30%, indica a necessidade de um olhar 
diferenciado para o tema específico da formação desses professores. 
(BRASIL, INEP, 2009) 

  

 Ainda analisando o documento do INEP, quando verificamos a situação em 

cada etapa de ensino, a situação mais delicada foi detectada no atendimento em 

creches. Nas creches atuam 95.643 professores, 82,2% dos quais têm a formação 
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requerida pela atual legislação para o exercício do magistério sendo que 45% 

possuem o magistério na modalidade Normal e 37,2% possuem nível superior com 

licenciatura. Ainda temos 4,9% que possuem nível superior sem licenciatura, 9,9% 

nível médio e 3,0% nível fundamental, o que representa, em relação às outras 

etapas de ensino, o percentual mais elevado de professores sem formação ou 

habilitação legal para o exercício da docência. Além disso, dentre os professores 

desta etapa de ensino, apenas 11,8% possuem curso específico de formação 

continuada para atuar em creche. 

 Na pré-escola o quadro é só um pouquinho melhor, temos 240.543 

professores da pré-escola, 86,9% possuem a formação exigida pela LDB 9394/96, 

sendo 45,5% possuem formação no nível superior com licenciatura e 41,3% 

possuem o curso Normal ou Magistério e 7,5% estão abaixo deste patamar. 

 Nos anos iniciais do ensino fundamental foi encontrado um número de 

685.025 professores que lecionam em turmas de 1ª a 4ª série ou do 1º ao 5º ano do 

ensino fundamental. Destes, 54,9% têm curso superior com licenciatura e 32,3% 

Normal ou Magistério, perfazendo 597.889 professores (87,3%) com a formação 

mínima exigida por lei para lecionar nessas séries. 

 Já nos anos finais do ensino fundamental, onde existem 540.496 professores 

com licenciatura em nível superior, que representam 73,4% do total geral desta 

etapa (736.502) e correspondem ao conjunto com a escolaridade exigida para 

lecionar nessas séries (5ª a 8ª) ou anos (6º ao 9º) do ensino fundamental. 

 No nível médio, numa visão geral, o professor apresenta a escolaridade 

mínima exigida pela atual legislação educacional, pois 360.577 professores têm 

curso superior com licenciatura, o que equivale a 87,0% do total. Dentre os outros, 

6,4% (53.978) possuem nível superior sem licenciatura e 6,6% têm nível médio ou, 

apenas, fundamental. 

 Na observância desses dados pontuamos que formação no nível superior não 

significa formação específica para docência, ou seja, uma licenciatura que habilite o 

profissional para tal função. Nesse sentido, um dos aspectos a serem lembrados 

refere-se ao exercício da profissão docente e aos estudos relativos ao aprendizado 

dela. Pesquisas têm trazido dados reveladores de que os professores em exercício 

manifestam-se dizendo aprender com a experiência, ou seja, professores, sobretudo 

os iniciantes, alegam forte influência da prática para aprender a ser professor, tanto 

no que tange aos aspectos pedagógicos como a outros aspectos da profissão 
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(FERREIRINHO, 2004). Nos aspectos pedagógicos, a revisão bibliográfica realizada 

por Guarnieri (1996) informa-nos, por exemplo, que os professores não tem 

familiaridade com os conteúdos a serem ensinados, nem com os tipos de dificuldade 

dos alunos; eles têm dificuldade de transformar os conhecimentos adquiridos 

anteriormente em conteúdos ensináveis. 

Por outro lado, a partir das décadas de 1980 e 1990, a ênfase no mercado de 

trabalho para a escolha da profissão foi substituindo os conteúdos humanistas no 

processo de formação que antes representavam um estímulo aos indivíduos para se 

tornarem professores. A regra curricular passou a ser o atendimento ao que o 

mercado valoriza e o conhecimento tornou-se mercadoria. Outro dado desse 

contexto é a privatização dos cursos de formação de professores que, sendo mais 

fáceis de instalar, foram escolhidos por instituições de caráter mercantil, com pouca 

responsabilidade com a qualidade. Atualmente, inclusive os cursos de formação de 

professores são os pioneiros em oferta na modalidade da Educação a Distância. 

 A análise da precarização do trabalho docente também perpassa as 

condições de trabalho e a estruturação da carreira no magistério. Os dados 

divulgados por Siniscalco (2003) abarcam questões referentes à jornada de trabalho 

no magistério e os embates sobre a carga horária de trabalho em geral e as horas 

utilizadas para o ensino, com os alunos. 

 Na última década, diversas instituições públicas e privadas implantaram na 

jornada de trabalho dos professores horas para o desenvolvimento das atividades de 

preparo de aulas, de correção de trabalhos de alunos, apoio aos alunos nas 

atividades extracurriculares e de formação em serviço para os próprios professores. 

Essas atividades ligadas ao currículo das escolas, feitas fora da sala de aula e da 

presença de alunos, recebem nomes e organizações diversas nas redes de ensino: 

Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), módulo II, horas-atividade 

individuais ou coletivas, realizadas nas escolas ou em ambientes de escolha dos 

professores. 

 Nos demais países, essa carga horária de trabalho não-instrucional tem sido 

estimada entre 10% e 50% da carga horária semanal de trabalho. Na Espanha, por 

exemplo, para 890 horas anuais de ensino os professores têm um acréscimo de 494 

horas para o desempenho de outras atividades, o que significa um acréscimo de 

cerca de 9 horas semanais, em média, na educação primária (anos iniciais do 

ensino fundamental). 
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 No Brasil a carga horária de trabalho não-instrucional somente foi acrescida à 

carga horária de trabalho dos professores a partir das reivindicações dos próprios 

professores havendo oscilações na determinação proporcional dessa carga horária e 

ao uso efetivo dessas horas de trabalho fora da sala de aula nas diferentes esferas 

administrativas. 

 No entanto, mesmo revestido de aparente benefício, Ferreirinho (2004) em 

estudos relacionados a tais atividades vêm indicando que os HTPCs raramente são 

utilizados para rever, debater ou obter auxílios coletivos relativos a questões de 

efetivação do currículo, e sim como tempo dedicado a questões administrativas; as 

horas-atividade de grande parte dos professores são utilizadas individualmente e 

fora do ambiente escolar, portanto, sem a garantia de que de fato constituam tempo 

de estudo para atualização ou busca de soluções aos problemas enfrentados na 

prática de sala de aula; nas séries de 5ª a 8ª não é obrigatória a atribuição de tal 

carga de trabalho, fato que estabelece disparidade de condição de trabalho entre os 

professores de uma mesma escola. Evidentemente, tal situação tem a ver com 

outros aspectos, inclusive o salário precário, por exemplo, que conduzem os 

professores ao aumento da jornada de trabalho em escolas de redes públicas 

diferentes – estadual e municipal – ou em escolas públicas e privadas. 

 De acordo com os dados captados pelo Censo Escolar de 200730 em relação 

a identificação do número de escolas em que o professor atua, observa-se ainda 

uma predominância do professor que trabalha em uma única escola: são 1.522.971 

professores nessa condição, que correspondem a 80,9% do total, seguido de uma 

parcela menor de professores - 301.183 professores, ou seja, 16% que atua em 

duas escolas. Como os dados não foram colhidos tendo como referência a carga 

horária dos professores, acreditamos que os dados camuflam a dupla jornada de 

trabalho do professor quando ocorre na mesma escola. No que se refere à 

localização do estabelecimento, urbana ou rural, observa-se que 83% dos 

professores trabalham em escolas urbanas, 15% em escolas rurais e 2% atuam 

tanto na área rural quanto na urbana (BRASIL, INEP, 2009). 

                                                 
30 O Censo Escolar da Educação Básica, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira Diretoria de Estatísticas Educacionais – INEP, a partir de 2007, com o 
sistema Educacenso, o levantamento de dados passou a ser feito de forma individualizada – por 
alunos, professores, escolas e turmas – mediante a organização de cadastros específicos de 
informações, antes inexistentes, sobre cada uma dessas unidades de coleta. 
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 Em contraponto aos dados apresentados pelo INEP, o magistério talvez não 

seja a mais prestigiada e a mais valorizada profissão, porém, certamente, é uma das 

mais numerosas. O Censo Escolar de 2007 (BRASIL, INEP, 2009) indica um 

quantitativo de 1.882.961 professores em exercício somente na Educação Básica. 

Este número de integrantes faz do magistério uma das maiores categorias 

profissionais do país e, por conseguinte, permite afirmar que a escola e o sistema de 

ensino de um modo geral estão entre os setores da sociedade que mais oferecem 

oportunidades de emprego formal para a população. Portanto, segundo dados 

disponíveis, os profissionais do magistério constituem uma força importante em 

nossa sociedade. 

 No entanto, a recente situação do contexto econômico nacional tem feito com 

que o professor pague um tributo oneroso. Os elevados índices de desemprego são 

– correta ou incorretamente – relacionados com as debilidades das políticas 

educacionais que se refletem de forma negativa sobre os professores. A falta de 

uma regulamentação profissional e, as medidas alternativas dos governos, permitem 

o ingresso de profissionais provenientes de outras áreas no exercício do magistério, 

muitas vezes sem a mínima formação pedagógica. Essas medidas propiciam uma 

política perversa de financiamento da educação onde os gastos com professores 

giram em torno de três aspectos: contrato temporário com menos remuneração e 

menos direitos; contratação de professores menos qualificados e superlotação das 

salas de aula. 

 Essa política de poupar custos com professores é fortalecida pelo uso 

indiscriminado da relação custo-benefício em educação, que significa uma 

desvalorização e um enfraquecimento do professor enquanto profissional. Assim, um 

dos aspectos mais debatidos e facilmente percebidos da precarização do trabalho 

docente refere-se à remuneração dos professores no exercício da profissão na 

educação básica, sobretudo, quando se focaliza a imensa maioria dos professores 

que atuam nas escolas da rede pública. 

 Os dados apresentados por Siniscalco (2003) atestam a desvalorização 

salarial do magistério no Brasil em comparação com outros países, inclusive aqueles 

com piores condições sociais e econômicas. O Brasil está acima apenas da 

Indonésia e quase empata com o Peru em relação à remuneração dos professores 

nas etapas iniciais da educação básica. Nas etapas finais da educação básica 

também é um dos sete piores do mundo. 
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 Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, de 1997, 

informam-nos que o cálculo bruto da média salarial de professores da Educação 

Básica brasileira era de R$ 529,92, numa escala que variava de R$ 221,22 (na 

Paraíba) a R$ 1.364,30 (no Distrito Federal). Além disso, o estudo também 

questiona a política salarial dos órgãos públicos quando se comparam as médias 

salariais praticadas no âmbito federal (R$ 1.527,01), e as médias salariais praticadas 

no âmbito estadual (R$ 584,56) e municipal (R$ 376,67), sem levar em conta as 

médias das redes privadas, às vezes consideradas melhor pagadoras, porém não 

generalizadas nem tão mais elevadas, o que significa, também, desconsideração 

pela função docente nesse âmbito (BRASIL, INEP, 2002). 

 Ainda considerando o estudo realizado pelo INEP, a situação salarial 

brasileira dos professores só melhora um pouco com o passar dos anos de atividade 

docente, por meio dos incentivos dados como adicionais por tempo de serviço ou de 

qualificação. Assim mesmo a remuneração docente permanece em posição bem 

inferior quando comparados com os incentivos dados em outros países. 

 Esse é um fator preponderante da precarização do trabalho docente, pois a 

pauperização profissional significa pauperização da vida pessoal nas suas relações 

entre vida e trabalho, sobretudo no que tange ao acesso a bens culturais. 

 O estudo realizado pela UNESCO (2004) no Brasil revelou que 62% dos 

professores brasileiros nunca frequentam concerto de música erudita, 14% não 

frequentam museus e 17% não frequentam teatro; 33% assistem a fitas de vídeo 

uma vez por semana e 49% vão ao cinema algumas vezes por ano. Desagregando-

se esses dados, verifica-se que os homens são mais frequentes nos eventos 

focalizados na pesquisa. Como a maioria do corpo docente é formada por mulheres, 

pode-se inferir, sem grande esforço, como esse acesso é precário. Por outro lado, 

se pensarmos que tais eventos ocupam o tempo livre dos professores, há que se 

verificar outras facetas do acesso a bens culturais, incluindo aqui as relativas ao 

desempenho da profissão. 

 Embora considerando que os dados obtidos por essa pesquisa da UNESCO 

nos mostram respostas induzidas a uma lista de atividades, e lembrando que parte 

dos entrevistados atua em escolas privadas, às vezes recebendo salários melhores, 

se comparados com os da rede pública observa-se ainda que: apenas 47,9% lêem 

revistas especializadas em educação habitualmente ou sempre e 46,5% lêem às 

vezes; 44,5% dos professores fotocopiam materiais habitualmente ou sempre e 
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43,2% às vezes; 22,9% compram livros (não didáticos) habitualmente e 58,5% 

compram às vezes; quase 7% nunca lêem jornais ou revistas; e 40% lêem jornal 

diariamente, 22,6% lêem de três a quatro vezes por semana e 23,5% lêem uma ou 

duas vezes por semana. A realidade de baixo acesso a bens culturais dos 

professores brasileiros se torna ainda mais compreensível principalmente quando o 

empobrecimento profissional vem acompanhado da informação sobre a renda 

familiar: a grande maioria tem renda familiar entre 2 (dois) e 10 (dez) salários 

mínimos. 

Pelos dados apresentados observamos que, a partir da segunda metade do 

século XX, a profissão de professor sofreu uma intensificação no processo de 

desvalorização profissional ocasionado pela contenção de gastos sociais que 

levaram ao desrespeito do índice de recursos destinados à educação. Com isso, os 

salários foram baixando, e as condições de trabalho e de formação piorando. Ao 

mesmo tempo, um grande leque de alternativas de profissionalização em nível 

superior se apresentava aos jovens de classe média ou alta, que costumeiramente 

se endereçariam a essa área. 

 Aliando condições precárias de formação e de trabalho, e, baixa 

remuneração, o magistério se apresenta como uma alternativa profissional pouco 

considerada pela classe média ou média/alta e essa lacuna vem sendo preenchida 

pelas classes populares. Assim uma formação que antes já passava por inúmeras 

dificuldades processuais agora também enfrenta o grande desafio que é o de 

trabalhar conhecimentos fundamentais à função de professor, com estudantes que 

chegam com pouca base, oriundos em sua grande maioria das escolas públicas. 

 Diferentes estudos como os de Gatti, Espósito, Silva (1998) e Silva, Davis 

Esposito (1998), na década de 1990, entre outros apontam para o fato de que os 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental, em sua maioria, têm origem 

nas camadas populares e para a possibilidade de mobilidade social relacionada ao 

exercício docente, fato que se acentua na atualidade. Esse fato parece selar o 

círculo vicioso da falta de qualidade do ensino, principalmente das escolas públicas, 

e, a valorização da carreira do magistério se apresenta como um dos maiores 

entraves e desafios para a educação no Brasil hoje. 

Para que se possa ter uma noção melhor da abrangência do problema, o 

documento da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação CNTE 

(2003) Retratos da Escola 3: a realidade sem retoques da educação no Brasil, 
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aponta para a falta de professores no mercado de trabalho em aproximadamente 10 

anos e relaciona o problema à desvalorização do magistério. Segundo o estudo, do 

total de professores no ensino fundamental e médio, mais da metade (53,1%) tem 

entre 40 e 59 anos de idade. A maioria exerce a função há 15 anos em média e se 

aposentará ao longo da década. Nada menos que 48,3% não dispõem de 

computador, quase 60% não cultiva o hábito de leitura e 31,6% não vão a teatro ou 

cinema. Na outra ponta, cresce o desinteresse pela educação. O desapreço fica 

claro no aumento da idade dos mestres. Os mais jovens abandonaram a profissão 

ou buscaram outro mercado de trabalho. Rapazes e moças que cursam letras, 

matemática, história, geografia não pretendem entrar em sala de aula. Pensam 

qualificar-se para ingressar em outra carreira mediante concurso público ou seleção 

da iniciativa privada. 

 Considerando-se a grave crise no mercado de trabalho, que vem diminuindo 

as chances de emprego, esse processo de perda de prestígio e status social do 

magistério ganhou relevância ainda maior já que foi um dos principais responsáveis 

por grande número de pedidos de exoneração do magistério no setor público. A 

questão da evasão dos professores deve receber um tratamento diferenciado no 

interior da questão mais ampla do prestígio social da profissão, uma vez que os 

baixos salários têm afugentado progressivamente os professores. Isso tem gerado 

uma distorção ao empregar outros profissionais, com salário menor - o que 

configuraria um “bico”, e com menos direitos, por serem menos qualificados. 

 Constata-se atualmente falta de professores, sobretudo nas áreas de 

ciências, matemática, física, química e biologia, para as séries finais do ensino 

fundamental e para o ensino médio. Além do número elevado de aposentadorias, 

muitos professores estão sendo requisitados para outras áreas de maior prestígio 

que o magistério. 

 Os dados apurados nos estudos analisados para esta pesquisa apenas 

comprovam o que o magistério continua enfrentando um processo de desvalorização 

social e a falta de valorização da profissão de professor poderá provocar uma baixa 

procura e de oferta de profissionais que, em curto e médio prazo ainda pode gerar 

mais dificuldades para o funcionamento dos sistemas de ensino do país. 
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3.3. Planos de carreira e remuneração do magistério  e a valorização 

profissional 

 

 Em 1997, após a promulgação da LDB 9394/96, o MEC enviou um 

documento com orientações para a elaboração de planos de carreira aos municípios 

com objetivo de subsidiar as prescrições da Resolução CBE/CNE 03/97 que fixou as 

diretrizes para a elaboração dos planos de carreira e de remuneração do magistério 

nos estados, Distrito Federal e municípios. O documento detalha diversos conceitos 

referentes à gestão pública e elenca uma série de proposições e orientações para os 

municípios, inclusive com projetos completos anexados sobre temas de estatuto e 

planos de carreira, com o objetivo de assessorar os governos municipais na 

construção de novas carreiras para os professores, baseados nas legislações 

federais, e introduzindo novas concepções para a formulação da carreira docente. 

 O estudo para a elaboração do documento foi realizado por Marisa Abreu, 

Adhemar F. Dutra Júnior, Ricardo Martins e Sônia Balzano, e, conforme os autores, 

abordou o estudo de conceito de direito administrativo, a análise comparativa entre 

as prescrições legais constantes da Lei 5692/71 e a da Resolução CEB/CNE 03/97 e 

o estudo dos planos de carreira dos estados. Posteriormente, o estudo foi publicado 

pelo FUNDESCOLA, no ano de 2000, em nova versão intitulada Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público, sendo nossa referência para análise dos 

planos de carreira e remuneração e a valorização profissional. 

 O estudo e análise de 22 leis estaduais de estatutos e/ou planos de carreira, 

anteriores a 1996, realizado por Abreu et. al. (2000) revelou que “os planos de 

carreira do magistério de primeiro e segundo graus, fundamentados na Lei 5692/71, 

guardam características e padrões comuns quanto à estrutura da carreira e 

remuneração do magistério público brasileiro” (ABREU et. al., 2000, p. 21). Essas 

regulamentações adotaram o regime jurídico estatutário, influenciaram as 

legislações municipais da década de 1980 e abrangiam o magistério de primeiro e 

segundo graus, “incluindo o maternal e o jardim de infância (e não as creches) 31”, 

por serem elaborados, em sua maioria com referência na Lei 5692/71 (ABREU et. 

al., 2000, p. 42). 

                                                 
31 Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, art. 208, IV, a educação infantil, de zero a 
seis anos, passa a ser prevista como obrigação do Estado e como primeira etapa da Educação 
Básica em 1996 (LDB 9394/96, art. 29), combinando “educar e cuidar”. 
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 Em relação à formação dos professores, a Lei 5692/71 exigia diferentes graus 

de formação para a atuação no ensino de primeiro e segundo graus: 

 

[...] da 1ª à 4ª série do primeiro grau, habilitação de segundo grau, em curso 
de magistério; 
. da 1ª à 6ª série do primeiro grau, habilitação de segundo grau, em curso 
de magistério com quatro séries, ou três séries e estudos adicionais; 
. da 1ª à 8ª série do primeiro grau, habilitação de nível superior, de 
licenciatura curta; 
. da 1ª série do primeiro grau até a 2ª série do segundo grau, habilitação de 
nível superior, de licenciatura curta mais estudos adicionais de um ano 
letivo; 
. em todas as séries do primeiro e segundo graus, habilitação de nível 
superior, em licenciatura plena. (ABREU et. al., 2000, p. 48) 

  

 Por se basearem na Lei 5692/71, os antigos planos de carreira do magistério 

definiam como exigência para o ingresso a “formação de segundo grau, habilitação 

para o magistério, para atuação nas séries iniciais do primeiro grau e pré-escolar, 

licenciatura curta, para as séries finais do primeiro grau, e licenciatura plena, para o 

ensino de segundo grau” (ABREU et. al., 2000, p. 48). Mas, havia a possibilidade de 

contratação de professores leigos, em casos de falta de docente com titulação. 

 De acordo com Abreu et. al. (2000) a Lei 5692/71 não definiu 

regulamentações em relação à jornada docente. Assim, a jornada docente foi tratada 

de forma diversa nos planos de carreira estaduais, com predominância para a 

jornada semanal em torno de vinte horas, vinculadas à jornada estudantil organizada 

em média em quatro horas diárias, foram encontradas jornadas integrais entre 

quarenta ou trinta horas, sendo mais comum encontrar docentes com jornadas de 

quarenta horas pelo acúmulo de dois cargos de vinte horas semanais. Os planos de 

carreira previam ainda, “o período sabático, um período remunerado para 

aperfeiçoamento profissional a cada sete anos, como forma de cumprir a previsão 

legal de formação continuada de professores e especialistas” (ABREU et. al., 2000, 

p. 87). 

 Além desses aspectos, na análise dos planos de carreira, quatro 

características foram destacadas por Abreu et. al. (2000) como centrais. A primeira 

característica refere-se à progressão na carreira. Todos os planos têm como 

fundamento o posicionamento na carreira correspondente aos níveis de formação 

para o exercício do magistério em acordo ao previsto pela Lei 5692/71, artigo 39, 

que estabelece a remuneração do professor e do especialista sem distinção de 

graus escolares em que atuem. A titulação propiciava mudança automática na 
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carreira, na maioria dos planos, e em alguns casos, vinculada ao número de vagas, 

avaliação de desempenho, seleção ou concurso interno, denominada de progressão 

vertical. A progressão horizontal era vinculada ao tempo de serviço, merecimento ou 

desempenho. Nos planos de carreira analisados a principal diferença salarial entre 

os profissionais do magistério decorria da valorização da titulação, chegando a ser 

superior a 100% entre os habilitados de nível médio e superior. A remuneração 

docente previa ainda a gratificação por titularidade de pós-graduação 

(especialização, mestrado e doutorado), ou mesmo de cursos de aperfeiçoamento e 

atualização, conforme a carga horária. 

 A segunda característica apontada por Abreu et. al. (2000) refere-se à 

valorização do tempo de serviço por meio da progressão na carreira ou na forma de 

adicional incorporável à remuneração, podendo ou não ser combinada com o 

merecimento, desempenho ou assiduidade. Ao final de trinta anos de serviço o 

percentual de acréscimo ao salário podia variar de 30% a 60%, existindo também a 

previsão de redução de jornada semanal de trabalho ou de horas aula vinculadas ao 

tempo de exercício e à idade do docente. 

 A gratificação é a terceira característica presente nos planos de carreira, 

apontada por Abreu et. al. (2000), que configura vinculada à função dos cargos, 

como a gratificação de regência de classe ou “pó de giz”, como estímulo à 

permanência do professor na sala de aula; gratificação por dedicação exclusiva de 

exercício de função/cargo em comissão como a direção e vice-direção de escola; 

gratificação por trabalho em escolas de difícil acesso e/ou em zona rural, na 

educação especial, em classe de alfabetização, classe multiseriada; gratificação 

pelo trabalho noturno, que podia combinar a redução da jornada semanal de 

trabalho; gratificação de supervisão escolar. Na maioria dos casos as gratificações 

eram significativas em relação aos vencimentos, como por exemplo, a de regência 

de classe que podia chegar a 100% do vencimento básico. 

 A quarta característica dos planos de carreira analisados, apontada por Abreu 

et. al. (2000, p. 25), é a “ausência ou insuficiência da valorização do desempenho 

profissional”. A progressão por antiguidade beneficiava um maior número de 

profissionais se comparada com a avaliação de desempenho, sendo o tempo de 

interstício para a avaliação de desempenho maior que para a progressão por 

antiguidade, além da avaliação de desempenho não ser implementada na maioria 

dos casos. 
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 Na avaliação de Abreu et. al. (2000), a estrutura da carreira dos planos 

estudados, implementados anteriormente a LDB 9394/96 e na vigência da Lei 

5692/71, não estimulavam a profissionalização e o melhor desempenho, por isso, os 

autores defendem a necessidade da elaboração de planos de carreira com uma 

nova concepção, que “[...] articulem profissionalização do magistério com melhoria 

da qualidade da escola pública brasileira” (ABREU et. al., 2000, p. 26). 

 É neste sentido que em seu estudo Abreu et. al. (2000) apresentam os pontos 

a serem considerados na elaboração dos novos planos de carreira da educação e 

que passam a compor o documento de orientações para a elaboração de planos de 

carreira do MEC em observância a Resolução CEB/CNE 9394/96. Por ser o 

documento que repercutiu no debate sobre a estruturação da carreira docente nos 

últimos anos, pela abrangência de temas apresentados, e pelo acesso quase restrito 

às administrações públicas, apresentamos a seguir os tópicos apresentados por 

Abreu et. al. (2000) e que consideramos importantes para o debate desta tese. 

 Segundo Abreu et. al. (2000) o documento do MEC considerava que o 

primeiro ponto a ser previsto na elaboração de um plano de carreira seria no que se 

refere ao regime de contratação, evidenciando as vantagens e desvantagens do 

regime estatutário e do regime celetista. Se o regime estatutário “gera obrigações 

futuras, com o ônus de aposentadoria e pensões”, o “regime celetista apresenta 

maiores encargos financeiros imediatos” (ABREU et. al., 2000, p. 29), coloca o 

município ao alcance da Justiça do Trabalho “na apreciação de controvérsias sobre 

questões trabalhistas dos servidores” (ABREU et. al., 2000, p. 31), ao abrir mão de 

legislar sobre o seu corpo funcional, em relação aos aspectos constantes na 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Entretanto, nas duas opções a Resolução 

CEB/CNE 03/97 defende o concurso público como uma obrigação constitucional, 

afirmando que o aspecto da estabilidade não poderia ser confundido com 

“indemissibilidade”, nem a adoção do regime celetista confundido com a não 

submissão à legalidade. 

 O segundo ponto a ser previsto na elaboração de um plano de carreira seria a 

definição da abrangência dos novos planos em relação aos profissionais, se 

somente o magistério ou o conjunto dos trabalhadores da educação, bem como em 

relação aos temas abordados, se restritos a um plano de carreira e remuneração ou 

incluindo temas referentes ao funcionamento do sistema de ensino. Por disso, 

juridicamente são possíveis variadas situações: uma única lei dispondo ao mesmo 
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tempo sobre estatuto e plano de carreira do magistério; duas leis específicas 

versando, respectivamente, sobre estatuto e plano de carreira do magistério; e, uma 

lei dispondo sobre o estatuto do conjunto dos servidores, inclusive professores, e 

outra versando exclusivamente sobre a carreira do magistério, situação que 

predomina nos municípios (ABREU et. al., 2000, p. 37). 

 Outros três pontos apresentados como necessários de definição a priori são, 

primeiro, o financiamento, pois a vinculação nacional prevista pelo FUNDEF 

descartava a educação infantil, que implicava no segundo ponto, a inclusão do 

magistério da educação infantil na mesma carreira do ensino fundamental, e que 

exigia uma definição sobre a qualificação e a composição do corpo funcional para o 

trabalho na educação infantil, organizado somente com professores ou com 

professores e outros profissionais da educação. 

 Diante das duas possibilidades previstas na LDB 9394/96 (art. 67), formação 

de nível médio, modalidade Normal, ou a formação em nível superior, o documento 

aponta alternativas para o ingresso no cargo de professor: a de formação nível 

médio para professores que forem atuar na educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental, e de nível superior para atuação nos anos finais do ensino 

fundamental e ensino médio; a exigência de especialização em educação pré-

escolar, além da formação de magistério para o trabalho com as crianças pequenas; 

a graduação em pedagogia ou pós-graduação e experiência docente para atuação 

na administração escolar. 

 A Lei 5692/71 vinculava a remuneração do magistério à formação docente, 

independentemente do grau escolar de sua atuação. Por isso, a maioria dos planos 

de carreira do magistério da década de 1970, apresentava níveis relativos à 

formação: segundo grau, modalidade Normal; licenciatura curta; licenciatura plena; 

estudos adicionais e pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado), 

apontando estímulo à formação continuada. A progressão era automática, e a 

diferença na remuneração entre os níveis iniciais de formação e os demais era 

geralmente maior, se comparadas com os planos de carreira das décadas de 1980 e 

1990. 

 A LDB 9394/96 não determina a vinculação da remuneração à qualificação 

profissional sem distinção de grau de atuação, mas também não vincula a 

remuneração ao grau de atuação. A Resolução CEB/CNE 03/97 ao definir a 

remuneração do ensino fundamental afirmava que ela deveria ser parâmetro para a 
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educação infantil e o ensino médio, e que a diferença entre o nível médio de 

formação e o nível superior não poderia ultrapassar a 50%. A ausência de uma 

definição sobre a relação salarial permite que os governos optem pela remuneração 

vinculada a titulação ou ao nível de atuação, esta segunda com repercussões 

negativas para o exercício da docência na educação infantil e nos anos iniciais do 

ensino fundamental, que geralmente, recebem salários bem menores que os de 

professores dos anos finais do ensino fundamental e médio. 

 Abreu et. al. (2000, p. 78) ressalta que “[...] a opção pela remuneração 

conforme a área de atuação implica a definição de diferentes vencimentos 

correspondentes às etapas da educação básica, bem como às fases em que se 

subdivide o ensino fundamental” e permite variações como a existência ou não de 

cargo de especialista; e mesmo a combinação de pagamento por atuação e 

titulação. A opção pela remuneração conforme a titulação implica em duas 

alternativas: a definição de um só cargo, “com diferentes níveis e alteração 

automática de nível”, ou a definição de dois cargos (professor I e professor II), 

“garantindo-se ao professor I a possibilidade de mudança automática do nível médio 

para o superior, com o mesmo vencimento do cargo de professor II” (ABREU et. al., 

2000, p. 74) 

 O pagamento por titulação tem como base o artigo 67 da LDB 9394/96 que 

prevê a formação superior para a atuação na Educação Básica, mas a progressão 

por titulação não pode ser confundida com ascensão funcional prevista em planos 

da década de 1970, ao permitir a alteração de nível de remuneração, e também, a 

mudança de área de atuação. Neste sentido, o pagamento por titulação implica que 

ao professor I seja garantida a remuneração correspondente ao professor II com 

mesma titulação, apesar de atuarem em áreas distintas. 

 A LDB 9394/96, ao dispor sobre a jornada do magistério, assegura “período 

reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho” 

(BRASIL, LDB 9394/96, art. 67, II). Esse princípio foi explicitado de forma mais clara 

no artigo 6º da Resolução CEB/CNE 03/97 que incluía dentre outros o incentivo à 

dedicação exclusiva ao cargo no sistema de ensino. A Resolução CEB/CNE 03/97 

sugere um período reservado para o planejamento, estudos e avaliação, e 

participação em cursos de aperfeiçoamento, correspondendo de 20% a 25% da 

carga horária de trabalho. 
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[...] a jornada de trabalho dos docentes poderá ser de até quarenta horas e 
incluirá uma parte de horas de aula e outra de horas de atividades, estas 
últimas correspondendo a um percentual entre vinte e 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, Resolução CEB/CNE 03/97, art. 6º, 
IV) 

  

 A alternativa apresentada pela Resolução CEB/CNE 03/97 é de aumento em 

cinco horas semanais na jornada docente para o cumprimento das horas/atividade. 

Pode-se perceber que o centro da proposta é não aumentar o quadro de pessoal 

das escolas e simplesmente aumentar a jornada de trabalho docente, e/ou 

flexibilizá-la, o que a médio e longo prazo representa redução de custos. O debate 

sobre a jornada de trabalho docente continua e está novamente em pauta em virtude 

da aprovação do Piso Salarial Nacional Profissional, cuja Lei 11.738/2008, além da 

remuneração mínima para o magistério da educação básica estabelece 1/3 da 

jornada para a realização de atividades de estudo, planejamento e trabalho coletivo. 

 Para Abreu et. al. (2000, p. 102) “[...] a estrutura básica da carreira 

corresponde à sua linha de progressão, com a definição de posicionamentos 

escalonados e das condições de mudança de uma pra outra dessas posições”. A 

organização de carreiras no serviço público implica tradicionalmente a distribuição 

dos cargos efetivos, referentes a uma determinada atividade profissional, em 

classes. Por sua vez, as classes constituem degraus na carreira, correspondentes a 

conjuntos de cargos iguais em responsabilidades e vencimentos. A passagem de 

uma classe para outra se constitui em uma forma de progressão conhecida como 

promoção na carreira. 

 O número de classes a ser definido deve considerar a duração da vida 

profissional do magistério, de 25 anos para as mulheres e de 30 anos para os 

homens, combinados com a idade mínima de 50 e 55 anos, respectivamente. Neste 

sentido, 

 

O número de classes e o interstício para promoção devem ser definidos a 
partir da necessidade de, por um lado, tornar possível que número 
expressivo de profissionais da educação possa alcançar as classes finais da 
carreira, e, por outro lado, não permitir que um profissional chegue ao topo 
da carreira, tão rapidamente que venha a permanecer grande parte de sua 
vida funcional sem estímulo para progredir e, portanto, para melhor sua 
remuneração. (ABREU et. al., 2000, p. 111) 
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 A promoção entre classes na carreira deve ocorrer periodicamente, e não se 

confunde com o interstício que é o tempo necessário para concorrer à mudança de 

classe. Além da progressão, outro aspecto da estrutura da carreira é o tratamento 

direcionado aos incentivos por qualificação do trabalho docente, constantes da 

Resolução CEB/CNE 03/97, tais como a dedicação exclusiva, o desempenho no 

trabalho, a qualificação em instituições credenciadas, o tempo de serviço na função 

docente, as avaliações para aferição de conhecimentos. 

 O documento de orientações para elaboração dos planos de carreira do MEC 

faz uma crítica contundente à valorização do tempo de serviço público na carreira, e 

defende o estabelecimento de interstícios para o servidor concorrer à progressão por 

outros motivos. Ele considera que dois incentivos previstos na Resolução CEB/CNE 

03/97 têm o tempo como referência, o tempo de serviço e a dedicação exclusiva. 

Sendo os demais, como a qualificação em instituições credenciadas, a avaliação de 

conhecimentos e de desempenho do trabalho vinculados à qualidade da educação. 

Assim, as recomendações da Resolução CEB/CNE 03/97 têm como objetivo um 

profissional mais preparado, e a repercussão dessa qualificação, no processo 

ensino-aprendizagem. 

 No que se referem às vantagens na carreira do magistério os adicionais são 

vantagens concedidas em função do tempo de serviço ou pela particularidade da 

função exercida, como o adicional por dedicação exclusiva ou por titulação, entre 

eles a pós-graduação stricto sensu. O adicional por tempo de serviço é, na maioria 

dos planos de carreira, incorporável ao salário podendo ser anual, bianual, trianual 

ou quinquenal. As gratificações podem ser compensatórias, pelo exercício do cargo 

em situações especiais, ou por exercício de função não própria do cargo, como 

direção, chefias ou assessoramento, podendo ou não ser incorporadas aos salários 

conforme a legislação. 

 Segundo Abreu et. al. (2000, p. 131) outro aspecto que o documento do MEC 

aponta é a relevância da dispersão salarial na elaboração de um plano de carreira, 

isto é, a distância entre a menor e a maior remuneração correspondente ao início e 

ao fim da carreira de uma determinada categoria profissional. Desta forma, o 

vencimento básico é definido em relação à dispersão salarial que resulta de dois 

fatores: das variações do vencimento decorrentes da progressão ao longo da 

carreira, e do peso das vantagens acrescidas a esse vencimento, considerando-se 

que “[...] quanto maior o vencimento básico, menor a dispersão e, ao contrário, 
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quanto menor o vencimento básico, maior a dispersão salarial.” O desafio é 

encontrar um ponto de equilíbrio, pois por um lado, a “[...] dispersão elevada pode 

representar baixos níveis de remuneração inicial na carreira, o que tende a dificultar 

o recrutamento de profissionais qualificados”. Por outro lado, “[...] a dispersão 

reduzida, apesar de garantir um melhor nível de remuneração inicial, pode resultar 

em uma carreira desestimulante, na medida em que a progressão e as vantagens 

acrescentam valores pecuniários insignificantes ao vencimento básico do magistério” 

(ABREU et. al., 2000, p. 132). 

 

 Assim, a remuneração do magistério é tema polêmico desde a Constituinte, 

até os dias atuais, com a aprovação da Lei 11.738/2008, que trata do Piso Salarial 

Profissional Nacional. O documento do MEC para a orientação dos planos de 

carreira baseado na Resolução CEB/CNE 03/97 vincula a polêmica sobre o Piso 

Salarial Nacional Profissional às interpretações diversas do artigo 206, inciso V, da 

Constituição Federal de 1988 entre elas a interpretação da CNTE que sinalizava que 

o piso salarial profissional deve ser nacional; e as interpretações dos governantes 

defendiam a sua vinculação aos planos de carreira de cada sistema de ensino. 

 De acordo com Abreu et. al. (2000), o artigo 110, inciso II, do projeto de LDB 

aprovado em 1990, na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, 

determinava um piso salarial profissional nacionalmente unificado, fixado em lei 

federal, diferentemente do Acordo Nacional e do Pacto de Valorização do Magistério 

e Qualidade da Educação de 1994 que previa um piso salarial profissional nacional 

(para professores com formação em nível de segundo grau em um regime de 

trabalho de 40 horas semanais). Entretanto, nos projetos de LDB aprovados em 

1993, na Câmara Federal e em 1996, no Senado Federal, constava apenas “piso 

salarial profissional”, semelhante ao artigo 67, inciso III, da atual LDB. O projeto de 

resolução anexo ao Parecer CEB/CNE 02/97 retomou a posição defendida pela 

CNTE ao estabelecer que “[...] o vencimento básico da carreira do magistério não 

poderia ser inferior ao piso salarial profissional, a ser fixado a cada ano por lei 

federal” motivo alegado pelo MEC para não homologá-lo (ABREU et. al., 2000, 

p.127). 

Como o FUNDEF vinculava os recursos somente para o ensino fundamental, 

a Resolução CEB/CNE 03/97 limitou-se a regulamentar a remuneração do 

magistério do ensino fundamental, colocando-a como parâmetro para a 
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remuneração da educação infantil e do ensino médio. O documento do MEC 

afirmava que a questão do piso salarial nacionalmente unificado para o magistério 

não se constitui um problema de constitucionalidade e, sim, de viabilidade 

econômica e financeira, e é este de fato o motivo do debate sobre a vinculação da 

remuneração docente ao financiamento da Educação Básica. Se no contexto da 

implantação do FUNDEF havia uma discussão sobre um piso salarial nacional ou 

remuneração média, pois apenas o ensino fundamental participava do financiamento 

nacional, hoje, com a aprovação do FUNDEB e do PSPN, vimos a resistência dos 

governadores em acatarem a legislação, bem como questionando a 

constitucionalidade da mesma. A atitude dos governadores demonstra a dificuldade 

em estabelecer no país um salário condigno para o magistério público da Educação 

Básica. 

 

3.3.1. As novas diretrizes para os planos de carrei ra e 
remuneração da educação básica 

 

A Educação Básica é definida na LDB 9394/96 como um dos níveis de 

educação escolar, juntamente como a educação superior, e tem como objetivo a 

formação em nível de licenciatura plena de todos os professores para atuarem em 

qualquer uma de suas etapas. Com isso, na aprovação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação - FUNDEB incorporou-se a educação infantil e o ensino médio na 

vinculação de recursos, o que exige uma nova regulamentação da carreira. 

 No Diário Oficial do dia 28 de maio de 2009 foi publicada a homologação do 

Parecer CBE/CNE 9/2009. Este ato aumenta o peso legal da Resolução CEB/CNE 

02/2009, aprovada para estabelecer as novas diretrizes nacionais para os planos de 

carreira e remuneração dos profissionais do magistério público da educação básica, 

e, consequentemente o cumprimento da norma legal prevista no artigo 6º da Lei 

11.738/2008, que determina aos entes federados a elaboração ou adequação de 

seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério. 

 Os instrumentos legais postos pela Resolução CEB/CNE 02/2009 substituem 

as diretrizes da Resolução CEB/CNE 03/97 e introduzem uma nova visão de 

organização da Educação Básica no setor público, em especial, do seu 

financiamento. A Resolução CEB/CNE 02/2009 estabelece diretrizes nacionais para 
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o processo de revisão dos atuais planos de carreira que deverá ser realizado pelos 

gestores estaduais e municipais. Com a homologação a resolução se torna o guia 

para o processo de revisão dos atuais planos de carreira. Os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios precisam, portanto, afirmar dentro dos novos parâmetros de 

diretrizes, uma política mais ampla que viabilize a universalização da Educação 

Básica pública de qualidade, tanto como dever do Estado, quanto como garantia do 

direito a todos. Assim, a nosso ver, a valorização dos profissionais da educação, 

deve ser o objetivo central das novas diretrizes. 

 Enquanto princípios à valorização do magistério e para a melhoria da 

qualidade do ensino público destacamos aqui algumas proposições da Resolução 

CEB/ CNE 02/2009: 

 

1º. Os novos planos devem contemplar todos os profissionais do magistério 

público da educação básica, nos termos previstos na legislação, ou seja, 

tanto a Resolução CEB/CNE 02/2009 quanto a Lei 11.738/2008, caracterizam 

os profissionais que atuam no suporte pedagógico, como direção e os 

especialistas em educação como profissionais do magistério. No entanto, os 

especialistas em educação foram excluídos pelo Supremo Tribunal Federal - 

STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 3.773. Mas, 

considerou os professores que estão em cargos fora de sala de aula possam 

gozar do direito a aposentadoria especial. A referida resolução faz indicação 

da possibilidade de abrir cargos para outras áreas profissionais, tais como, 

bibliotecários, serventes, vigias e merendeiras. Assim sendo, o ente federado 

pode optar em formular um plano de carreira que contemple todos os 

profissionais da educação e não somente os do magistério. 

 

 Mediante as distintas nomenclaturas utilizadas para designar os trabalhadores 

em educação, abrem uma polêmica sobre quais os profissionais da escola podem 

ser classificados como “profissionais do magistério”. Essa questão nos faz lembrar 

que na Lei 5692/71 o magistério era concebido como integrado por professores 

(função docente) e especialistas (planejamento, administração e supervisão), o que 

levava a um tratamento diferenciado, inclusive do ponto de vista salarial. A 

Constituição Federal de 1988 utiliza, no artigo 206, inciso V, profissionais do ensino 

e magistério público. Na LDB 9394/96 destaca-se a diversidade de expressões 
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utilizadas para fazer referência aos profissionais da educação básica. Ao dispor 

sobre as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (LDB 9394/96, 

art. 71, VI), trata dos trabalhadores em educação; ao dispor sobre os recursos 

humanos para a educação nacional (LDB 9394/96, Título VI), refere-se aos 

profissionais da educação; utilizando os termos docentes (LDB 9394/96, art. 62), 

profissionais da educação para administração, planejamento e inspeção, supervisão 

e orientação educacional (LDB 9394/96, art. 64) e magistério público ao tratar dos 

planos de carreira (LDB 9394/96, art. 67) (ABREU et.al., 2000, p. 40). 

 Dessa forma, segundo Abreu et. al. (2000) as nomenclaturas podem ser 

organizadas em: a) trabalhadores em educação referem-se ao conjunto dos 

servidores da educação tais como professores, especialistas, direção e vice, 

auxiliares administrativos responsáveis pela faxina, merenda, vigilância, portaria, 

secretaria, biblioteca; b) profissionais da educação ou do magistério envolve aqueles 

que exercem a docência e/ou suporte às atividades de docência, ou seja, 

professores, especialistas, direção da escola; e c) docentes são os profissionais em 

exercício na docência, sendo utilizados como sinônimo na legislação, de professores 

e profissionais do ensino. Em relação à abrangência os novos planos devem 

contemplar os profissionais do magistério de todas as etapas e modalidades 

atendidas pelos municípios ou estados e, por conseguinte, resolver as dubiedades 

existentes de nomenclatura dos cargos na educação básica, como fica claro no 

parágrafo primeiro do artigo segundo. 

 

§ 1º 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, em suas diversas etapas e 
modalidades (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, 
Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional, 
Educação Indígena), com a formação mínima determinada pela legislação 
federal de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. (BRASIL, Resolução 
CEB/CNE 02/2009, art. 2º, § 1º) 

 

2º. Sobre o aspecto da formação e do ingresso dos profissionais da 

educação, a Resolução CNE/CEB 02/2009, indica princípios preponderantes 

que devem ser elementos fundamentais para a melhoria da qualidade do 

ensino, onde os planos de carreira devem observar o acesso por concurso 

público de provas e títulos, caracterizando cargo de professor para todos que 



 193

tenham no histórico escolar disciplinas básicas da licenciatura e função 

diferenciada conforme a formação e exigência de participação em programas 

de habilitação profissional aos trabalhadores em educação sem a habilitação 

exigida para a função nas escolas e nos órgãos dos sistemas de ensino. Os 

planos também deverão assegurar a lotação dos trabalhadores nas unidades 

escolares e definir índice máximo de contratação temporária, quando atingido 

seja obrigatório a realização da chamada ou de concurso público. A formação 

inicial e continuada deverá ser meta permanente para impedir à estagnação 

dos quadros de profissionais dos sistemas de ensino, como também, as 

normas estabelecidas devem orientar sobre as formas de promover, 

buscando sempre o regime de colaboração, a implantação de programas que 

visem ao desenvolvimento profissional dos seus contemplados, sempre que 

possível, através de projetos de cooperação entre os sistemas de ensino. 

 

3º. Relativo à jornada de trabalho, a Resolução CNE/CEB 02/2009 estabelece 

uma jornada de trabalho preferencialmente em tempo integral de 40 horas ou 

30 horas semanais, tendo sempre presente uma parte de trabalho coletivo e 

formação continuada. No entanto, a Resolução CEB/CNE 02/2009, cita a 

garantia da hora-atividade, mas houve omissão de referência de índice se 

comparada à extinta Resolução CEB/CNE 03/97 que fixava entre 20% a 25%, 

a Resolução CNE/CEB 02/2009, expressa apenas que devem ser praticados 

no mínimo, os percentuais de horas-atividade que já vem sendo destinadas 

pelos diferentes sistemas de ensino. Já a Lei 11.738/2008 (PSPN) estabelece 

que 1/3 (um terço) da jornada de trabalho deve ser dedicada às atividades 

extraclasse, entretanto, essa medida está suspensa até decisão do mérito do 

STF. 

 

 No que se refere à carreira, sua evolução funcional e qualificação, a 

Resolução CNE/CBE 02/2009, aponta para a construção de um nível de vencimento 

ou salário para as distintas habilitações: médio, superior e pós-graduação 

(especialização, mestrado e doutorado). Porém não quantifica o limite mínimo de 

percentuais entre os níveis, fazendo menção apenas para que os percentuais sejam 

compatíveis. A evolução funcional, no que diz respeito à progressão horizontal, 

passa pela mensuração do tempo de serviço conciliada à qualificação e avaliação de 
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desempenho. No aspecto específico da avaliação de desempenho, a Resolução 

CNE/CEB 02/2009, aponta instrumentos norteadores importantes que requer, 

principalmente da organização dos trabalhadores, um desafio de aprofundar 

sistematicamente a consolidação de parâmetros e instrumentos de conhecimento 

sobre o tema. Em regime de jornada de 20 a 25 horas de aula e numa relação de 25 

alunos por professor no respectivo sistema. Esta prerrogativa combinada com o 

devido tratamento do custo-aluno qualidade aponta para uma progressiva 

valorização salarial. 

 

4º. Os novos planos devem estabelecer remuneração condigna, com 

vencimentos iniciais na carreira nunca inferior dos valores correspondentes 

ao PSPN, nos termos da Lei 11.738/2008. 

 

 Nesta matéria a Resolução CNE/CEB 02/2009, supera das regras até então 

em vigor, que tratavam apenas da remuneração média do professor do ensino 

fundamental, e traz à tona um debate histórico que é o cumprimento da aplicação 

mínima constitucional dos recursos da educação quando estabeleceu a combinação 

entre a Lei do Piso, a Lei do FUNDEB, a LDB e a Constituição. 

 Ao tratar deste tema no art. 3° em seu parágrafo ú nico, estabelece que a 

remuneração dos profissionais do magistério deve pautar-se, primeiro, na Lei do 

Piso, ou seja, as carreiras terão que ser constituídas a partir do mínimo, isto é, o 

valor definido a cada ano do referido piso. Segundo, a concretude do cumprimento 

dos percentuais mínimos de investimentos na manutenção do ensino e da aplicação 

de no mínimo 60% dos recursos do FUNDEB com a remuneração dos profissionais 

do magistério conforme preconiza o art. 22 da Lei 11.494/2007. Terceiro, enfatiza o 

cumprimento do art. 69 da LDB 9394/96, que determina o gerenciamento, pelo 

gestor da pasta dos recursos mínimos, vinculado de cada ente federado na 

educação, combinado, por fim, com as fontes de recursos descritos no art. 212 da 

Constituição Federal. Portanto, estas prerrogativas fortalecem a luta no sentido de 

que a destinação do pagamento da remuneração dos profissionais do magistério 

deve ser oriunda de todas as fontes constituídas e não apenas dos recursos do 

FUNDEB, como muitos entes federados assim procedem. 

 Outro fato relevante diz respeito à preservação do princípio constitucional que 

garante a revisão anual dos vencimentos ou salários, nos termos do inciso X do 
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artigo 37 da Constituição e o principio do reconhecimento da carreira dos 

profissionais do magistério público preconizando ações que tratam da igualdade 

salarial, ou seja, estabelecem os parâmetros que visam à equiparação salarial com 

outras carreiras profissionais de formação semelhante. 

 O piso salarial nacional fixado na Lei 11.738/2008 foi de R$ 950,00, tendo 

com referência a jornada de trabalho de, no máximo, 40 horas semanais e formação 

em nível médio. Enquanto referência, a lei admite a fixação de jornadas de trabalhos 

proporcionais com valor proporcional do piso. Diante da omissão sobre a 

caracterização do piso o STF determinou que até o julgamento final da ADI 4.167, a 

referência é a remuneração, que inclui as gratificações, abonos entre outros. Um 

posicionamento contrário defendido pela CNTE e garantido na lei ao considerar piso 

exclusivamente o vencimento básico ou inicial da carreira. Sobre o reajuste anual, a 

referida lei determina janeiro como mês-base, a partir de 2009, aplicando o mesmo 

percentual de aumento do valor anual mínimo por aluno (anos iniciais do ensino 

fundamental urbano), entretanto encontra-se em tramitação no Congresso Nacional 

o Projeto de Lei 3.776/2008, para a definição do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como 

índice de reajuste do piso. 

 

 Diante do exposto, se verificam algumas diretrizes autoaplicáveis, como a 

implantação imediata do piso e outras à deriva da concepção de gestão 

administrativa dentro do regime republicano. No entanto, mesmo diante das 

discrepâncias entre as legislações, precede estar sempre presente a preocupação 

em definir os princípios, para serem suportes à seletividade entre as inúmeras 

diretrizes existentes, para optarem por aquelas que efetivamente são coerentes e 

sustentáveis à defesa no enfrentamento com as administrações estaduais e 

municipais na elaboração do plano de carreira e remuneração. 

 O estabelecimento de um piso salarial nacional com valores muito abaixo do 

desejável só consolidam o sentimento de que não vale à pena seguir a carreira de 

professor. Portanto, o estabelecimento de um PSPN e a vinculação do piso aos 

planos de carreira da categoria é decisivo para a efetiva valorização profissional, 

conforme preceitua o artigo 206, inciso V e parágrafo único da Constituição Federal 

de 1988 sendo um fundamento importante para que sejam criadas as bases de uma 

efetiva valorização do magistério, revertendo a situação de falta de motivação para 
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que novos brasileiros decidam seguir esta profissão. Revisar os atuais planos de 

carreira e torná-los mais atrativos aos professores também ajudaria muito na 

superação deste quadro. 

 

3.3.2. Implicações das novas diretrizes nacionais p ara os planos 
de carreira no cumprimento da legislação do PSPN: a  quais 
princípios estão os estados e municípios efetivamen te 
submetidos? 

 

 A Resolução CNE/CEB 02/2009, apresenta o fundamento legal da fixação das 

novas diretrizes gerais para os novos planos de carreira e remuneração dos 

profissionais do magistério público da educação básica em consonância com leis 

que regulamentam a educação básica pública brasileira, tais como a LDB 9.394/96, 

que nos seus artigos 61 a 67 trata dos profissionais da educação na docência e no 

suporte pedagógico à docência; a Lei 11.738/2008, que trata do Piso Salarial 

Profissional Nacional; e a própria Constituição Federal de 1988. 

 Entretanto, as resoluções quando aprovadas são indicadores de 

procedimentos, assim sendo, as diretrizes contidas na Resolução CNE/CEB 

02/2009, não são impositivas aos estados e municípios. As normas para 

implantação de novos planos de carreira devem integrar a legislação estadual e 

municipal, pois somente por lei podem ser criados cargos ou empregos públicos. 

Nesse sentido, enquanto diretrizes, que podem ou não serem acatadas, a omissão 

por parte governantes reduz significativamente o potencial de força dos profissionais 

da educação e entidades representativas nas mesas de negociações, quando se 

prevalece e fortalece nas administrações o princípio de autonomia e de competência 

concorrente. Observamos que, nesse caso, o princípio de autonomia e de 

competência dos entes federados deve ser rebatido pelos princípios fundamentais 

da Constituição Federal de 1988, pois, conforme Bastos (1995) por mais que certas 

normas constitucionais demonstrem estar em contradição, esta aparente contradição 

deve ser minimizada pela força catalisadora dos princípios. 

 No que se refere aos movimentos sociais para a valorização do magistério, 

em 2008, barricadas de resistências no Congresso Nacional foram derrubadas pela 

mobilização do magistério à aprovação da Lei 11.738 (PSPN). Diante da guerra 

política entre consensos, dissensos, concessões e radicalidades, o caráter 



 197

antagônico se reproduziu entre os dispositivos da lei. Em seguida, novo impasse no 

Supremo Tribunal Federal diante da ameaça de inconstitucionalidade da referida lei, 

resultando em veto e suspensão de importantes dispositivos até o julgamento do 

mérito. Paralelamente, convivemos com o permanente enfrentamento político dos 

profissionais da educação para o estabelecimento e cumprimento do PSPN diante 

da desobediência dos estados e municípios, e a falta de cobrança dos órgãos 

competentes. 

 Na perspectiva do senso comum a Lei 11.738/2008 que define o PSPN, por 

ser uma lei federal estabelece a obrigatoriedade aos estados, Distrito Federal e 

municípios para o seu cumprimento. No entanto, essa obrigatoriedade não é uma 

realidade porque em políticas educacionais a União, Distrito Federal e os estados 

possuem competência concorrente e os municípios mesmo excluídos podem de 

forma suplementar legislarem sobre omissões existentes em lei estaduais e federais. 

Para ilustrar esse cenário acrescentamos que a Constituição Federal de 1988 não é 

exclusivamente uma Carta de princípios constitucionais, mas mesclam-se regras e 

normas transformadas em princípios; e, por séculos a gestão pública tem construído 

um cenário desalentador, com os legisladores e gestores públicos desconsiderando 

princípios fundamentais da Carta Magna para gestar sobre normas e regras e 

aproveitar as contradições da Constituição Federal para o interesse privativo e 

partidário. 

 Um exemplo disso é o recente discurso à desobediência da Lei 11.738/2008 

que se reveste da não observância aos princípios constitucionais da valorização dos 

profissionais da educação com a alegação de a Lei 11.738/2008 apresentar 

dispositivos desvinculados ao princípio constitucional que colidem com os princípios 

de repartição de competências entre os entes federados e de autonomia federativa. 

Como resultado da obediência dos gestores focada em regras, no que se refere à 

Lei 11.738/2008 apenas três dispositivos são inquestionáveis: o conceito de piso 

salarial, a caracterização da função docente e a fixação de prazo para que estados e 

municípios adaptem os planos de carreira. 

 Sob a égide dos princípios fundamentais da Carta Magna, com destaque os 

apresentados no art. 3º de garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza 

e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; os entes 

federados não se encontram na Lei 11.738/2008 dispositivos que colidem com o 

princípio de competências para justificar a desobediência, mas sim na perversa 
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prática em prevalecerem a alardeada autonomia federativa, que neste caso 

específico não se aplica frente ao que dispõe a Constituição Federal. 

 A finalidade da Lei 11.738/2008 abarca os princípios fundamentais da 

Constituição Federal, visto que, ao fixar um piso salarial nacional busca reduzir as 

desigualdades sociais e regionais existentes e a melhoria da qualidade da 

educação, impactando diretamente à redução da pobreza e da marginalização; ao 

mesmo tempo, promove o desenvolvimento social e econômico local, ao formar 

gerações aptas à vida em sociedade, ao exercício da cidadania e para o trabalho. 

Nesses aspectos, a valorização profissional na carreira e remuneração dos 

profissionais da educação não se constitui em uma política eminentemente 

corporativa, pois seu impacto na sociedade é social, político e econômico 

extremamente necessário à sustentação do país. 

 Posto a relevância da valorização do magistério para além do mero aumento 

do poder aquisitivo na esfera profissional para avançar no quesito de gestão pública 

pautada nos princípios fundamentais é preciso destacar as diferenças relevantes 

entre a Lei 11.738/2008 e a Resolução CEB/CNE 02/2009, no que lhes cabem os 

ditames da Constituição Federal de 1988, da LDB 9394/96 e a Lei 11.494/2007 – 

FUNDEB. 

 Diante do imperativo da Lei 11.738/2008, que dispõe sobre o Piso Salarial 

Profissional Nacional (PSPN) do magistério público, que pela força da lei estabelece 

a obrigatoriedade aos estados e municípios para adequarem o PSPN em seus 

planos de carreira e considerando que o magistério tem o direito inquestionável ao 

piso é preciso avaliar o que seria prudente aos estados e municípios: a adequação 

aos planos de carreira, que bastaria adequação da terminologia e da tabela salarial 

ou a reformulação que abre precedentes para avanços ou retrocessos. 

 Se a opção for pela adequação dos planos de carreira bastaria a observância 

da Lei 11.738/2008, mas com restrições a alguns dispositivos por colidirem com o 

princípio federativo de repartição de competências entre União, estados e Distrito 

Federal e suplementares dos municípios. A situação jurídica de competências se 

desdobrou em desobediência generalizada e na ação de inconstitucionalidade 

impetrada por governadores no Supremo Tribunal Federal (STF), onde ainda se 

aguarda o julgamento final do mérito. 

 Enquanto que para a reformulação dos planos de carreira entram em pauta as 

referências da Resolução CEB/CNE 02/2009, da LDB 9394/96, da Lei 11.494/96 do 
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FUNDEB e com prioridade da Constituição Federal de 1988 e apenas dois 

dispositivos da Lei 11.738/2008, referente ao piso e caracterização da função 

docente. Diante disso seria inócuo utilizar o arcabouço legal como parâmetros ou 

mesmo ser propositiva para o avanço nas políticas de valorização do magistério, 

sem antes buscar uma fundamentação teórica para distinguir quais dispositivos da 

Lei 11.738/2008 possuem força à obediência inquestionável aos estados e 

municípios, daqueles que invadem a esfera da repartição de competências. 

 Nesse contexto de impasses políticos gerados pela implementação das 

recentes políticas educacionais observamos que o discurso político de valorização 

do magistério se afasta da prática e das ações políticas de estados e municípios 

responsáveis pela administração da Educação Básica em nosso país. As medidas 

políticas visando o financiamento da educação como o FUNDEF e atual FUNDEB 

estimularam a progressiva municipalização do ensino fundamental, nisso 

observamos uma visão prospectiva e também alguns riscos. 

 O município brasileiro, via de regra, criado de cima para baixo, é onde o 

clientelismo se exerce em toda sua plenitude. A aplicação dos recursos do Fundo e 

a estruturação de nova carreira dependem das condições políticas locais, estando, 

por isso mesmo, sujeito esse Fundo a todo tipo de manipulação e desvio. Tanto é 

necessário o acompanhamento permanente dos órgãos competentes como a 

participação da sociedade civil. Todavia, em muitos municípios essa participação 

não é mobilizada, e quanto à formação das comissões de acompanhamento elas 

são sujeitas à manipulação da estrutura do poder local. 

 

3.3.3. O Plano de Carreira e Remuneração do Magisté rio Municipal 
de Uberaba-MG 

 

 Anteriormente a década de 1980 os professores da rede municipal de ensino 

de Uberaba eram contratados pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT e amparados pela Lei 2140 de 26 de julho de 1971 que dispõe sobre o Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município. A expansão da rede física de escolas ocorrida 

até final da década de 1980 acarretou também a ampliação do quadro de 

professores gerando a necessidade da mudança do regime jurídico de contratação. 

Os professores, que até então eram contratados pelo regime da CLT, passaram a 

ser submetidos ao regime estatutário e institui-se, por meio da Lei 3855 de 27 de 
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dezembro de 1986, a mudança de regime jurídico e a estruturação da carreira do 

magistério municipal do município de Uberaba-MG. 

 Durante o período que se seguiu outras Leis32 foram promulgadas no sentido 

de complementar a Lei 3855/86, mas em muito pouco alteraram a estruturação da 

carreira do magistério municipal. Em 25 de dezembro de 1998, por meio da 

promulgação da Lei Complementar 133, é instituído um novo Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Municipal de Uberaba de acordo com as exigências 

emanadas da Lei 9394/96 (LDB), da Lei 9424/96 (Lei do FUNDEF) e da Resolução 

CBE/CNE 03/97. 

 Ao analisarmos o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal 

de Uberaba-MG tendo como referência as resoluções que fixam as diretrizes para os 

planos de carreira do magistério público (Resolução CEB/CNE 03/97 e Resolução 

CEB/CNE 02/2009) e considerando as alterações legais33 ocorridas na política 

                                                 
32 Lei 3889 de 24 de julho de 1987 – autoriza a instituição do Regime de Tempo Integral no 
Magistério Municipal. 
Lei 4032 de 29 de março de 1988  – dispõe sobre os valores dos níveis de vencimentos dos cargos 
do Quadro do Magistério de que trata a Lei 3.855 de 27 de dezembro de 1986. 
Decreto 339 de 18 de junho de 1993  – disciplina a jornada de trabalho do professor, regente de 
turma e regente de aulas da rede municipal de ensino, conforme previsão no art. 38 da Lei 3.855 de 
27 de dezembro de 1986. 
Decreto 356 de 02 de julho de 1993  – define a jornada de trabalho de quarenta (40) horas semanais 
para o especialista em educação. 
Lei 5464 de 04 de novembro de 1994  – altera os anexos II, da Lei 3.885/86 com a finalidade de 
criação de cargos, alteração de símbolo de vencimento e a adequação do número de vagas de cada 
cargo. 
Lei 5676 de 29 de setembro de 1995 – modifica redação da Lei 3.855 de 27 de dezembro de 1986. 
33 Decreto 1515, de 26 de março de 1999  – dispõe sobre o provimento de vagas por enquadramento 
nos cargos da carreira do magistério. 
Decreto 1707, de 18 de junho de 1999  – disciplina a forma de conversão de faltas de servidores 
integrados à carreira do magistério municipal. 
Decreto 1713, de 02 de julho de 1999  – regulamenta o artigo 19 da Lei Complementar 133, de 25 de 
dezembro de 1998 (estabelece jornada de trabalho para os servidores da carreira do magistério). 
Lei Complementar 150, de 09 de julho de 1999  – altera dispositivos da Lei 133/98 (dá novas 
redações aos artigos 6º e 12). 
Decreto 1843, de 23 de julho de 1999  – dispões sobre o regulamento para o provimento de cargo 
em comissão de diretor escolar de escola municipal. 
Decreto 1941, de 03 de setembro de 1999  – regulamenta o parágrafo único do artigo 17 da Lei 
Complementar 133, de 25 de dezembro de 1998 (estabelece os cargos em comissão de Diretores 
Escolares I, II e III). 
Lei Complementar 162, de 1º de outubro de 1999 – dispõe sobre a instituição de tabela de piso 
salarial específico de remuneração para a carreira do magistério. 
Decreto 2320, de 31 de março de 2000 – dispõe sobre a concessão de licenciamento remunerado 
ao servidor da carreira do magistério para o seu aperfeiçoamento profissional. 
Decreto 439, de 18 de maio de 2001  – altera o inciso II, parágrafo único do artigo 4º e suprime 
dispositivos do Decreto 2.320, de 28 de março de 2000. 
Decreto 2799, de 24 de novembro de 2000  – dispõe sobre a contagem de tempo do servidor do 
magistério municipal, para efeitos de sua progressão funcional, decorrente de sua avaliação de 
desempenho. 
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educacional municipal até o presente momento; percebemos que o plano de carreira 

do magistério de Uberaba-MG encontra-se em acordo com a Resolução CEB/CNE 

03/97, não apresentando até o momento a reformulação necessária para atender as 

novas diretrizes da Resolução CEB/CNE 02/2009. Assim sendo, a Lei 

Complementar 133/98 permanece sendo o parâmetro legal na determinação da 

carreira dos professores da rede municipal de Uberaba. 

 A seguir destacaremos os pontos do Plano de Carreira e Remuneração do 

Magistério Municipal de Uberaba que consideramos importantes para a análise da 

valorização profissional do professor da educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental. 

 

Primeiramente destacamos que ao instituir um novo plano de carreira e 

remuneração para o magistério municipal, a PMU no que se refere ao regime de 

contratação reafirmou a opção pelo regime estatutário, estabelecendo em uma única 

lei o estatuto e o plano de carreira do magistério. O Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Municipal de Uberaba se respalda nos seguintes 

princípios: 

 

I - a valorização do profissional do Magistério como condição essencial para 
o sucesso de uma política educacional voltada para a qualidade; 
II - a equanimidade no exercício dos direitos, vantagens e deveres 
profissionais do magistério e na oferta das condições básicas para o 
desenvolvimento do trabalho educativo; 
III - o acesso e a progressão funcional na carreira baseiam-se no concurso, 
na titulação e avaliação de desempenho e tempo de efetivo exercício no 
magistério; 
IV - a participação dos profissionais do Magistério na elaboração e 
execução do projeto político pedagógico da Escola. (UBERABA, Lei 
Complementar 133/98, art. 1º) 

  

 O artigo 2º da Lei Complementar 133/98 define a abrangência do novo plano 

de carreira somente aos profissionais do magistério, dessa forma, são designados 

como integrantes da carreira do magistério do município de Uberaba os profissionais 

que exercem atividades de docência e os que oferecem suporte pedagógico direto a 

                                                                                                                                                         
Lei Complementar 221, de 01 de fevereiro de 2002 (r etroage a 02 de abril de 1999)  – acrescenta 
termos ao inciso IV do artigo 21 da Lei 133/98 (concede gratificação de 20% pelo exercício de 
docência no ensino especial com crianças portadoras de necessidades especiais no CADOPE – 
Centro de Apoio, Diagnóstico, Orientação e Pesquisa em Educação Especial). 
Lei Complementar 251, de 06 de dezembro de 2002  – acrescenta parágrafo ao artigo 11 da Lei 
133/98 (estabelece que só poderão ser designados os profissionais de Educação Física regularmente 
registrados no Conselho Regional de Educação Física – CREF) 
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tais atividades, incluídas as de direção escolar, planejamento, inspeção, supervisão 

e orientação escolar. 

 No artigo 3º são explicitados como os termos: cargo, classe, carreira, 

progressão e acesso são entendidos para os efeitos do disposto desta Lei: 

 

I - Cargo - o conjunto de atribuições substancialmente idênticas quanto à 
natureza do trabalho e aos graus de complexidade e responsabilidade; 
II - Classe - agrupamento de cargos de igual denominação e 
responsabilidade, identificados pela natureza de suas atribuições e pelo 
nível exigível de formação para o seu desempenho; 
III - Carreira - conjunto das classes da mesma profissão ou atividade, com 
denominação própria, dispostas segundo o grau de formação exigido para o 
provimento dos cargos; 
IV - Progressão - a mudança de nível, na mesma classe, decorrente da 
avaliação de desempenho do servidor; 
V - Acesso - a inclusão em determinada classe por habilitação acadêmica. 
(UBERABA, Lei Complementar/133, 1998, art. 3º) 

  

 Em relação à composição dos cargos, diante das duas possibilidades 

previstas na LDB 9394/96 (art. 67) - formação de nível médio, modalidade Normal, 

ou a formação em nível superior; a opção do Plano de Carreira e Remuneração do 

Magistério Municipal de Uberaba foi pela instituição de três cargos distintos 

vinculados ao nível de formação e atuação: Professor 1 (P1); Professor 2 (P2) e 

Especialistas de Educação - (EE). 

 O provimento dos cargos da carreira do magistério municipal de Uberaba se 

faz mediante aprovação em concurso público de provas e títulos em conformidade 

ao atendimento aos requisitos mínimos de formação acadêmica. A formação 

acadêmica mínima exigida é: 

 

I - para Professor 1 (P1), ensino médio completo, na modalidade normal, 
para a docência na educação infantil e nas séries/ciclos iniciais do Ensino 
Fundamental; 
II - para Professor 2 (P2), ensino superior em curso de licenciatura de 
graduação plena, com habilitações específicas em área própria, ou 
formação superior em área correspondente e complementação nos termos 
da legislação vigente, para a docência em áreas específicas das 
séries/ciclos finais do Ensino Fundamental; 
III - Especialistas de Educação (EE), graduação em pedagogia ou pós-
graduação, nos termos do artigo 64 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1.996 (LDB), além de experiência mínima de dois anos na 
regência de turma ou aulas, adquirida em qualquer nível ou sistema de 
ensino, público ou privado. (UBERABA, Lei Complementar 133/1998, 
Parágrafo único, art. 11) 
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 Considerando o fato de que a carreira do magistério se estrutura 

diferentemente de acordo com as determinações específicas de cada esfera 

administrativa, no caso da PMU, a carreira do magistério se divide em carreiras e 

remunerações distintas (P1 e P2), não havendo possibilidade de trânsito entre as 

carreiras. Assim, o P1 com formação em nível superior só poderá ter acesso a 

carreira de P2 por meio de outro concurso público. 

 

A mudança de Carreira do Magistério Municipal ou do nível de atuação 
docente, somente pode ocorrer através de concurso público; admitido o 
exercício, a título precário, apenas quando indispensável para o 
atendimento à necessidade do serviço, a critério da Secretaria de 
Educação. (UBERABA, Lei Complementar 133/1998, § 3º, art. 8º) 

  

 Essa especificidade do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Municipal de Uberaba desconsidera e desvaloriza a formação em nível superior para 

a atuação na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Essa 

afirmação tem como fundamento a própria estrutura das carreiras instituídas, em 

que, a carreira de P2 é específica para a atuação nos anos finais do ensino 

fundamental, portanto, os professores que pretenderem essa carreira deverão ter 

formação acadêmica para atuação nessa etapa, nesse caso, em cursos de 

licenciatura. A formação acadêmica em curso de Pedagogia somente é prevista para 

o cargo e carreira de Especialistas de Educação (EE), assim, o P1 formado em 

Pedagogia na perspectiva de uma melhor carreira teria que se candidatar a esse 

cargo. 

 

I - para Professor 1 (P1), ensino médio completo, na modalidade normal, 
para a docência na educação infantil e nas séries/ciclos iniciais do Ensino 
Fundamental; 
II - para Professor 2 (P2), ensino superior em curso de licenciatura de 
graduação plena, com habilitações específicas em área própria, ou 
formação superior em área correspondente e complementação nos termos 
da legislação vigente, para a docência em áreas específicas das 
séries/ciclos finais do Ensino Fundamental; 
III - Especialistas de Educação (EE), graduação em pedagogia ou pós-
graduação, nos termos do artigo 64 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1.996 (LDB), além de experiência mínima de dois anos na 
regência de turma ou aulas, adquirida em qualquer nível ou sistema de 
ensino, público ou privado. (UBERABA, Lei Complementar 133/1998, § 
único, art. 11) 

  

 O Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de Uberaba ao 

dispor sobre a jornada de trabalho do magistério estabelece para os integrantes do 
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Quadro do Magistério Municipal uma jornada de 20 horas semanais de trabalho por 

cargo. A Lei Complementar 133/1998 prevê no § 1º do artigo 19 um percentual de 

20% da carga horária semanal trabalho deve ser destinado a atividades de 

planejamento, atualização, pesquisa, produção coletiva, formação permanente, 

colaboração com a administração da unidade, participação em reuniões, eventos e 

outras atividades inerentes ao projeto pedagógico da escola. Estabelece ainda, no § 

2º do artigo 19 que a jornada de trabalho de 20 horas semanais por cargo pode ser 

aumentada até o limite de 40 horas semanais, em caráter excepcional e temporário, 

em regime de horas excedentes, por necessidade curricular, com o conseqüente 

aumento proporcional do respectivo vencimento. 

 Nesse sentido, acrescentamos nessa análise que, em decorrência da 

característica polivalente do professor da educação infantil e dos anos iniciais do 

ensino fundamental como regente de turma, desde a instituição do plano de carreira, 

o P1 deve sua carga horária aumentada sendo justificada como necessidade 

curricular, mais que se tornou permanente e não com caráter temporário. Com essa 

medida o P1 permanece com uma carga horária de aulas ministradas 

correspondente a jornada diária do aluno com intervalos apenas nos horários 

correspondentes às aulas de educação física e ensino religioso que são ministradas 

por P2. Dessa forma, para o P1 o percentual de 20% da carga horária para 

atividades diversas de planejamento e formação permanente, na verdade, se 

transforma em sobrecarga totalmente fora do horário de trabalho comprometendo a 

qualidade dessas atividades principalmente quando o P1 trabalha em regime de 

dobra de turno. 

 Segundo o artigo 15 da Lei Complementar 133/98, a promoção do professor 

integrante da carreira do magistério municipal é concedida por meio do acesso à 

classe correspondente à sua habilitação acadêmica e por progressão, assim sendo, 

a promoção do professor só acontecem dentro da carreira específica. O acesso 

ocorre após a aprovação de sua titulação acadêmica pela Secretaria de Educação e 

a progressão pode ocorrer em intervalos de 730 dias de efetivo exercício das 

atividades de magistério em cada nível conforme avaliação de desempenho. A 

avaliação do professor integrante da carreira do magistério municipal para efeito de 

sua progressão é feita anualmente na forma das normas estabelecidas pela 

Secretaria de Educação, considerando-se: 
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I - o envolvimento, a participação e o compromisso no desenvolvimento do 
projeto político pedagógico da unidade em que estiver atuando; 
II - o permanente investimento em sua formação acadêmica, em instituições 
credenciadas, ou em cursos promovidos pela Secretaria de Educação; 
III - o desenvolvimento do trabalho, a aferição de conhecimentos do servidor 
na área curricular em que exerça a atividade de magistério, e os efetivos 
avanços no desempenho escolar dos alunos, em termos de formação e 
aprendizagem, segundo parâmetros definidos pela Secretaria de Educação; 
IV - a dedicação exclusiva ao magistério; 
V - o compromisso ético profissional do educador. (UBERABA, Lei 
Complementar 133/1998, art. 16) 

  

 No Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de Uberaba as 

carreiras de Professor 1 (P1), Professor 2 (P2) e Especialistas de Educação (EE) 

são estruturadas por classes que constituem a linha vertical de acesso, indicadas 

pelas letras maiúsculas, conforme o grau acadêmico exigido, assim: 
 

Classe A - formação acadêmica mínima exigida para ingresso em cada 

carreira 

Classe B - conclusão do curso de aperfeiçoamento 

Classe C - conclusão do curso de especialização 

Classe D - conclusão do curso de mestrado 

Classe E - conclusão do curso de doutorado 
 

 Os integrantes de cada classe têm seus vencimentos acrescidos dos 

seguintes percentuais, referidos aos de mesmo nível da Classe A: 

Classe B - dez por cento (10%) 

Classe C - quinze por cento (15%) 

Classe D - trinta por cento (30%) 

Classe E - cinqüenta por cento (50%) 
 

 Observamos que a ausência de uma definição sobre a relação salarial na 

LDB 9394/96 permitiu que a PMU na elaboração do Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Municipal de Uberaba definisse cargos e carreiras 

distintas (P1 e P2) e vinculasse a remuneração do magistério ao nível de formação e 

atuação. Essa distinção gera tabelas de vencimentos e progressão distintas para os 

professores que atuam nas diferentes etapas da educação básica com repercussões 

negativas para o exercício da docência na educação infantil e nos anos iniciais do 

ensino fundamental, que geralmente, recebe salários bem menores que os demais 

professores conforme podemos observar nas tabelas a seguir: 
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Quadros e Tabelas 4 - Tabela de vencimentos profess or 1 (P1) 
P1 carga horária 20 h PMU 2010 

 
Nível Classe Classe Classe Classe Classe 

Enquadramento A B C D E 

1 530,80 583,87 610,41 690,03 796,19 

2 537,16 590,78 617,74 698,31 805,74 

3 543,54 597,67 625,07 706,60 815,31 

4 549,91 605,11 632,39 714,88 824,86 

5 556,27 612,01 639,71 723,15 834,41 

6 562,64 618,91 647,04 731,43 843,96 

7 569,02 625,81 654,37 739,72 853,53 

8 575,38 632,71 661,69 748,00 863,08 

9 581,75 640,14 669,01 756,28 872,63 

10 588,12 647,04 676,33 764,55 882,17 

11 594,50 653,94 683,67 772,84 891,74 

12 600,86 660,84 690,99 781,12 901,29 

13 607,23 667,74 698,31 789,40 910,84 

14 613,59 675,17 705,63 797,67 920,39 

15 619,97 682,08 712,97 805,96 929,96 

16 626,34 688,97 720,29 814,24 939,51 

17 632,71 695,88 727,61 822,52 949,06 

18 639,07 702,77 734,93 830,79 958,61 

19 645,45 710,20 742,27 839,09 968,18 

20 651,82 717,10 749,59 847,36 977,72 

21 658,18 724,00 756,91 855,64 987,27 

22 664,56 730,91 764,25 863,93 996,84 

23 670,93 737,80 771,57 872,21 1006,39 

24 677,29 745,24 778,89 880,48 1015,94 

25 683,66 752,13 786,21 888,76 1025,49 

26 690,04 759,04 793,54 897,05 1035,06 

27 696,41 765,93 800,87 905,33 1044,61 

28 702,77 772,84 808,19 913,60 1054,16 

29 709,14 780,27 815,51 921,88 1063,71 

30 715,52 787,16 822,84 930,17 1073,27 

31 721,88 794,07 830,17 938,45 1082,82 

32 728,25 800,96 837,49 946,72 1092,37 

33 734,62 807,87 844,81 955,00 1101,92 

34 740,99 815,30 852,14 963,29 1111,49 

35 747,36 822,20 859,46 971,57 1121,04 

36 753,73 829,10 866,79 979,84 1130,59 
Fonte:  Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Uberaba, 2010 
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Quadros e Tabelas 5 - Tabela de vencimentos profess or 2 (P2) 
P2 carga horária 20 h PMU 2010 

 
Nível  Classe Classe Classe Classe Classe 

Enquadramento A B C D E 

1 775,16 852,67 1162,73 1007,70 1162,73 

2 784,45 862,90 1176,68 1019,79 1176,68 

3 793,76 873,14 1190,65 1031,89 1190,65 

4 803,06 883,37 1204,59 1043,98 1204,59 

5 812,36 893,60 1218,54 1056,07 1218,54 

6 821,67 903,84 1232,51 1068,17 1232,51 

7 830,97 914,07 1246,45 1080,26 1246,45 

8 840,27 924,29 1260,40 1092,35 1260,40 

9 849,58 934,53 1274,37 1104,45 1274,37 

10 858,87 944,76 1288,31 1116,54 1288,31 

11 868,17 954,99 1302,26 1128,62 1302,26 

12 877,47 965,22 1316,21 1140,71 1316,21 

13 886,78 975,46 1330,17 1152,82 1330,17 

14 896,08 985,69 1344,12 1164,90 1344,12 

15 905,38 995,91 1358,07 1176,99 1358,07 

16 914,69 1006,16 1372,03 1189,09 1372,03 

17 923,99 1016,38 1385,98 1201,18 1385,98 

18 933,28 1026,61 1399,92 1213,27 1399,92 

19 942,59 1036,85 1413,89 1225,37 1413,89 

20 951,89 1047,08 1427,84 1237,46 1427,84 

21 961,19 1057,31 1441,78 1249,55 1441,78 

22 970,50 1067,55 1455,75 1261,65 1455,75 

23 979,80 1077,78 1469,70 1273,74 1469,70 

24 989,10 1088,01 1483,64 1285,82 1483,64 

25 998,41 1098,25 1497,61 1297,93 1497,61 

26 1007,70 1108,47 1511,56 1310,02 1511,56 

27 1017,00 1118,70 1525,50 1322,10 1525,50 

28 1026,31 1128,94 1539,47 1334,21 1539,47 

29 1035,61 1139,17 1553,42 1346,29 1553,42 

30 1044,91 1149,40 1567,36 1358,38 1567,36 

31 1054,21 1159,63 1581,31 1370,47 1581,31 

32 1063,52 1169,87 1595,27 1382,57 1595,27 

33 1072,81 1180,10 1609,22 1394,66 1609,22 

34 1082,11 1190,32 1623,17 1406,75 1623,17 

35 1091,42 1200,57 1637,13 1418,85 1637,13 

36 1100,72 1210,79 1651,08 1430,94 1651,08 
Fonte:  Recursos Humanos, Prefeitura Municipal de Uberaba, 2010 
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 O pagamento por titulação tem como base o artigo 67 da LDB 9394/96 que 

prevê a formação superior para a atuação na educação básica, neste sentido, o 

pagamento por titulação implicaria que ao P1 seja garantida a remuneração 

correspondente ao P2 com mesma titulação, apesar de atuarem em áreas distintas. 

No entanto, o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de 

Uberaba ao definir cargos (P1 e P2) distintos com concursos e carreiras distintas 

impossibilita e desvalida a garantia do P1 receber a mesma remuneração do P2. 

 Para a carreira de Professor 1 (P1), que constitui foco desta pesquisa, a 

conclusão do curso de licenciatura de graduação plena, em área própria, compatível 

com a docência que exerça correspondente à Classe B, ou seja, ao concluir o curso 

superior o professor da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental 

permanece na carreira de Professor 1 (P1) obtendo apenas a gratificação de 10% 

correspondente a Classe B da sua carreira. 

 Comparando as tabelas de vencimento observamos a desvalorização salarial 

do professor da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental – o P1. 

 De acordo com a progressão prevista na carreira, o P1, sem formação em 

nível superior, inicia a carreira com uma remuneração de R$ 530,80, e termina a 

carreira aos 25 anos de magistério (mulheres) com uma remuneração de R$ 683,66, 

ou aos 30 anos de magistério (homens) com uma remuneração de R$ 715,52; 

valores bem distantes da remuneração inicial do P2 de R$ 775,16. 

 O P1, com formação em nível superior, termina a carreira aos 25 anos de 

magistério (mulheres) com uma remuneração de R$ 752,13, ou aos 30 anos de 

magistério (homens) com uma remuneração de R$ 787,16; ou seja, a professora 1 

com formação em nível superior, de acordo com a progressão em sua carreira, 

aposenta-se sem receber remuneração equivalente ao P2; e, o professor 1 com 

formação em nível superior somente passa a receber remuneração equivalente ao 

P2 no final da carreira, após no mínimo 28 anos de magistério. 

 Para o P1 alcançar na tabela de vencimentos uma remuneração equivalente a 

remuneração inicial do P2, de uma forma mais rápida considerando os valores 

atribuídos ao tempo de serviço e a titulação, o P1 deve ter no mínimo 11 anos de 

magistério e o título de Mestre (R$ 772,84) ou, considerando a remuneração inicial 

da carreira, possuir o título de Doutor (R$ 796,19). 

 Este simples levantamento revela a grande disparidade na questão da 

remuneração do professor da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 
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fundamental, e demonstra que no contexto da desvalorização do magistério da 

educação básica, a desvalorização profissional do professor dessas etapas da 

educação básica ainda são mais gritantes. 

 Para clarear melhor a disparidade em relação a remuneração do P1 em 

relação a remuneração do P2 elaboramos a tabela abaixo, mostrando a dispersão 

salarial considerando o níveis (anos de exercício de magistério) nas classes (Classe 

A - formação acadêmica mínima exigida para ingresso em cada carreira; B - 

conclusão do curso de aperfeiçoamento (P2) e graduação (P1); C - especialização; 

D - mestrado; E – doutorado) dos cargos de P1 e P2. 

 

Quadros e Tabelas 6 - Tabela de dispersão salarial dos vencimentos do P1 e P2 
 

Nível  
 

Anos  

Classe Classe Classe Classe Classe 
A B C D E 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

1 530,80 775,16 583,87 852,67 610,41 1162,73 690,03 1007,70 796,19 1162,73 

25 683,66 998,41 752,13 1098,25 786,21 1497,61 888,76 1297,93 1025,49 1497,61 

30 715,52 1044,91 787,16 1149,40 822,84 1567,36 930,17 1358,38 1073,27 1567,36 
FONTE: arquivo pessoal da pesquisadora, 2011. 

 

 No que se refere às possibilidades de melhor remuneração para além do 

previsto dos adicionais concedidos em função do tempo de serviço ou por titulação o 

Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de Uberaba prevê que o 

professor integrante da carreira do magistério municipal faz jus às seguintes 

vantagens pecuniárias especiais: 

 

I - a gratificação de 20 (vinte por cento), sobre seu vencimento básico pelo 
exercício de docência na Escola Rural, a título de ajuda de custo para o 
servidor residente em local distante da Escola; 
II - gratificação de 5% (cinco por cento), sobre seu vencimento básico, pela 
participação efetiva mensal no Programa de Formação Permanente, Lei 
Municipal nº 5.504 de 16 de novembro de 1994; 
III - gratificação de 10% (dez por cento), sobre seu vencimento básico, para 
a função de Coordenador de Área, enquanto estiver no exercício efetivo da 
função. 
IV - gratificação de 20% (vinte por cento) sobre seu vencimento básico, pelo 
exercício de docência no ensino especial com crianças portadoras de 
necessidades especiais na APAE, Escola Dulce de Oliveira e Instituto dos 
Cegos. 
V - a cada período de cinco anos de exercício efetivo na Carreira do 
Magistério do Município, inclusive anteriormente à promulgação desta Lei, 
dá ao servidor efetivo da Carreira do Magistério do Município o direito ao 
adicional de quatro por cento sobre seu vencimento e gratificação inerentes 
ao exercício do cargo ou função, o qual a estes se incorpora para efeito de 
aposentadoria. (UBERABA, Lei Complementar 133/1998, art. 21) 
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 Outra particularidade do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Municipal de Uberaba que possibilita uma melhor remuneração dos professores diz 

respeito aos cargos de provimento em comissão de Diretor Escolar e Auxiliar de 

Diretor. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e 

exoneração, e recrutamento limitado aos integrantes da carreira do magistério 

municipal que ocupam cargos de provimento efetivo, dessa forma, todos os 

profissionais do magistério integrantes da carreira do magistério municipal (P1, P2 e 

EE) podem se candidatar aos cargos comissionados de Diretor Escolar e Auxiliar de 

Diretor. 

 Os mandatos do Diretor e do Auxiliar do Diretor Escolar são de quatro anos, 

permitida a recondução, podendo ser interrompidos, após o primeiro ano de 

mandato. As nomeações do Diretor e Auxiliar do Diretor Escolar são precedidas de 

consulta a comunidade da Escola, conforme regulamento definido pela Secretaria de 

Educação, nos termos do princípio constitucional da gestão democrática do ensino 

público. 

 

 Ao concluir a análise do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Municipal de Uberaba refletimos com Cury (2002) que até mesmo para modificar 

uma lei é preciso conhecê-la em sua inteireza. O conhecimento das leis representa 

um modo de cobrar sua efetivação por meio das políticas públicas nas diferentes 

esferas administrativas. Esta realidade também se aplica àqueles que compõem o 

magistério público. Para se fazer valer os direitos e garantias conquistados pelas 

políticas de valorização do magistério é extremamente necessária a organização e 

criação de resistências ativas dos profissionais da educação, e o domínio do 

ordenamento normativo que rege sua profissão, como por exemplo, a LDB 9394/96, 

o Estatuto do Magistério, o Plano de Carreira e Remuneração, entre outros. 

 Para Cury (2002), esta exigência se justifica na capacidade que o contorno 

legal tem de indicar ao mesmo tempo possibilidades e limites de atuação, direitos, 

deveres, proibições, regras; assim, atualmente, nos deparamos com discrepâncias 

entre os direitos conquistados em lei federal que não revertem em obediência 

inquestionável dos entes federativos. Essas discrepâncias refletem também as 

existentes no movimento sindical do magistério público, na mobilização de luta 

unificada; não apenas nos movimentos de massa, mas principalmente na articulação 
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no cotidiano profissional. É importante avaliar a capacidade de mobilização à 

intervenção para o enfrentamento político e o conhecimento que os profissionais do 

magistério têm sobre as políticas educacionais vigentes. 

 Para tanto, no desenvolvimento desta investigação, buscamos conhecer as 

percepções de gestores educacionais, membros dos sindicatos docentes e 

professores que atuam na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental (P1) de escolas da Rede Municipal de Ensino de Uberaba-MG sobre as 

políticas direcionadas à valorização do magistério e a profissionalização docente. No 

próximo capítulo apresentaremos a análise dos dados coletados, as observações 

que abrangem as falas, expressões, afirmações e percepções sobre a valorização 

profissional do professor da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 

fundamental na rede municipal de ensino de Uberaba–MG na voz dos sujeitos da 

pesquisa.
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CAPITULO 4 

A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO  

INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE UBERABA – MG NA VOZ DOS  

SUJEITOS DA PESQUISA 

 

As nossas narrações abertas são um convite para a presença de outras 
narrações. Reescrevemos a história e a política da educação à luz das 
reflexões sobre a própria experiência vivida, desejando nelas inscrever as 
pulsações dos educadores, as versões das nossas lutas, tantas vezes 
silenciadas. Recolocamos o legado que recebemos do passado como 
herança grávida de futuros, assim mesmo no plural, onde a dignidade de 
ensinar e do saber não estejam sacrificadas pelas opressões, mesmo 
aquelas mais sutis e miúdas, que perversamente nos afligem e sacrificam 
nossa tão arranhada liberdade. (LINHARES e NUNES, 2000, p. 8) 

 

 No capítulo anterior discutimos e analisamos as políticas educacionais 

especialmente relacionadas à carreira e remuneração docente e os desdobramentos 

e impactos das políticas na valorização profissional do professor da educação infantil 

e dos anos iniciais do ensino fundamental e na reformulação dos planos de carreira 

e na remuneração do magistério público. Na perspectiva de aproximação da análise 

da realidade investigada, apresentamos no capítulo anterior uma reflexão da 

situação profissional do magistério na realidade brasileira; e, a análise do Plano de 

Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de Uberaba-MG destacando a 

diferenciação nas carreiras do quadro do magistério que conduzem a desvalorização 

profissional dos professores da educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental da Rede Municipal de Ensino de Uberaba-MG. 
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 Neste capítulo abordaremos o contexto mais específico da situação 

investigada: a valorização profissional do professor da educação infantil e dos anos 

iniciais do ensino fundamental na Rede Municipal de Ensino de Uberaba–MG na voz 

dos sujeitos da pesquisa. 

 Para tanto, organizamos o capítulo em quatro momentos: 

 No primeiro momento reafirmamos a problemática, a metodologia e os 

procedimentos adotados no levantamento dos dados empíricos dessa pesquisa. 

 No segundo momento buscamos caracterizar o professor da educação infantil 

e dos anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Uberaba-

MG por meio dos dados informados pelos professores e pelas percepções dos 

gestores educacionais. 

 No terceiro momento, apresentamos a análise dos dados coletados, as 

observações que abrangem as falas, expressões, afirmações e percepções sobre a 

valorização profissional do professor da educação infantil e dos anos iniciais do 

ensino fundamental na rede municipal de ensino de Uberaba–MG. Para essa análise 

centramos o foco em três eixos temáticos: magistério na educação básica, políticas 

de valorização do magistério e profissionalização docente. Esses eixos nos 

permitiram retomar as questões e discussões dos capítulos anteriores elencando 

categorias para as análises. 

 Concluímos o capítulo com a transcrição dos relatos da trajetória profissional 

dos professores entrevistados que revelam a distância entre as expectativas dos 

professores sobre a profissão docente e as iniciativas oficiais neste campo. 

 

4.1. A aproximação com a realidade investigada 

 

 A questão principal deste estudo é compreender e analisar as implicações 

das políticas educacionais de valorização do magistério no processo de 

profissionalização do magistério na educação básica. Considerando os princípios 

que têm norteado a formação e a carreira, e suas implicações na desvalorização 

social, política e econômica da profissão docente direcionamos nossa análise para a 

compreensão das diferenciações profissionais existentes entre os professores das 

etapas iniciais – regentes de turma, e os professores das etapas finais da educação 

básica – regentes de disciplinas. 
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 A investigação está direcionada para o município de Uberaba-MG implicando 

numa reflexão que permita compreender um contexto local frente ao global. 

Buscamos na análise da valorização profissional do professor da educação infantil e 

dos anos iniciais do ensino fundamental na rede municipal de ensino de Uberaba-

MG uma referência que possibilitasse compreender um fenômeno maior: as 

implicações das políticas educacionais no processo de profissionalização do 

magistério da educação básica. Dessa forma, optamos por dimensionar a 

investigação para os professores da educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental no âmbito das escolas da Rede Municipal de Ensino de Uberaba-MG. 

 Como já mencionado na introdução dessa tese, a seleção dos integrantes da 

pesquisa buscou garantir a representatividade dos segmentos educacionais 

envolvidos na temática da pesquisa, gestores educacionais e professores que atuam 

na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental (P1) de escolas da 

rede municipal de ensino da cidade de Uberaba-MG. 

 Enquanto instituição representante de toda a classe dos profissionais da 

educação, o Sindicato de Educadores do Município de Uberaba se fez presente na 

pesquisa na voz de seu presidente. 

 Para a seleção dos professores da educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental adotamos dois critérios: primeiro a seleção de duas escolas municipais 

como campo para o levantamento dos dados empíricos da pesquisa onde teríamos 

a oportunidade de ouvir todos os P1, e a seleção de professores 1 com mais de 20 

anos de efetivo exercício no magistério municipal que poderiam contribuir com uma 

visão mais específica sobre a carreira no magistério público municipal. 

 Devido a especificidade do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Municipal de Uberaba-MG, já mencionada no capítulo anterior, de considerar as 

funções de Diretor Escolar e Auxiliar de Direção como cargos comissionados e, 

dessa forma, oferecer ao P1 uma possibilidade de melhor remuneração, na seleção 

dos professores (P1) com mais de 20 anos de carreira adotamos também como 

critério a particularidade de ter assumido, ao longo da carreira, cargos 

comissionados na rede municipal de ensino de Uberaba-MG. 

 As duas escolas municipais, campos de investigação, foram selecionadas 

tendo em vista o maior e o menor índice de desenvolvimento da educação básica – 

IDEB das escolas em 2009, com base nos dados da tabela do INEP abaixo. 
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Quadros e Tabelas 7 - Índice de desenvolvimento da educação básica das 
escolas da rede municipal de ensino de Uberaba-MG 
 

ESCOLA 
IDEB OBSERVADO  METAS PROJETADAS  

2005 2007 2009 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
EM ADOLFO BEZERRA 
DE MENEZES 

 4.5 5.3  4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 

EM ARTUR DE MELO 
TEIXEIRA 4.0 4.2 5.1 4.0 4.4 4.8 5.1 5.3 5.6 5.9 6.1 

EM  
BOA VISTA 4.2 5.3 5.7 4.3 4.6 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 6.4 

EM CELINA SOARES DE 
PAIVA   5.5   5.7 6.0 6.2 6.4 6.7 6.9 

EM JOSE MARCUS 
CHEREM   4.3   4.6 4.9 5.2 5.4 5.7 6.0 

EM JOUBERT DE 
CARVALHO 

3.7 4.2 4.6 3.8 4.1 4.6 4.8 5.1 5.4 5.7 6.0 

EM MARIA CAROLINA 
MENDES   4.9   5.2 5.4 5.7 5.9 6.2 6.5 

EM MARIA LOURENCINA 
PALMERIO 4.1 4.4 4.8 4.2 4.5 4.9 5.2 5.5 5.7 6.0 6.3 

EM  
MONTEIRO LOBATO 

3.8 4.2 4.8 3.9 4.2 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 6.0 

EM NORMA SUELI 
BORGES 3.3 4.6 4.6 3.3 3.7 4.1 4.4 4.6 4.9 5.2 5.5 

EM PADRE EDDIE 
BERNARDES 4.0 4.1 5.0 4.1 4.4 4.8 5.1 5.4 5.6 5.9 6.2 

EM PROF ANISIO 
TEIXEIRA 

3.1 3.3 4.0 3.2 3.5 4.0 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 

EM PROF JOSE 
GERALDO GUIMARAES 4.6 4.2 5.2 4.7 5.0 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 

EM PROF JOSE 
MACCIOTTI 3.7 4.3 5.0 3.7 4.1 4.5 4.8 5.0 5.3 5.6 5.9 

EM PROFA ESTER 
LIMIRIO BRIGAGAO 

 3.4 4.6  3.6 4.0 4.3 4.5 4.8 5.1 5.4 

EM PROFA NIZA 
MARQUEZ GUARITA 3.9 4.8 4.8 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 5.5 5.8 6.1 

EM PROFA STELA 
CHAVES 4.4 4.9 5.3 4.4 4.8 5.2 5.4 5.7 6.0 6.2 6.5 

EM PROFESSOR PAULO 
RODRIGUES 

3.6   3.7 4.0 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 

EM RURAL GASTAO 
MESQUITA FILHO 2.7 4.2 5.4 2.9 3.5 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 

EM SEBASTIAO ANTONIO 
LEAL  4.2 5.2  4.4 4.8 5.1 5.3 5.6 5.9 6.1 

EM  
STA MARIA 

3.9 4.8 5.7 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 5.5 5.8 6.1 

EM  
TOTONHO DE MORAIS   5.0   5.2 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 

EM  
UBERABA 4.5 5.2 6.3 4.6 4.9 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 6.6 

EM URBANA FREI 
EUGENIO 

5.4 5.7 5.9 5.4 5.7 6.1 6.3 6.6 6.8 7.0 7.2 

EM VICENTE ALVES 
TRINDADE   4.4   4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 

EM MADRE MARIA 
GEORGINA 4.6 4.5 5.6 4.7 5.0 5.4 5.7 5.9 6.2 6.4 6.7 

EM  
PROFA GENI CHAVES 

4.3 4.0 4.6 4.4 4.7 5.1 5.4 5.7 5.9 6.2 6.4 

EM PROFA OLGA DE 
OLIVEIRA 4.0 4.6 5.8 4.1 4.4 4.8 5.1 5.4 5.6 5.9 6.2 

EM  
REIS JUNIOR 3.9 4.6 5.4 3.9 4.3 4.7 5.0 5.2 5.5 5.8 6.1 

FONTE: INEP 2009 
  

 Também fizeram parte da pesquisa os gestores escolares das duas escolas 

selecionadas. Assim o campo empírico da pesquisa foi representado por 37 
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profissionais do magistério da rede municipal de ensino de Uberaba-MG sendo: 01 

presidente do Sindicato dos Educadores do Município de Uberaba, 02 gestores 

escolares das escolas selecionadas e 34 professores. 

 Nossa perspectiva inicial de trabalho previu que a coleta de dados seria por 

meio de análise documental e a análise de dados empíricos levantados junto aos 

professores e gestores educacionais mediante a aplicação de questionário e 

entrevista semi-estruturada. 

 O questionário foi elaborado constando questões de múltipla escolha, 

questões fechadas e questões abertas distribuídas em três partes: a primeira parte 

referente à caracterização do professor que está atuando na educação infantil e nos 

anos iniciais do ensino fundamental nas escolas municipais incluindo dados 

pessoais e profissionais; a segunda parte constituída de questões direcionadas a 

identificar as percepções do professor sobre profissionalização docente e políticas 

de valorização do magistério e, a terceira parte, com questões que objetivam uma 

avaliação da satisfação profissional e dos obstáculos para a profissionalização do 

magistério na educação básica. 

 As entrevistas realizadas com o presidente do Sindicato dos Educadores do 

Município de Uberaba, os gestores das escolas e professores tiveram como 

finalidade conhecer as percepções sobre as políticas governamentais direcionadas à 

valorização do magistério e as percepções sobre o magistério na educação básica, 

especialmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, do 

ponto de vista da formação e da carreira. Na entrevista com os professores (P1) com 

mais de 20 anos no exercício no magistério buscamos, além da finalidade 

mencionada, privilegiar o relato da trajetória profissional desses professores desde a 

escolha do magistério como profissão até a avaliação que fazem de sua progressão 

na carreira tendo em vista as políticas de valorização do magistério municipal. 

 A aplicação do questionário para os professores que concordaram com a 

participação na pesquisa foi realizada na escola onde foram entregues questionários 

para todos os P1. Na introdução do questionário, fez-se uma breve explicação sobre 

o objetivo da pesquisa estabelecendo o sigilo e a natureza do estudo, deixando os 

professores livres para preencher o questionário, assim como, desistir do mesmo a 

qualquer momento. Como os professores preferiram levar o questionário para 

responder em casa, alguns desses questionários não chegaram a retornar na data 
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combinada e outros nem voltaram. Pelo caráter voluntário da pesquisa, dos 38 

questionários distribuídos retornaram 28 questionários respondidos. 

 Os sujeitos a serem entrevistados foram contactados com antecedência, 

momento em que esclarecemos os objetivos da pesquisa solicitando a adesão para 

a participação. Em relação aos professores foram contactados 15 professores da 

rede municipal de ensino que atendiam aos critérios adotados, no entanto, somente 

06 professores responderam a solicitação para a participação na pesquisa. As 

entrevistas foram realizadas de acordo com a disponibilidade de cada entrevistado 

sendo gravadas e posteriormente transcritas na íntegra. 

 O modelo do questionário e o roteiro das entrevistas semi-estruturadas se 

encontram nos apêndices dessa tese, bem como, o protocolo de autorização da 

pesquisa pelo Comitê de Ética pode ser consultado nos anexos. Em atendimento ao 

estabelecido pelo Comitê de Ética em Pesquisa, os nomes dos participantes da 

pesquisa foram resguardados para manter a privacidade da identidade dos sujeitos 

envolvidos. Para identificar os diferentes sujeitos na exposição dos relatos, 

informações e percepções extraídas dos questionários e entrevistas, inseridas ao 

longo desse capítulo, utilizaremos as denominações a seguir: 

(S) Presidente do Sindicato dos Educadores do Município de Uberaba 

SINDEMU 

(G...) Gestor da Escola Municipal (1 ou 2) 

(PE...) Professor Entrevistado (1 a 6) 

(PQ...E...) Professor Questionário (1 a 15) Escola (1 ou 2) 

 

 A análise e interpretação dos dados foi realizada pela modalidade da análise 

de conteúdo utilizando também como metodologia o levantamento de categorias de 

análise para a compreensão das questões investigadas. Essas categorias, segundo 

Bogdan e Biklen (1994) constituem um meio de classificar os dados descritivos, 

recolhidos por meio das entrevistas e dos questionários, de forma que o material 

contido num determinado tópico possa ser fisicamente apartado dos outros dados. 

Em outras palavras, ajudam a agrupar os temas em comum, presentes nos relatos 

dos sujeitos da pesquisa a fim que possamos tecer uma análise da valorização 

profissional do professor da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 

fundamental na rede municipal de ensino de Uberaba-MG. 
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 Na análise da entrevista com o presidente do Sindicato dos Educadores do 

Município de Uberaba e com os gestores das escolas selecionadas como campo 

investigativo foram privilegiadas as percepções sobre: 

- o professor público municipal, especialmente o professor da educação infantil e 

anos iniciais do ensino fundamental, do ponto de vista socioeconômico, do gênero, 

da formação, da identidade profissional, do compromisso social e político, etc.; 

- a formação inicial e continuada dos professores; 

- o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de Uberaba-MG em 

termos de remuneração e progressão na carreira dos professores que atuam na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; 

- a regulamentação sobre o exercício da profissão e a sindicalização; 

- a valorização do professor da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 

fundamental, as relações desse profissional com os demais segmentos da escola e 

a relação da satisfação profissional com o desempenho dos alunos e da escola; 

- os obstáculos e necessidades da profissionalização do professor da educação 

básica. 

 Na análise e tabulação das entrevistas e dos questionários aplicados aos 

professores foram privilegiados, além das percepções sobre o magistério na 

educação básica e as políticas educacionais de valorização do magistério, os itens 

de caracterização pessoal e satisfação profissional: 

- Caracterização pessoal: sexo, idade 

- Caracterização profissional: formação, remuneração, tempo de carreira e 

progressão na carreira 

- Condições de Trabalho: jornada e condições de trabalho 

- Satisfação profissional: motivação para a escolha da profissão e expectativas e 

investimentos com a carreira 

- Obstáculos e necessidades da profissionalização do professor da educação básica 

- Trajetória profissional e de formação 

A quantidade e o inter-relacionamento das questões se constituíram na 

principal dificuldade para produzir um texto síntese das reflexões realizadas, dada a 

quantidade de informações e elementos interessantes para análise. 

Para a organização dos dados e das percepções dos sujeitos da pesquisa 

definimos eixos de análise que se desdobraram em categorias analíticas que nos 

permitiram compreender e analisar as percepções dos sujeitos da pesquisa sobre a 
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valorização profissional do professor da educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental na rede municipal de ensino de Uberaba – MG. 

Como a intenção desse capítulo é dar voz aos sujeitos da pesquisa, após a 

caracterização dos professores, apresentaremos as falas e expressões desses 

sujeitos agrupadas nos eixos e categorias analíticas. Estas categorias nos permitem 

mapear as percepções sobre a profissionalização do magistério na educação básica 

do ponto de vista das condições de trabalho e formação, das políticas de 

valorização, da carreira e dos desafios enfrentados no cotidiano das escolas. 

 

4.2. Caracterização dos professores sujeitos da pes quisa 

 

Quem são os professores que atuam na educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental na rede municipal de ensino de Uberaba MG? 

 A caracterização dos professores sujeitos da pesquisa que apresentamos a 

seguir teve por objetivo uma aproximação do perfil do professor da educação infantil 

e dos anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Uberaba-

MG e uma visão panorâmica deste segmento profissional. Assim sendo, os dados 

apresentam a situação profissional no magistério em uma amostragem significativa 

do ensino no município de Uberaba – MG que, embora possa não ser considerada 

uma amostragem significativa da situação nacional, nos oferece os elementos 

necessários a esse estudo. 

 Os professores sujeitos dessa pesquisa totalizam um quantitativo de 34 

professores, sendo que, 28 professores responderam ao questionário e 06 

professores foram entrevistados. Por meio dos dados pessoais e profissionais 

apurados dos questionários aplicados e das entrevistas realizadas podemos 

destacar algumas características comuns aos professores da educação infantil e 

anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Uberaba-MG. 

 

Sexo: dos 34 professores participantes da pesquisa apenas 01 professor é do sexo 

masculino, o que nos permite inferir que o corpo docente da rede municipal de 

ensino de Uberaba-MG é majoritariamente feminino. 

Faixa etária:  dos 34 professores, apenas 01 professor tem idade entre 25 a 30 

anos, 15 tem idade entre 31 a 40 anos e 16 tem idade entre 41 e 55 anos. Assim a 
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maioria dos professores 1 apresenta idade acima de 31 anos observando uma 

concentração maior de professores com idade acima de 41 anos. 

Formação acadêmica:  a maioria dos professores possui formação em nível 

superior sendo que: 

- Dos 28 professores que responderam ao questionário, 06 possuem formação em 

nível médio – Magistério e 22 possuem formação em nível superior sendo: 15 com 

Graduação em Pedagogia e 02 em Normal Superior, e 05 com curso superior em 

Licenciaturas (02 em Geografia; 01 Letras, 01 Ciências Biológicas e 01 História). 

Dos 22 professores com formação em nível superior 08 possuem curso de 

Especialização. Atualmente, dos 06 professores com formação em nível médio 

apenas 01 professor frequenta curso de Graduação, e, dos 22 professores com 

formação em nível superior 05 frequentam cursos de Aperfeiçoamento, 02 

frequentam cursos de Especialização e 15 professores não frequentam nenhum 

curso de formação ou aperfeiçoamento profissional. 

- Dos 06 professores entrevistados todos possuem nível superior de formação com 

Graduação em Pedagogia sendo que 05 professores já cursaram Especialização na 

área. Atualmente, somente a professora que ainda não possuía o curso de 

Especialização frequenta curso de formação, as outras professoras declararam não 

estar cursando nenhum curso de formação ou aperfeiçoamento profissional. 

Jornada de Trabalho:  em relação ao número de cargos na rede municipal de 

ensino de Uberaba-MG: 28 professores possuem apenas um cargo e 06 professores 

possuem dois cargos. Entretanto, a maioria dos professores tem uma jornada de 

trabalho de mais de 40 horas em decorrência do acúmulo de cargos e dobra de 

turno na própria escola ou em outras escolas estaduais ou privadas, o que significa 

intensificação da jornada de trabalho chegando de 10 a 12 horas diárias. 

Remuneração:  De acordo com a declaração dos professores a remuneração básica 

pelo cargo de P1 com jornada de trabalho de 20 horas varia entre R$ 560,00 a R$ 

680,00, conforme os adicionais de titulação e tempo de serviço. As professoras 

entrevistadas declararam ter assumido, em momentos específicos da trajetória 

profissional na rede municipal de ensino de Uberaba-MG, funções em cargos 

comissionados como Diretor Escolar ou Auxiliar de Direção. O fato de terem 

assumido cargos comissionados atribui a essas professoras uma remuneração entre 

R$ 780,00 a R$ 2.370,00, conforme atribuições e características dos cargos 

assumidos e tempo de magistério que não foram explicitadas pelas professoras. 
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 No entanto, o que cabe destacar é que o P1 da rede municipal de ensino de 

Uberaba-MG de acordo com as normas do plano de carreira, só consegue uma 

valorização salarial quando tem a oportunidade de assumir cargos comissionados 

como Diretor Escolar e Auxiliar de Direção, cargos esses reduzidos em número de 

vagas quando se leva em consideração o número de cargos disponibilizados para o 

cargo de P1. 

 Na percepção dos gestores educacionais entrevistados, os professores da 

rede municipal de ensino de Uberaba-MG se caracterizam por: 

- professores oriundos das camadas menos favorecidas, pertencentes a famílias 

com baixa escolaridade, que estudaram também na rede pública de ensino e que 

geralmente residem próximo às escolas em que atuam ou em bairros próximos; 

- profissionais com baixa auto-estima profissional, mas que, ao contrário do que se 

possa imaginar, são comprometidos com os projetos das escolas, ligados mais pelos 

laços afetivos entre os colegas de trabalhos e seus alunos do que pelo estatuto 

profissional; 

- professores compromissados com o trabalho que realizam sendo engajados com 

os projetos da escola, criados e conduzidos por eles. 

 Destacamos abaixo as falas dos gestores educacionais entrevistados 

ilustrativas da caracterização do professor que atua na educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental na rede municipal de ensino de Uberaba-MG. 

 

A característica principal do professor 1 é o gênero feminino, 
correspondendo a mais de 99% de toda a classe; outras características é a 
origem social modesta em sua maioria; formação de nível médio até mais 
ou menos 8 anos atrás, sendo que a maioria que se formou em cursos de 
nível superior à distância recentemente. A auto-estima desses profissionais 
geralmente é baixa e embora boa parte demonstre compromisso 
profissional, há aqueles que resistem a determinadas políticas e não gostam 
de participar de cursos de capacitação. (S) 
 
O professor 1 é um profissional mais entristecido, tímido; tem mais 
compromisso que o professor 2, pouca resistência às mudanças, pouco 
discorda, lê pouco e faz parte do grupo com maior carga horária de trabalho 
em diversos locais. Tem menos respeito da sociedade que o P2. (G1) 
 
A maioria, infelizmente não teve formação política durante sua formação. O 
que contribui em muito para a submissão da categoria. (S) (PE6) 
 
São menos valorizados, são mais chamados a executarem atividades na 
escola. Devido a permanecerem na mesma sala, por mais tempo que o P2, 
acaba tendo uma sobrecarga de trabalho. (G1) 
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4.3. Eixos e categorias de análise 

 A intenção desse item é dar voz aos sujeitos da pesquisa. Para tanto, 

apresentamos as falas e expressões extraídas dos questionários e entrevistas 

organizadas em eixos e categorias analíticas que possibilitam uma compreensão e 

interpretação das percepções dos sujeitos da pesquisa sobre a valorização 

profissional do professor da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental 

na rede municipal de ensino de Uberaba-MG. 

 

4.3.1 O magistério na educação básica 
 

Causas da desvalorização do magistério 

 Nas entrevistas e nos questionários, os professores e gestores educacionais 

apontaram como causas da desvalorização do magistério os seguintes aspectos: 

• ausência de um plano de carreira e remuneração atraente; 

• desinteresse do professor, falta de sentimento de classe, de consciência 

política e de classe, força coletiva e organização sindical; 

• falta de valorização social – status profissional; 

• falta de identificação profissional - composição social do grupo (feminização; 

baixa origem econômica e social - objetivos modestos; personalismo, 

isolamento e individualismo); 

• falta de regulamentação profissional na formação e seleção profissional; 

• sobrecarga de trabalho - burocratização do trabalho com a intensificação de 

projetos e controle externo – registros, fichas, formulários, avaliação, etc); 

• desqualificação resultando em constante requalificação, formação inicial e 

continuada precária; 

• indisciplina dos alunos e a falta de acompanhamento da família; 

• rotinização do trabalho: impedimento do exercício reflexivo, o isolamento e 

estímulo ao individualismo, a perda do sentido da finalidade do trabalho 

docente (desorientação ideológica) perda do controle e da autonomia docente 

sobre o processo de trabalho, no que se refere a avaliação e aprovação, a 

separação concepção / execução, a fragmentação do processo de trabalho 

pedagógico ocasionando o desinteresse e a falta de respeito do aluno, pais e 

comunidade; 
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• dificuldades da relação professor – aluno - conhecimento - problemas de 

aprendizagem; 

• condições de trabalho: cotidiano escolar caracterizado por gestão autoritária, 

estrutura física inadequada, ambiente hostil, falta de recursos didáticos, 

violência, indisciplina dos alunos; 

• jornada de trabalho, turmas demasiadamente cheias - número de alunos, de 

turmas e de escolas; 

•  gestão pedagógica, por meio de consultoria, centrada nos gestores e 

coordenadores em que os professores são considerados 

tarefeiros/executores de propostas prontas e pacotes educacionais. 

 

Para que o professor sobreviva com dignidade, há necessidade urgente de 
melhoria salarial e um plano de carreira, a meu ver, meritocrático 
reconhecendo os profissionais que fazem bem feito. (G1) 
 
A sobrecarga de trabalho é um dos fatores que mais contribui para a 
desvalorização do professor, pois, esta impede que o profissional exerça 
realmente sua profissão que é planejar e ministrar aulas. (S) (PE1) (PE2) 
 
As novidades são muitas, no entanto o eixo norteador do trabalho não pode 
ser alterado, não pode ser mudado o verdadeiro sentido da escola que é 
aprender e ensinar. Percebemos que os órgãos centrais organizam cursos 
de formação, em sua maioria, descontextualizados, que em nada 
contribuem para a prática diária do professor e, desta forma, também há 
profissionais que pouco querem, que nenhum curso é bom e não procuram, 
por vontade própria, atualizar-se, ler, entender outros mecanismos de 
aprendizagem. (G1) 
 
Embora seja o professor o responsável pela dinamização e intermediação 
da compreensão científica, a disciplina deve ser exemplar, assim como o 
acompanhamento familiar constante. (S) 
 
Infelizmente a família tem terceirizado a educação dos filhos à escola que, 
além do papel de ensinar que deve ser dela, também tem feito o papel de 
acompanhar a formação de hábitos, valores, tarefas, médicos, etc. 
Normalmente quando se chama a família para trocar idéias sobre os filhos, 
todos vêm armados e, como sempre, a escola precisa fazer sua parte. No 
entanto poucas famílias entendem que esta conquista, a educação dos 
filhos, é uma parceria, ora da escola, ora da família. (G1) 
 
Há tantos nortes que a instituição escolar perdeu o verdadeiro sentido de 
sua existência, infelizmente tem assumido outros papéis e mecanizado o 
que lhe é de dever, ensinar com criticidade. (G1) 
 
Há grandes dificuldades em diagnosticar, por parte do professor, o que é 
dificuldade de aprendizagem de problema de aprendizagem, de deficiência, 
etc. há falta de conhecimento por parte do profissional sobre como agir 
diante de tantas dificuldades, esta situação piora do dia-a-dia em sala de 
aula e o relacionamento professor e aluno se torna desgastado. (G1) 
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A longa jornada de trabalho, o excesso de alunos por turma, contribuem 
muito para o fracasso do desempenho escolar que é atribuído à 
incapacidade do professor. (S) 
 
A partir do momento em que o professor é dirigido por terceiros, os quais 
não são comprometidos com o processo ensino-aprendizagem e sim com 
seus ganhos financeiros, na perspectiva de que o Educador tem que se 
ocupar ao máximo, sua real atividade perde a essência. (S) 

 

 Porque a desvalorização do trabalho docente é mais gritante justamente na 

atuação nas etapas da escolarização (educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental) em que as exigências pedagógicas são mais complexas? Porque a 

maioria dos pedagogos formados não estão atuando como professores na educação 

infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental nas escolas de educação básica 

uma vez que o curso tem priorizado a formação profissional na habilitação para o 

magistério? 

 

Acredito ser no momento o mais desvalorizado, os profissionais que ali 
atuam pouco participam, pouco reclamam e poucos entendem das políticas 
publicas e legislações pertinentes à sua atuação. Os pedagogos formados 
para atuarem neste nível, acham o processo de alfabetização muito difícil e 
tem medo das cobranças. Situação recente foi a lotação de profissionais 
novos do concurso, em que a grande maioria não quis assumir as classes 
de 8 e 10 anos que fecham o ciclo tendo em vista a cobrança para estas 
turmas serem em maior nível. (G1) 

 

 Quais são as maiores dificuldades dos professores, na docência da educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental, do ponto de vista da formação, da 

carreira, das condições de trabalho e dos desafios enfrentados no cotidiano das 

escolas? 

 

Acredito que num contexto geral a maior causa da desvalorização do 
profissional da educação infantil e séries iniciais é justamente a conotação 
que ainda se perpetua em relação a criança e que essa fase escolar é só 
para brincar, acentuando o assistencialismo e fazendo com que os 
profissionais dessa faixa etária se sintam babás, com tal desvalorização e 
acomodação da classe as condições de trabalho se tornam cada vez mais 
difíceis, inferiorizando um profissional da mais alta relevância, pois é ele que 
dá a base, a criança é o alicerce para uma vida escolar inteira. (PE2) 
 
Houve uma grande confusão ao transformar o professor em educador, pois 
com isso atribuiu-se ao professor obrigações e funções que cabem 
estritamente à família e, principalmente, aos pais. O professor se viu na 
condição de encarar situações que envolvem a aprendizagem, o 
desenvolvimento moral, social e econômico do aluno; enfrentando 
problemas que vão além do que ele se preparou em sua formação 
(magistério), que vale lembrar se resumia em ensinar com competência: 
Ler, escrever, interpretar, e os fatos fundamentais. (PE3) 
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As condições de trabalho em determinados momentos ainda são precárias. 
Mesmo com as verbas recebidas continuamos enfrentando algumas 
dificuldades. Falta de material, organização do espaço físico. Necessidades 
de proporcionar oportunidades recreativas mais diversificadas. Exemplo o 
parque infantil e cobertura da quadra. (PE4) 

 

4.3.2 Políticas educacionais de valorização do magi stério 

 Iniciamos a apresentação do eixo de políticas educacionais de valorização do 

magistério com a apresentação da fala do presidente do Sindicato de Educadores do 

Município de Uberaba sobre a constituição e função do sindicato na luta em defesa 

da categoria e as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento de suas ações. 

Posteriormente apresentamos as falas e percepções dos demais sujeitos da 

pesquisa sobre a organização sindical vislumbrando assim o comportamento e a 

consciência política dos professores da educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental da rede municipal de ensino de Uberaba-MG. 

 

Organização sindical 

Histórico do Sindicato dos Educadores no contexto d a Prefeitura Municipal de 

Uberaba 

 

No início do ano de 2005, um grupo de professores da rede municipal de 
ensino, sentindo a necessidade de resgatar os valores dos profissionais da 
educação, começou a se reunir para discutir a possibilidade de criar um 
organismo forte e capaz de representar a categoria no município. Vários 
encontros e debates foram realizados. Em 25 de julho/2005, em assembléia 
o grupo deliberou pela fundação do Sindicato dos Educadores do Município 
de Uberaba – SINDEMU, do qual tive a satisfação de além de filiado 
fundador, ser o primeiro tesoureiro, na primeira gestão e atualmente 
Presidente. (S) 

 

 Como o Sindicato dos Educadores do Município de Uberaba posiciona na luta 

pelos direitos dos professores, principalmente no que se refere à unificação da 

carreira do professor da educação básica independente da etapa de atuação? 

 

O SINDEMU desde outubro de 2009 vem solicitando à Administração 
municipal a reestruturação da Lei Complementar 133/98, que instituiu o 
Plano de Carreira do Magistério Municipal. A principal reivindicação é o 
pagamento por habilitação (nível Médio e nível Superior), 
independentemente da área de atuação. Acreditamos que esse é o passo 
decisivo para iniciarmos a união da categoria. (S) 
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 Quais as dificuldades que o Sindicato enfrenta? Os professores são 

sindicalizados? Qual a porcentagem de adesão do Professor 1 tendo em vista o 

quantitativo de professores atualmente em exercício na rede municipal de ensino? 

 

A maior dificuldade é a aversão que os administradores têm para com o 
Sindicato. Em seguida, o medo do que o professor tem de se filiar e ser 
perseguido, acompanhado da falta de politização da categoria. Daí o fato de 
termos menos de 50% de filiação. Não tenho dados concretos do percentual 
de adesão do Professor I, mas são aproximadamente 30%. (S) 

 

 Qual a função dos sindicatos? Existe uma regulamentação da profissão que 

realmente contribua para o fortalecimento da profissão? 

 

É importante que essas entidades trabalhem junto à categoria assegurando 
as conquistas, orientando sobre os deveres e sugerindo políticas de 
incentivo e valorização do magistério. (S) 
 
Não existe uma regulamentação profissional, o que contribui para o 
enfraquecimento profissional. Não há oferta de boas condições de trabalho, 
por isso, as possibilidades para a profissionalização também são 
insignificantes. (S) 

 

 Como o Sindicato avalia as políticas de financiamento da educação e a 

reestruturação do Plano de Carreira tendo em vista a Resolução CNE nº 02/2009 e a 

determinação do Piso Salarial Nacional? 

 

Ainda não existe uma política que realmente atenda as necessidades da 
educação no Brasil. O que se tem são sugestões, portarias, resoluções, 
decretos e às vezes leis complementares cada uma mais confusa que as 
outras, e que geralmente não são cumpridas, exatamente por serem 
confusas e contradizem umas as outras. (S) 
A Resolução 2/2009 da CNE diz, por exemplo, em seu artigo 8º que as 
escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de 
suas classes comuns e da educação especial professores capacitados e 
especializados, respectivamente, para o atendimento às necessidades 
educacionais dos alunos; e o que se vê são os administradores incluírem 
esses alunos nas salas sem respeitar o que diz a Lei que é ter os dois 
professores em sala de aula. Na prática, o professor regente que não tem a 
especialização é obrigado a receber o aluno e às vezes fazer um curso 
rápido de capacitação, o que não atende de fato às necessidades desse 
aluno. Isso para diminuir os custos ou até mesmo por falta de interpretação 
da Lei. Resumindo, são fatores muito sérios e que a sociedade desconhece. 
(S) 
Quanto à Lei 11.738/2008, que instituiu o Piso Salarial Nacional é outra que 
não atende as necessidades dos trabalhadores em Educação, tanto é que 
uma ADIN (Ação de Inconstitucionalidade) impetrada por alguns 
governadores, está para ser votada no STF há mais de um ano impedindo 
que a mesma tenha validade. Mesmo assim, a referida lei não atende as 
expectativas da categoria da Rede Municipal de Uberaba. (S) 
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 Em que estágio se encontram as negociações e as diretrizes políticas do 

município de Uberaba para ações concretas referentes à valorização do professor? 

Quais os principais entraves? 

 

Nosso Plano de Carreira foi instituído em 1998. Estamos esperando há mais 
de um ano, negociar com a Administração Municipal, a reestruturação do 
mesmo. Percebe-se que não há vontade política de realmente valorizar os 
professores. Não há ações concretas por parte da Administração nesse 
sentido. Segundo a Administração o principal entrave seria o impacto 
financeiro. Geralmente não existem recursos orçamentários para pagar 
salário justo para professores. Quando se fala em valorizar o professor, o 
argumento é: precisamos capacitar os professores. E assim, são cursos e 
mais cursos de formação continuada, para camuflar a necessidade 
financeira da categoria. (S) 

 

Percepções dos demais sujeitos da pesquisa: 

 

 Você é sindicalizado na sua associação de classe? 

 Dos 34 professores, sujeitos da pesquisa, 21 professores afirmaram ser 

filiados ao SINDEMU, 12 professores afirmaram não ser sindicalizado e 01 professor 

não respondeu ao questionamento. 

 Como o Sindicato dos professores municipais se posiciona na luta pelos 

direitos dos professores, principalmente no que se refere a unificação da carreira do 

professor da educação básica independente da etapa de atuação? Qual o papel das 

entidades sindicais e associações científicas e estudantis no movimento de 

profissionalização do magistério? 

 

O Sindicato vem tentando travar um diálogo constante, no entanto os 
interlocutores deste diálogo, em especial, o grupo de professores, não se 
fazem presentes como deveriam. Estamos em um momento de refletir as 
propostas para 2011 e uma delas trata da unificação, o que se percebe, 
infelizmente é que há pouco conhecimento entre os dois grupos: P1 e P 2 
sobre os seus direitos e deveres nesta unificação. Há um longo debate e 
pouca consistência por parte dos profissionais. (G1) 
 
Sou sindicalizada, porém o sindicato dos profissionais de educação em 
Uberaba deixa a desejar toda e qualquer luta em função das represárias do 
poder público. (PE1) 
 
É necessário que a classe se una e politicamente erga a cabeça e mostre o 
valor desse profissional e o poder que temos nas mãos que infelizmente 
não sabemos usar. (PE2) 
 
O papel do Sindicato é reivindicar melhoria nas condições de trabalho e 
remuneração da classe. O sindicato é a favor dessa unificação. Mas 
desconheço quais as providencias que o sindicato tem tomado para que 
isso ocorra. (PE4) 
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O papel das entidades sindicais e associações científicas e estudantis no 
movimento de Profissionalização do magistério é de organizar a categoria 
em prol de objetivos comuns. Eu vejo que o sindicato dos educadores ainda 
caminha no estabelecimento de um “coletivo”. De acordo com o discurso o 
sindicato defende a unificação a carreira independente do nível de atuação 
do profissional, e defendem a equiparação do piso salarial. (PE3) 
 
Infelizmente temos que crescer muito em relação a sindicatos, quando 
precisamos deles para lutar por uma determinada causa ainda não 
podemos contar com nenhuma ajuda. (PE5) 

 

Políticas de Formação 

 

 Em relação a avaliação que os sujeitos da pesquisa fazem do curso de 

formação profissional (magistério ou graduação em Pedagogia), dos 34 professores 

indagados 19 professores consideraram que o curso de formação preparou para o 

exercício da docência tematizando a complexidade de questões envolvidas no 

ensino da educação infantil e anos séries iniciais do ensino fundamental, e 15 

professores consideraram que o curso de formação não ofereceu preparação 

adequada. 

 Nas entrevistas nos foi possível desenvolver e compreender melhor essa 

avaliação. Na argumentação dos professores entrevistados observamos uma 

explicitação de aspectos da formação profissional que não são considerados ao se 

responder apenas positivamente ou negativamente a uma questão tão complexa. 

Retomamos, portanto, a questão na voz dos professores entrevistados. 

 Qual a sua avaliação dos atuais cursos de formação de professores para 

atuar como regente de turma (generalista) na educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental, em turmas com alunos com necessidades educativas especiais 

e na Educação de Jovens e Adultos, e que, além disso, ainda se comprometem a 

formar o pedagogo para as funções de gestão pedagógica? Esses cursos realmente 

conseguem formar um profissional para a atuação nesse campo complexo de 

competências? 

 

A teoria dos cursos de formação são bem diferentes da realidade da prática 
em sala de aula. (PE4) 
 
Na maioria das vezes o professor não está preparado para contribuir na 
totalidade das necessidades de seu aluno e além do mais, não encontra 
apoio dentro do ambiente escolar, ou familiar e nem é motivado para vencer 
os desafios que surgem no cotidiano escolar. (PE3) 
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A escola tem sido lugar para desenvolver tudo o que diz respeito à 
sociedade e à família, enfim, um barril de pólvora e, com tantas funções que 
lhe tem sido atribuídas, não será fácil formar um profissional que seja capaz 
de atuar como médico, psicólogo, dentista, terapeuta, fisioterapeuta, 
assistente social, fono, contador, administrador, enfim, professor e gestor. 
Há que se repensar a formação dos profissionais que tem chegado às 
escolas, muitos deles com grandes dificuldades na leitura e na escrita, mas 
também há que se pensar em qual papel este profissional vai atuar dentro 
da escola. Enquanto a escola básica continuar sendo a formadora de todos 
os valores e a responsável por trabalhar, em forma de projetos, todos os 
problemas sociais existentes, não haverá profissional formado para tal 
atividade. (G1) 
 
A formação acadêmica de docência se torna insuficiente, a conduzir o leque 
de situações problemas apresentados tais como: crianças com problemas 
neurológicos, psicológicos e agora com a “INCLUSÃO” de deficiências 
(cegos, baixa visão, surdos, mudos, cadeirantes) freqüentado as escolas de 
ensino regular. Encontramos além dos problemas já citados outras 
situações presentes, deficiência cognitiva, indisciplina, violência e total 
alienação da maioria dos pais, com relação ao acompanhamento da vida 
escolar. É evidente também o descompromisso, despreparo e impotência 
dos pais para solucionar os problemas de seus filhos. (PE6) 
 
A faculdade não prepara adequadamente estes profissionais, que 
conseqüentemente não encontra auxílio na equipe pedagógica e assim 
inicia um círculo vicioso, que ao final se pergunta de quem é a culpa? Do 
salário humilhante? Da faculdade que pouco contribuiu para ampliar a visão 
de seu conhecimento cientifico e social? Da família que vê na escola a 
solução para questões que ela não consegue solucionar - educação de 
valores morais - conhecimento acadêmico etc.? (PE3) 
 
Ressalto que ingressamos no magistério, atualmente, com total despreparo 
acadêmico, psicológico e emocional para vivenciar a atual realidade da 
clientela de nossas escolas públicas. A realidade atual reflete em nossas 
crianças que chegam até nos com histórico de vida totalmente 
comprometido. (PE6) 

 

 Quais as políticas necessárias em relação a formação, condições de trabalho, 

remuneração e carreira para a profissionalização do magistério na educação infantil 

e nos anos iniciais do ensino fundamental? A estrutura e os serviços prestados para 

o desenvolvimento profissional (qualificação) estão correspondendo às 

necessidades do professor? 

 

É necessário que crie condições de continuidade dos estudos após a 
conclusão do curso superior. Por exemplo, Mestrado e Doutorado, formação 
continuada com pesquisas, desburocratização do trabalho do professor, e 
remuneração digna. (S) 
 
Não correspondem. O professor continua fazendo pequenos cursos, a título 
de formação em serviço que acabam não melhorando ou não contribuindo 
para seu crescimento enquanto carreira. Seria necessário dar 
prosseguimento à graduação, mestrado, etc. com condições para que o 
professor estudasse, melhorasse o nível profissional e, conseqüentemente, 
o salarial. (G1) 
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Política de valorização do magistério e plano de ca rreira 

 

 Em relação à diferenciação entre a carreira do P1 e P2 o que você considera 

que contribui para a maior desvalorização do P1? Como você avalia essas 

diferenciações e as condições de valorização e profissionalização dos professores 

que atuam na educação infantil e anos inicias do ensino fundamental? 

 

Creio que são apenas questões políticas, não há mais espaço para se 
discutir que um é mais ou menos importante que o outro. Basta pensar que 
o aluno do 6º ao 9º ano lê por que passou pelo P1. Creio que a valorização 
profissional, quanto ao financeiro, é somente uma questão de vontade 
política e reconhecimento social. (G1) 
 
São vários fatores que podem ser considerados. O mais visível é sem 
dúvida, ou pelo menos era até bem pouco tempo, a formação superior. Isso 
distanciou, ou melhor, dividiu a categoria de professores. Por outro lado tem 
que se considerar a idéia de hierarquia na carreira do magistério: Diretor, 
Vice-Diretor, Supervisor, Orientador, Educador Infantil, Professor I e 
Professor II. Ao longo do tempo nenhuma das partes percebeu que na 
verdade o sistema estava dividindo um grupo que para ele, o sistema, não 
poderia ser coeso, consciente. Se assim o fosse, seria fatalmente um grupo 
muito poderoso do ponto de vista político e social. É claro que faltou a 
formação política durante a formação de ambos. (S) 

 

 Pelo atual Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de 

Uberaba a carreira do magistério é dividida em classes: Professor 1, Professor 2 e 

Especialistas de Educação. Essa divisão se justifica por diferenciações na exigência 

de formação e atuação com reflexos significativos na carreira e principalmente na 

remuneração. Como você avalia essas diferenciações e as condições de valorização 

e profissionalização dos professores que atuam na educação infantil e anos inicias 

do ensino fundamental? 

 

Acredito que a desvalorização do trabalho docente é mais gritante na 
Educação Infantil e anos iniciais por questões políticas. Antes do plano 
decenal os professores destas séries (turmas) não necessitavam do ensino 
superior, bastava o ensino médio e com isso eram menos valorizados e até 
hoje não se repensou a questão salarial observando tal critério. 
 
Deveria haver um piso salarial adequado para que não haja necessidade de 
sobrecarga de horas trabalhadas. E valorização das turmas: Educação 
Infantil e anos iniciais do ensino fundamental. (PE4) 
 
Na minha opinião a educação só vai avançar quando o sistema perceber o 
equívoco que é a desvalorização do professor da educação infantil e dos 
anos iniciais pois os bons professores acabam saindo dessas salas para 
procurarem um local onde serão mais bem remunerados. Falta nesse 
professor a conscientização dessa importância para que ele saiba 
reivindicar seus direitos. (PE5) 
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De acordo com a lei todo docente da educação infantil e/ou séries iniciais 
devem ter cursos superiores para atuar na área. No entanto, os 
profissionais se especializaram e as promessas de melhoria no plano de 
carreira não aconteceram, segundo a lei vigente, pois permanece a divisão 
de classe nos vencimentos e o docente desta área vem perdendo a cada 
ano a sua autonomia salarial. Sem contar que a educação infantil e séries 
iniciais são a base de todo processo educativo e deveriam ser os 
profissionais mais valorizados, pois são os mais cobrados em todos os 
níveis. (PE1) 
 
Evidenciando o atual Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 
Municipal de Uberaba e “Avaliando” o teor do mesmo, quando as 
diferenciações e condições de valorização e profissionalização dos 
professores que atuam na educação infantil e nos anos iniciais, defino como 
“IMPERIALISMO” dos governos anteriores e do atual. Nada justifica a 
desvalorização desse docente que se desdobra em sua atuação. Torna-se 
notório, governos que persistem em ignorar tal fato, por negligência. Implica 
também na questão de se acarretar maior ônus para o município, o que 
inviabiliza rever e resolver a situação da classe, ou seja, os aumentos nos 
orçamentos sempre não estão “PREVISTOS”. (PE6) 
 
Acredito que a educação infantil e séries iniciais são as etapas de grande 
significado na vida escolar do aluno, pois é nesta fase que se constroem 
princípios e noções básicas para o desenvolvimento social e intelectual da 
criança. Os profissionais que atuam nestas fases necessitam de uma 
formação pedagógica criteriosa, utopia e disposição para superar 
obstáculos diários. A educação no geral está desvalorizada e isto é 
percebido na dificuldade de se encontrar bons professores atuantes na ed. 
infantil e/ou séries iniciais de alfabetização. Espero que o novo plano de 
carreira do magistério repare esta falha e unifique a carreira, tornando assim 
carreira única do magistério: PI, PII, Especialistas. Após a unificação e com 
piso salarial único, nada mais justo e necessário que cada profissional 
busque seu aperfeiçoamento e tenha a ascensão merecida. (PE3) 
 
Em síntese, o professor das séries iniciais recebe ao final de um mês de 
trabalho-desafio-resistência-sobrevivência uma quantia irrisória que coroa 
com êxito o seu valor perante a sociedade. Daí a falta de condições e até de 
vontade em investir em sua carreira. Carreira? O que será carreira para o 
professor 1? (PE3) 

 

 Há incentivos satisfatórios em termos de progressão na carreira para o 

aperfeiçoamento e para a formação profissional no nível de graduação e pós-

graduação para os professores concursados para a classe de Professor 1? A 

conclusão desses cursos de formação oferece melhor desempenho profissional, 

melhoram as condições de trabalho e ampliam os direitos dos professores? 

 

Pelo plano de carreira, há qualificação profissional de 5% para estes cursos, 
somente para os efetivos. O mestrado e doutorado são um pouco mais. Mas 
como chegar a eles com a carga horária de trabalho e o financeiro que é 
pago? (G1) 
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 No atual Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de 

Uberaba a mudança de carreira ou do nível de atuação docente, somente pode 

ocorrer através de concurso público, sendo que, para a carreira de Professor 1 (P1), 

a conclusão do curso de licenciatura de graduação plena, em área própria, 

compatível com a docência que exerça, correspondente a uma progressão à classe 

B dentro da própria carreira, ou seja, acréscimo 10% no vencimento base da classe. 

Como você avalia a progressão da carreira do Professor 1 baseada na titulação 

(aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado)? 

 

Os incentivos não deveriam ficar só nos 10% e sim em cada titulação 
adquirida pelo profissional pois incentivaria os profissionais a procurarem 
cada vez mas se qualificarem. (PE4) 
 
É de fundamental importância que um dos critérios para a progressão da 
carreira seja baseada na titulação, mas não concordo que seja o único. O 
professor deveria ser avaliado principalmente por sua atuação profissional. 
(PE5) 
 
Apesar do professor I ser responsável pela base da formação de todo e 
qualquer estudante, ele não é devidamente valorizado. A progressão que o 
professor I percebe quando muda da classe A para B, faz uma pouca 
diferença em seu salário, o que muita das vezes desestimula o investimento 
na carreira. Porém, atualmente para que se concretize a progressão a única 
forma possível é a descrita no plano de carreira que se baseia em 
titulações, a meu ver o profissional precisa sim, estar sempre estudando, se 
atualizando, buscando novos conhecimentos e saberes, no entanto há de 
se pensar em maneiras diferentes que fogem às exigidas de se beneficiar o 
profissional estudioso, competente que por uma razão ou outra não possuí 
ainda títulos (aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado), mas 
que é grande conhecedor da educação e a exerce diariamente. Daí a 
pensar que estou banalizando os cursos de aperfeiçoamento? Não, não 
estou, o que vejo nesta colocação é apenas uma forma de beneficiar o 
professor, é fazê-lo sentir-se “profissional” e assim estimulado a buscar as 
titulações necessárias para se enquadrar nos benefícios ora existentes. Por 
esta razão avalio como negativa a maneira ora existente de progressão. Por 
isso concordo com um plano de carreira único. E acredito que os 
professores deveriam sugerir propostas, serem solidários na busca de 
conquistas para a classe visando mudar a atual estrutura e condições do 
trabalho docente. (PE3) 
 

 

 Você considera que existe um aproveitamento, por parte da Secretaria 

Municipal de Educação, dos professores que buscam o aperfeiçoamento profissional 

no nível de pós-graduação? 

 

Existe em parte, se considerarmos os critérios de desempate em concurso 
ou processo seletivo a titulação é aproveitada,mas no dia a dia do 
profissional isto não acontece. (PE4) 
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Muito pouco! Quando há, retira-o da sala para ministrar aulas a outros 
professores causando, na verdade, indisposição entre eles. O professor que 
buscou seu aperfeiçoamento profissional precisa estar na sala a fim de 
contribuir para a melhoria daquele espaço e ser valorizado pelas suas 
conquistas. (G1) 
 
A secretaria de educação não valoriza o aperfeiçoamento dos docentes em 
nenhuma área, basta dizer que são contra os funcionários efetivos, pois 
eles não são obrigados a obedecer a partidos políticos e com isto por mais 
que você se esforce na sua melhoria profissional, o que representa na sua 
atuação diária é significativo, mas no tocante à valorização e remuneração 
não possuem respaldo e nem valorização. Sem contar que os profissionais 
que estão iniciando, são obrigados a participar, porém não recebem 
nenhum tipo de gratificação. (PE1) 
 
Acho que na maioria das vezes é mais uma questão política partidária, o 
fato de aproveitamento de profissionais pós-graduados pela SEMEC. 
Embora meu ponto de vista sobre a questão seja o seguinte: Que isto 
depende das necessidades e/ ou interesse do próprio profissional. Por que 
os profissionais que se aperfeiçoaram precisam afastar-se da regência de 
turma? Parece-me que o espaço-tempo da sala de aula fica distante das 
ações planejadas pela secretaria. Por outro lado, o trabalho na secretária 
pode representar “Status” para o profissional e /ou possibilidade de 
permanecer diretamente ligado ao seu objeto de estudo. (PE3) 
 
Em outro prisma, evidenciando a condução da educação pela rede 
municipal de Uberaba, observo não existir aproveitamento, por parte da 
secretaria de educação, quanto a busca de profissionais que procuram 
aperfeiçoamento a nível de pós-graduação. Os professores são 
desmotivados a cursarem, pois independem de sua formação acadêmica 
para sua valorização profissional, inclusive em nível de remuneração. (PE6) 

 

 Qual sua opinião sobre a formação continuada dos professores? Quais as 

dificuldades e quais seriam as condições para que, de fato, a formação continuada 

representasse em benefícios para o profissional e para o sistema de ensino? 

 

A formação continuada dos professores tem o seu valor que são trocas de 
experiência, estudos em grupo, tornam uma equipe mais coesa, é uma 
solicitação antiga que é prevista em lei como direito do professor. Porém 
não funciona da forma que vem sendo realizada, pois não existe estímulo 
nenhum para os profissionais da educação esticar para o terceiro turno ou 
cumprir nos sábados, domingos e feriados, esta formação continuada em 
serviço. No entanto, a muito pouco tempo se pagava fortunas para 
profissionais (palestrantes) de fora, ministrarem os cursos; e hoje transferiu-
se para a escola toda a responsabilidade através dos pedagogos que vem 
sendo obrigados a responder pelo mesmo sem nenhum estímulo e ainda 
por cima vem sendo desvalorizados pelo sistema vigente. (PE1) 
 
A formação continuada dos professores deveria ser reestruturada e 
adequada a realidade dos mesmos. (PE4) 
 
A formação continuada é sem dúvida muito importante. Não existe 
possibilidade de ser professor se não estivermos em constante formação. 
Acredito que a formação traria benefícios se de alguma forma os cursos 
fossem atrelados as salas de aula, ou seja, aliar teoria e prática. (PE5) 
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A formação continuada dos professores só se justifica se realmente ocorrer 
em serviço. Para mim a maneira correta de levantar, diagnosticar os 
problemas educacionais enfrentados pela escola só é possível através do 
estudo coletivo do grupo de professores que atuam na escola, e possuem 
os mesmos interesses, por esta razão defendo a formação continuada em 
serviço. E esta formação deve basear em pesquisas, estudos sistemáticos, 
análises, levantamentos de hipóteses, troca de idéias, planejamento 
estratégico, participação do coletivo, execução, avaliação e replanejamento. 
No ano em curso, iniciamos em nossa escola os estudos da formação 
continuada em serviço, (os estudos são realizados após o horário de 
trabalho) para mim foi um avanço em termos de conquista profissional. 
Estamos estudando os nossos problemas e buscando soluções através da 
opinião do grupo atuante da escola, posso afirmar que nesta proposta eu 
boto fé. È lógico que toda conquista ela precisa ser burilada, buscando a 
satisfação de todo o grupo da escola, como por exemplo, e alguns 
questionamentos sempre são feitos e infelizmente por hora não possuem 
amparo legal como: - Os encontros de formação acontecer no horário 
normal de trabalho; - Por que os profissionais do magistério designados não 
se beneficiam da gratificação de 5%, e por ai vai... (PE3) 
 
Com referencia a “Formação Continuada” dos professores na rede 
municipal de ensino, observo que acontece em sua grande maioria de 
maneira “inócua”, não acrescentado suporte, enriquecendo e melhoria na 
qualidade do trabalho docente. Para real beneficio aos professores seria 
necessário: 
- Pesquisa “in loco” em cada unidade de trabalho para levantamento de 
reais necessidades; 
- Horários de capacitação inclusos na jornada de trabalho e não extra-turno; 
- Formação teórica e prática, oportunizando troca de experiências e 
vivências; 
- Incentivo profissional e financeiro. (PE6) 

 

 Os 28 professores que responderam ao questionário foram mais objetivos 

quando questionados sobre os aspectos que dificultam a formação continuada e 

necessária do professor. Agrupamos as afirmações dos professores em blocos de 

acordo com a semelhança das dificuldades apontadas. 

 

• Cursos desinteressantes e repetitivos 

 

Temas repetitivos // Os cursos não atendem e não correspondem às 
expectativas do grupo // Formação continuada semanalmente // Falta de 
profissionais capacitados // Conteúdos que envolvam todas as áreas // Falta 
de preparo e habilidade para passar o tema proposto // Muita teoria / pouca 
prática // Baixa qualidade dos cursos // Cursos que já se realizaram muitos 
anos (repetitivos) // Distancia do espaço reservado para realização do 
mesmo // Muita teoria e pouca prática // Falta de coerência com a realidade 
social das escolas // Professores não capacitados // Teoria não aliada a 
prática // Os cursos não trabalham a realidade da sala de aula ou as 
dificuldades que o professor tem com a aprendizagem do aluno // Cursos 
mais significativos acontecem em horário de trabalho 

 

• Indisponibilidade de tempo e carga horária 
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Organização do tempo // Tempo para estudo // Tempo // A falta de tempo do 
profissional // Horário // Carga Horária // A jornada de 40 horas semanais // 
Trabalhar em 2 turnos e cumprir jornada familiar // Disponibilidade // 
Horários disponíveis // Tempo // Falta de tempo // Carga horária do 
professor 3 turnos 2 na escola e 1 em casa // Tempo (horário) // Carga 
horária extensa // Horários disponíveis // Disponibilidade // Falta de tempo 
para tal 

 

• Fator financeiro, falta de condições financeiras para investir em cursos 

 

Pagar as mensalidades // O custo alto de uma qualificação de qualidade // O 
docente deveria ser remunerado para exercer a formação em seu horário de 
trabalho. Ou seja, dedicação total: tempo para pesquisa e tempo para a 
prática com salário significativo e satisfatório // Recursos financeiros // Baixa 
remuneração 

 

• Falta de interesse dos professores 

 

Falta de interesse pela maioria dos profissionais // Desinteresse de alguns 
profissionais que acham que não é necessário // A falta de interesse de 
alguns professores // Falta de interesse por parte do profissional // 
Disposição de todos os professores em participar 

 

• Outros 

 

Falta de incentivo // Incentivos por parte do sistema // Falta de apoio externo 
(secretaria / prefeitura) na resolução de problemas. 
 
Conciliar vida profissional e vida privada // Acúmulo de atividades // 
Desvalorização profissional 
 
Interesses recíprocos // Falta de tempo por atuar em outras escolas // 
Motivação // Gostar realmente do que faz // Comunicação nos momentos 
dinâmicos 

 

 Que perspectivas aponta a legislação vigente para a valorização do 

magistério? As políticas educacionais implantadas pela Prefeitura Municipal de 

Uberaba estão favoráveis a profissionalização do magistério? Quais as suas 

considerações em relação ao Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 

Municipal de Uberaba no que diz respeito a formação, a jornada de trabalho e a 

carreira docente nas diferentes etapas da educação básica? O Plano de Carreira 

oferece condições para a profissionalização do professor da educação básica 

independente da etapa da sua atuação? 
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O Plano de Carreira ainda está em estudo para ser repassado às bases. 
Acredito que um plano de carreira digno tenha que ser feito com discussão 
e conhecimento de todos os envolvidos no processo. Infelizmente situações 
como ampliação da carga horária de trabalho em uma única escola, com 
reconhecimento financeiro, ainda é um tabu a ser vencido. Horário de 
planejamento na própria escola, com apoio da equipe de coordenação, que 
também deveria receber por isso, não é nem mencionado. O que já tivemos 
conhecimento sobre o Plano de Carreira, não há profissionalização. (G1) 
 
Não há na legislação municipal fatores que valorizem de fato os 
professores. Não há políticas de real valorização e profissionalização do 
magistério municipal. Considerando que antes de 1998, não havia 
legislação específica do magistério municipal, o Plano de Carreira do 
Magistério Municipal, Lei Complementar 133/98, trouxe um pequeno 
avanço, pois foi o primeiro passo para se pensar na valorização do 
professor. Mas, não é uma lei que realmente visa resgatar a dignidade, o 
respeito e a profissionalização. A referida lei, acompanhada de várias leis 
que a modificaram, sobrecarrega o professor de burocracia (excesso de 
registros), imposições e pressões ameaçadoras como, por exemplo, a 
Avaliação de Desempenho. O Plano de Carreira não oferece condições 
para profissionalização. Espera-se que com sua reestruturação prevista 
para 2010, possa haver modificações que atenda a esse anseio. (S) 

 

 As políticas educacionais implantadas pela Prefeitura Municipal de Uberaba 

estão favoráveis a profissionalização do magistério? Quais as políticas necessárias 

em relação a formação, condições de trabalho, remuneração e carreira para a 

profissionalização do magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental? 

 

As políticas públicas de Uberaba que estão implantadas visam somente 
números, ou seja, quanto maior o número de alunos nas escolas, maior são 
as verbas repassadas pelo Estado às prefeituras. No entanto, não são 
aplicadas para condições de melhoria do trabalho docente, nem tão pouco 
na melhoria ou implementação de planos de cargos e salários para que os 
docentes tenham uma vida digna e se sintam realizados em sua profissão. 
Prova desta situação é a escassez de profissional nas séries iniciais e 
educação infantil. (PE1) 
 
O que se tem em termos de valorização na educação infantil na Prefeitura 
Municipal de Uberaba está longe de ser ideal ou favorável, as políticas 
implantadas na prática não tem nada haver com as propostas divulgadas. 
Na realidade o que temos são salas cheias (30 alunos por sala) numa idade 
(de 3 a 5 anos) em que as crianças ainda são dependentes com apenas 
uma regente, sem recursos pedagógicos, humanos e de espaço, com uma 
infraestrutura precária, mobiliário e banheiros não convenientes à idade. O 
que se percebe é que o que importa é a PMU dizer que tem educação 
infantil que atende as crianças e números de alunos para repasse de 
verbas, que também não são aplicadas nem na melhoria da infraestrutura e 
nem nos salários precários dos profissionais. As condições de trabalho são 
desfavoráveis em todos os sentidos. (PE2) 
 
A formação continuada dos professores deveria ser reestruturada e 
adequada a realidade dos mesmos. (PE4) 
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A formação continuada é sem dúvida muito importante. Não existe 
possibilidade de ser professor se não estivermos em constante formação. 
Acredito que a formação traria benefícios se de alguma forma os cursos 
fossem atrelados as salas de aula, ou seja, aliar teoria e prática. (PE5) 
 
A meu ver, as políticas educacionais implantadas pela PMU não estão 
favoráveis a profissionalização do magistério. Isto porque há um tratamento 
desigual para todos os iguais. (Variam as condições de trabalho, mas os 
critérios de avaliação de desempenho, por exemplo, são invariáveis). Se o 
servidor não se sente “Incluído” e/ou amparado pelo sistema, não se pode 
afirmar que as políticas sejam favoráveis à profissionalização do magistério. 
Por outro lado, nota-se que os fins, muitas das vezes, justificam os meios, 
quando o importante é o “processo em si”, para que a profissionalização 
ocorra e a qualidade da educação seja elevada gradativamente. (PE3) 
 
Formar profissionais mais preparados para enfrentar as dificuldades 
encontradas na profissão. A remuneração deveria oferecer ao profissional 
condições de uma vida digna, estável e garantia de ascenção profissional, 
sobrecarga de trabalho. (PE4) 
 
Todos que atuamos no magistério sabemos da importância da formação 
continuada para o bom trabalho, mas não pode ser só essa a valorização do 
profissional. È importante que a valorização aconteça também no tocante a 
remuneração. Cada dia mais as escolas sofrem a falta de professores pois 
eles estão deixando a prefeitura para irem para o estado, rede particular, 
federal, etc. Ele se especializa na Prefeitura e vai procurar um lugar onde 
melhor lhe remunerem. (PE5) 
 
Focando as políticas educacionais implantadas pela PMU, entendo que não 
estão favoráveis a profissionalização do magistério. As políticas publicam 
deveriam se organizar para oferecer condições reais a formação do 
professor, buscando suprir deficiências, necessidade e ansiedades, 
buscando e proporcionando melhores condições de trabalho, permitindo 
autonomia de trabalho e reduzindo situações burocráticas impostos pelos 
sistemas. Focando novamente a “INCLUSÃO”, elaborar e sedimentar 
propostos para permitir condições verdadeiras, para oportunizar o ingresso 
e permanência dessas crianças no ensino de escolas regulares sem 
sacrifícios e desgastes para as próprias crianças e para os professores. 
Quanto às questões salariais, deveria ser prioridade, a melhoria da 
remuneração dos professores. Inclusive para permitir a redução na jornada 
escravizante de trabalho oportunizando “TEMPO” e incentivo para 
planejamento estudos, capacitações, cursos, etc. assegurando e permitindo 
melhoria na qualidade de trabalho e de vida a estes profissionais. (PE6) 

 

4.3.3. Profissionalização do magistério 
 

 Neste eixo buscamos agrupar as percepções dos sujeitos da pesquisa no que 

se refere à profissionalização do magistério. Todos os sujeitos da pesquisa foram 

unânimes, ao considerar o magistério na educação básica como profissão, embora, 

em algumas falas observamos ressalvas a essa consideração. 

 

Teoricamente sim. Aos olhos da sociedade – embora desvalorizado – o 
professor é um profissional. (S) 
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Muitas vezes o professor não é considerado profissional, pois lhe falta 
conhecimento e sem conhecimento não há autonomia profissional em seu 
fazer diário. (G1) 

 

 Quando questionados sobre o que determina uma profissão, os sujeitos da 

pesquisa elencaram aspectos e características de uma profissão na ordem de 

importância em sua avaliação sendo: 

1º. autonomia profissional 

2º. formação universitária 

3º. Remuneração 

4º. atividade intelectual 

5º. organização sindical e status social 

 

 Considerando, especificamente, se o magistério na educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental é reconhecido como profissão, os entrevistados 

teceram as seguintes argumentações: 

 

Pode ser que se considere o magistério na educação básica uma profissão, 
porém não é devidamente reconhecido em decorrência da notável 
desvalorização desse profissional. (PE3) 
 
Infelizmente as evidencias são contundentes, o magistério na educação 
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental não é considerado e muito 
menos reconhecido como profissão. Observa-se essa realidade pela 
precariedade de vencimentos salariais, diferenciações na carreira, 
sobrecarga de trabalho (necessidade de jornada às vezes tripla), turmas 
demasiadamente cheias e espaços físicos inadequados, principalmente em 
CEMEIS que atendem crianças na faixa etária de 4 meses a 5 anos além da 
condição ditadora de regras, normas e metas a nós impostas na condução 
de nosso trabalho por gestão autoritária. (PE6) 

 

 Alusivamente a questão do reconhecimento do magistério como profissão, os 

sujeitos da pesquisa apontaram os obstáculos e as necessidades para a 

profissionalização do magistério da educação básica, especialmente na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 

 

O maior obstáculo é as autoridades reconhecerem que não dá mais para 
fingir que a maior necessidade do educador atualmente é um salário digno, 
o que por si só já constitui a maior necessidade. A partir do momento em 
que o professor for reconhecido financeiramente, terá condições de sanar 
outros problemas como, por exemplo, investimento em sua formação 
política, acesso à leitura e cursos de complementação como Mestrado e 
Doutorado. (PE3) 
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A maior preocupação da sociedade brasileira hoje, deveria ser a qualidade 
da Educação no país. Mas, o que é qualidade de Educação? Essa 
pergunta, naturalmente será interpretada de várias formas por cada um. 
Outra pergunta importante: quem administra a Educação, entende de 
Educação? E quando entende, realmente quer que o país tenha Educação 
de qualidade? São questionamentos que a sociedade precisa discutir 
imediatamente. Se sabemos que o desenvolvimento de uma nação passa 
necessariamente por uma estrutura educacional eficiente, por que o Brasil 
não avança nesse sentido? Percebe-se claramente que existe uma máscara 
nas políticas da Educação no país. Precisamos colocar nas pastas 
(Ministério, Secretarias) da Educação pessoas que realmente entendam de 
Educação e que possam de fato trabalhar pela Educação com liberdade 
sem a ditadura de seus superiores (presidente, governador, prefeito) que 
geralmente não são capacitados para entender de Educação. (S) 
 
O reconhecimento do trabalho docente pela sociedade e a vontade política 
em fazê-lo. A necessidade seria a revisão imediata da carga horária de 
trabalho do professor em uma única escola a fim de atender, com 
dignidade, os alunos que precisam de apoio pedagógico, planejamento 
diferenciado, diálogo com o coordenador e equipe dirigente, criação de 
laços com os alunos, dentre outros. Outro aspecto importante é o 
financiamento. O Brasil precisa investir mais em Educação. Mas os 
investimentos têm que ser acompanhados de uma boa gestão, com a 
compreensão do exposto acima. (G1) 
 
O magistério é visto como um “bico” e não como uma profissão, não há 
reconhecimento social e a valorização deveria estar aliada ao desempenho 
do professor com gratificação remunerada. Proposta de um piso salarial 
digno para a classe. (PQ03E1) 
 
Infelizmente os cursos voltados para o magistério são os menos concorridos 
e mais acessíveis à toda população. Nesse sentido, muitos jovens procuram 
esses cursos por falta de alternativas e se tornam profissionais insatisfeitos. 
Talvez, alguns (vocacionados) até quisessem ser professor, mas preferem 
ser médicos, pois a valorização profissional/financeira é muito maior e tem 
condições para pagar bons colégios/cursinhos ou mesmo faculdades 
particulares. (PQ09E1) 
 
Acredito que a desvalorização profissional e salarial, que faz com que o 
professor tenha que desempenhar mais de uma função ou assumir mais de 
uma sala de aula tendo que conciliar família e estes outros aspectos. Se o 
salário fosse compensador seria mais fácil estar em uma só sala e ter 
qualidade de vida. (PQ14E1) 
 
A faculdade não forma professores pois só passa teorias e quando o 
professor chega na escola o sonho acaba, pois, as realidades são outras e 
eles despreparados saem da escola, mudam de profissão, etc... Seria 
necessário uma teoria aliada a prática (muitos professores não sabem nem 
montar avaliações). “Como cobrar dos alunos?” (PQ06E2) 
 
08) É preciso criar mecanismos que ajudem os profissionais do magistério 
em todos os níveis desde a sua formação até sua atuação na sala de aula 
onde aparecem inúmeros problemas de toda ordem: aprendizagem, 
disciplina, etc. (PQ08E2) 
 
Maior obstáculo é a desvalorização do profissional em educação, 
principalmente, em início de carreira e nem citando remuneração e sim 
autonomia. (PQ13E2) 
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 Apresentamos abaixo as percepções mencionadas em relação aos 

obstáculos e necessidades para a profissionalização do magistério apontadas pelos 

sujeitos da pesquisa: 

Obstáculos: 

• Desvalorização do profissional da educação 

• Falta de incentivo 

• Remuneração baixa 

• Boa remuneração para aperfeiçoamento profissional 

• Desinteresse dos políticos 

• Falta de união da classe 

• Professor assumindo papel de educador (papel dos pais) 

• Falta interesse dos alunos e participação dos pais e sociedade 

Necessidades: 

• Melhor remuneração 

• Maior valorização do trabalho docente pelas famílias 

• Maior consciência política 

• Valorização financeira, boa remuneração para melhor aperfeiçoamento 

profissional 

• Boa formação com cursos realmente sérios e compromissados que 

promovam os futuros profissionais. 

 

Satisfação profissional 

 

 Os questionamentos referentes à satisfação profissional foram direcionadas 

apenas aos 28 professores que responderam ao questionário. 

 Os professores declararam ter uma imagem positiva tanto da profissão como 

da escola e dos alunos. 

 Na avaliação da satisfação profissional nas dimensões: pessoal, social e 

profissional; os professores consideram estar satisfeitos na dimensão pessoal 

(desenvolvimento profissional, conciliação com vida particular); mais insatisfeitos nas 

dimensões social (reconhecimento, valorização); e profissional (direitos e 

associações sindicais). 
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 Considerando as relações sociais e profissionais a maioria dos professores 

considera a relação satisfatória com os outros professores, especialistas, direção e 

alunos da escola ocorrendo apenas um percentual de insatisfação na relação com 

os pais dos alunos. 

 Dos 28 professores questionados, 27 professores consideram que existe 

relação entre a satisfação profissional com a qualidade da educação pública e o 

rendimento dos alunos 

 A grande maioria dos professores apontou como situações gratificantes e 

fontes de satisfação no magistério as relacionadas com aprendizagem dos alunos 

como: o retorno referente ao aprendizado dos alunos, resultado escolar satisfatório 

dos alunos e os avanços, mesmo que isolados, dos alunos. 

 Apontaram como situações frustrantes e fontes de insatisfação no magistério 

a falta de reconhecimento e valorização profissional; falta de compromisso e 

desinteresse dos pais e alunos que não valorizam a escola e o trabalho do 

professor; falta de incentivos, baixos salários e muita burocracia, sobrecarga de 

trabalho (papéis). 

 Dos 28 professores que responderam ao questionário, 02 professores 

declararam estar muito satisfeito e altamente motivado com a profissão que 

escolheram; 14 professores declararam estar satisfeitos e motivados; 10 professores 

declararam estar insatisfeitos e pouco motivados e 02 professores não 

responderam. 

 Em relação às expectativas profissionais, 18 professores tem a intenção de 

permanecer na profissão e continuar investindo na formação; 05 professores 

pretendem permanecer na profissão mas, não investir em cursos de formação; 03 

professores pretendem investir na formação em cursos em outras áreas sem ser o 

magistério e 02 professores não responderam. 

 

4.3.4. Análise e interpretação das percepções dos s ujeitos da 
pesquisa 

 

 A partir das falas dos entrevistados podemos constatar que é necessário 

compreender melhor como tem se constituído o núcleo de formação e exercício 

profissional na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental na rede 

municipal de ensino de Uberaba - MG, uma vez que existe uma diferenciação de 
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formação e exercício profissional entre os professores que atuam na educação 

básica. 

 Podemos verificar que, com o fortalecimento da divisão entre os campos de 

exercício profissional (anos iniciais e anos finais do ensino fundamental), existem 

divergências na área quanto ao tipo de profissional a ser formado; o que fomenta a 

discussão sobre identidade profissional. 

 Os dados apontam para uma homogeneidade em relação às dificuldades, 

obstáculos e necessidades para a profissionalização do magistério na educação 

básica, e por conseqüência para a valorização profissional do professor da 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. 

 Embora os professores sejam unânimes em considerar o magistério como 

profissão, apontam como obstáculos da profissionalização do magistério: a falta de 

reconhecimento social, principalmente dos pais e alunos; a baixa remuneração e as 

condições precárias de trabalho e formação. Em contraponto, apontam como 

necessidades para a profissionalização do magistério: a valorização social; 

remuneração digna; plano de carreira e jornada de trabalho que permita uma 

formação adequada e permanente. 

 Estes dados nos permitem mapear as percepções dos sujeitos da pesquisa 

sobre o magistério na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, do 

ponto de vista da carreira e da formação, das políticas de profissionalização, e dos 

desafios enfrentados no cotidiano das escolas. A formação e a carreira, embora 

tratadas de formas distintas pela esfera governamental municipal, são apontadas 

como unidade no processo de profissionalização pelos sujeitos da pesquisa. 

Enquanto, o governo municipal parece atribuir à formação um papel coadjuvante e, 

por vezes, desvalorizar e até desestimular a formação e o aperfeiçoamento 

profissional na carreira do P1, os sujeitos da pesquisa apontam a dificuldade de 

formação como decorrentes da jornada de trabalho docente extensiva e dos baixos 

salários. O que os dados parecem indicar é que, na mesma medida em que os 

professores buscam a formação como investimento pessoal e profissional 

vislumbrando progressão na carreira, os governantes por meio de políticas públicas, 

supostamente para a valorização do magistério, usam a formação para restringir a 

progressão na carreira discriminando professores e se servindo dessa prerrogativa 

para remunerações diferenciadas e baixos salários. 



 243

 Observamos que embora a legislação determine a formação superior para a 

atuação na educação básica, alguns sistemas de ensino permanecem considerando 

o nível da formação profissional como parâmetro para determinar os cargos, as 

condições de trabalho e a remuneração dos professores. O que significa que essa 

dualidade de nível de formação do professor para o exercício na educação básica 

provoca também uma dualidade na carreira profissional interessante para os cofres 

públicos. 

 Se formos considerar a questão da possibilidade de progressão funcional 

baseada apenas em “titulação ou habilitação” teremos os professores de formação 

em nível médio, provenientes das Escolas Normais, sustentando, de forma 

permanente, a base de uma pirâmide em que a maioria fica predestinada a uma 

mobilidade de progressão mínima ou dependente unicamente de empenho pessoal, 

o que exige, no mínimo, habilitar-se em nível universitário e se submeter a outro 

concurso para a mudança de cargo. Mantém-se, assim, a grande maioria dos 

professores com remuneração baixa e congelados em uma carreira sem muitas 

perspectivas, e, apenas para aqueles graduados pertencentes a outra carreira, 

remuneração mais diferenciada, pelas maiores chances de progressão funcional. 

Este é um grande desacerto em relação ao processo de profissionalização do 

magistério e uma das formas políticas que sustentam uma educação mais barata e 

menos eficiente. A discriminação dos professores formados em nível médio ocorre 

não só no aspecto econômico, mas também no aspecto político e social. 

 

4.4. A trajetória profissional dos professores entr evistados 

 

No tempo, vivemos e somos nossas relações sociais, produzimo-nos em 
nossa história. Falas, desejos, movimentos, formas perdidas na memória. 
No tempo nos constituímos, relembramos, repetimo-nos e nos 
transformamos, capitulamos e resistimos, mediados pelo outro, mediados 
pelas práticas e significados da nossa cultura. No tempo, vivemos o 
sofrimento e a desestabilização, as perdas, a alegria e a desilusão. Nesse 
modo contínuo, nesse jogo inquieto, está em constituição nosso “ser 
profissional”. (FONTANA, 2003, p. 180) 

 

 Apresentamos abaixo o relato da trajetória profissional dos professores 

entrevistados nessa pesquisa. Todas as professoras entrevistadas são do sexo 

feminino, concursadas para o cargo de P1, sendo efetivas na carreira do magistério 
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público municipal e todas contam atualmente com mais de 20 anos de exercício no 

magistério municipal sendo: 03 professoras com 23 anos de magistério, 02 

professoras com 24 anos e 01 professora com 29 anos de efetivo exercício. 

Outra característica comum a essas professoras é que todas exerceram função 

comissionada durante a carreira docente, o que permitiu que tivessem um salário 

diferenciado dos demais P1 da Rede Municipal de Ensino de Uberaba-MG. 

 Para o relato foi solicitado que as professoras discorressem sobre os 

seguintes pontos: 

a) o processo de escolha profissional – motivos que levaram a opção pelo 
magistério; 
b) o seu desenvolvimento profissional - turmas em que atuou (início da 
carreira), cargos e funções assumidos, aperfeiçoamento profissional (cursos), 
os melhores e piores anos da carreira; 
c) a influência da formação e das funções assumidas para a progressão na 
carreira; 
d) a satisfação profissional - nível de satisfação com o magistério (pessoal e 
social); 
e) pretensão profissional - fazer investimentos em cursos de aprimoramento 
profissional, ou, se pudesse você optaria por outra profissão. 
 

Quando iniciei a minha profissão, naquela época, ser professor era uma 
profissão de respeito, satisfação e admiração por se tratar da formação 
humana em sua totalidade. Sempre fui apaixonada pela minha profissão, 
talvez seja por que não aprendi a gostar e fazer outra coisa. Tanto que 
conclui ainda na década de 70 e 80 todas as graduações que possuo até 
hoje. Cursar as especializações era gratificante e a formação valorizada. 
Iniciei atuando na educação infantil, logo após, trabalhei como professora 
em uma creche por 8 anos. Em seguida fui convidada a atuar como vice-
diretora em uma escola de zona rural (Baixa), onde fiquei por 2 anos e 
retornei - talvez pela inexperiência, para a sala de aula em uma escola de 
educação infantil, onde atuo até hoje. Nesta mesma escola, em 2005, 
prestei concurso para diretora e assumi a direção da escola por 4 anos. Aí 
eu tive a maior decepção da minha carreira, pois “saí com uma mão na 
frente e outra atrás”. Retornei para sala de aula com um salário de 700 e 
pouco reais, sem nenhum reconhecimento pelos anos que me dediquei, dia 
e noite, pelo sucesso da escola e equipe. Desde então entendi que sou 
apenas um número para o poder público, que não importam com as 
pessoas e sugam até o último suspiro e depois descartam. O meu único 
estímulo são os alunos que ainda hoje me tratam com respeito e carinho 
pelo caminho trilhado comigo. As únicas gratificações que recebo são o 
qüinqüênio que é lei, e 5% para aperfeiçoamento em cursos fora do horário 
de trabalho e para montar e programar as reuniões da formação continuada 
em serviço. Todas as funções que assumi até hoje não me proporcionaram 
nenhuma gratificação, somente depressão e remédios caríssimos que 
levam boa parte do meu grande salário. Até a uns 6 anos atrás ainda tinha 
perspectiva de satisfação profissional, hoje já não tenho mais, somente me 
realizo na sala de aula com meus alunos. Não pretendo mais investir na 
minha carreira, pois não vejo perspectiva de crescimento. Se eu soubesse 
e, ainda houvesse tempo, buscaria outra profissão. Sinto que os 
professores efetivos da rede municipal estão tristes, amargos, doentes de 
tanto buscar uma valorização na sua carreira. (PE1) 



 245

 

 Na verdade o magistério não era bem o que me interessava, já tinha 
concluído o 2º grau e minha intenção era fazer a Faculdade de Direito, mas 
como me casei jovem demais, para meu pai e meu marido, o curso de 
Direito era para homens e não para mulheres. Em virtude da pressão o que 
eu podia fazer era mesmo ser professora. Voltei e conclui o magistério e 
depois iniciando como profissional fui aos poucos me envolvendo e 
apaixonando pela minha profissão, e quem se apaixona “fica boba” é claro. 
Após o magistério iniciei logo na docência, o que me motivou a dar 
continuidade aos estudos. Conclui o curso de Pedagogia e as 
complementações (administração, supervisão e orientação educacional), 
em seguida surgiu a oportunidade de uma pós-graduação pela Universidade 
Federal de Uberlândia conclui também o curso em Planejamento 
Educacional, sempre conciliando o trabalho com os estudos e a família. 
Como docente atuei ao longo desses 22 anos em todas as séries iniciais, 
educação infantil e 2º grau (Magistério). Atuei também como diretora por 7 
anos e vice-diretora por 4 anos. Trabalhei em escolas particulares e para o 
Estado com contratos, mas efetivei mesmo foi na PMU, como P1 e, num 
segundo concurso, como supervisora pedagógica cargo que exerço há 11 
anos. Posso afirmar que já tivemos dias melhores na educação ao longo 
desse tempo; um pouco mais de respeito, valorização social e melhor 
remuneração. Hoje vejo que apesar de todo esforço nossa classe que por 
sinal é muito desunida, foi aos poucos sendo desvalorizada e com 
acomodação e frustração os profissionais da educação vão levando, e com 
isso, com essa falta de estímulo a educação passa por uma crise que 
decepciona a quem dela necessita, ou seja, toda uma nação. Bem quanto a 
mim em 2 anos estarei aposentando e não tenho intenção de investir mais 
nessa área, pois sinto que todos os meus esforços ao longo dessa minha 
carreira foram em vão, sinto muito mais vou aposentar com uma certa 
decepção ou seja com a sensação de fracasso, é lamentável... (PE2) 
 
 

 A carreira do magistério foi uma opção pessoal, desde pequena eu 
admirava minha tia dar aula, e assim desde muito cedo decidi que queria 
ser professora. E, em 1982, me formei no magistério e em abril de 1983 
iniciei minha profissão ministrando aulas para alunos de 7 anos em uma 
escola rural com sala multisseriada. De 1983 a 1986, por ficar a semana 
toda na zona rural, não foi possível cursar uma faculdade. Em 1987 fui 
contratada pela Prefeitura Municipal de Uberaba, e prestei vestibular para 
Ciências Físicas e Biológicas, no entanto, ao iniciar o curso percebi que não 
era o que queria, por isso, em 1988, prestei vestibular para Pedagogia. Em 
seguida, fiz especialização em supervisão escolar, pós-graduação em 
didática de 1º e 2º grau e especialização em Educação Infantil – A 
Construção do Conhecimento de 0 a 10 anos. Ainda atuando na zona rural 
exerci a função de auxiliar de direção em seguida exerci a função de 
diretora escolar na mesma escola. Atualmente estou exercendo a função de 
auxiliar de direção em uma escola da zona urbana. Sou apaixonada pelo 
que faço, dedico todo meu tempo ao trabalho e procuro sempre encontrar o 
lado positivo de todos os conflitos enfrentados. Procuro em minhas ações 
me dedicar o máximo e espero sempre que as pessoas ao meu lado 
também façam o mesmo. Por esta razão na maioria das vezes me 
decepciono, porém não deixo de acreditar em meu trabalho. Como 
profissional sou realizada, no entanto financeiramente não sou valorizada. 
Minha pretensão profissional é futuramente fazer mestrado, e em seguida 
prestar vestibular para o curso Gestão de Pessoas. Acho que vou adorar. 
(PE3) 
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 Tive como escolha profissional o magistério, por ser em minha época 
(1987) a meu ver, a melhor opção profissional. Ainda se tinha expectativas 
positivas quanto à carreira. A remuneração era razoável, a jornada de 
trabalho, com relação às demais profissões era “reduzida”, ou seja, poderia 
se trabalhar apenas um período, com direito a duas férias anuais. Contudo 
com a atuação, percebi que tinha vocação e talento para desenvolver meu 
trabalho com sucesso o que me dava prazer e realização profissional. Atuei 
inicialmente na educação infantil de rede particular e pública, 
posteriormente em todas as séries iniciais (1ª, 2ª, 3ª e 4ª série) da rede 
particular e pública. Tive oportunidade de estar em várias funções, diretora 
escolar, vice-diretora escolar, inspetora escolar e coordenadora, nos cargos 
de professor 1, professor2 e supervisora. Nesta trajetória profissional 
aprimorei minha formação acadêmica, cursando pedagogia, supervisão 
escolar, inspeção escolar, cursos de pós-graduação e cursos de extensão. 
Nestes anos de atuação na educação, estando em várias funções e cargos, 
não me foi possível elencar os piores anos de carreira. Para cada nível de 
atuação, surgiram obstáculos e desafios a serem superados. Contudo vale 
ressaltar que a remuneração e o status de cargos e funções se diferenciam, 
portanto a motivação sofre variáveis neste contexto. Durante minha atuação 
na educação, o aprimoramento em minha formação acadêmica e as 
funções assumidas com certeza me oportunizou ascensão e permanência 
na carreira. Posso afirmar que me sinto realizada com meu trabalho de 
professora que realizo atualmente. Estou atuando como professora de 
“Estimulação Visual” no Instituto de Cegos do Brasil Central (ICBC) entidade 
conveniada ao município que atende não só alunos cegos, mas também os 
com baixa visão e deficiências múltiplas. Em meu trabalho como professora 
atendo uma clientela extremamente diversificada de diferentes níveis de 
idade, intelectual, cultural, social e religioso. O que me gratifica e realiza 
como profissional é por estar contribuindo efetivamente para permitir que 
esses alunos adquiram autonomia e melhores condições em sua vida diária. 
Evidencio que nesta atuação necessita-se e exige-se cursos de 
especialização e atualizações constantes, por estarem associadas a 
diversas e diferentes patologias oftalmológicas. Portanto, pretendo sempre, 
fazer investimentos em cursos de aprimoramento profissional. Enfatizo 
também que estou realizada na profissão de professora, principalmente por 
estar em uma situação privilegiada, desenvolvendo um trabalho que gosto e 
com salário diferenciado. Justifico que, atuando como Diretora Escolar, 
obtive o beneficio do “apostilamento”, ou seja, ao sair da função retorna-se 
ao cargo com salário da função de diretor. Portanto não optaria por 
nenhuma outra profissão, principalmente também por acreditar na educação 
como único meio possível de equilíbrio social. (PE6) 
 
 Sou professora por paixão, nunca tive interesse em outra atividade 
profissional e costumo dizer que não consigo me ver em outra profissão. 
Acredito que por isso sempre me dediquei totalmente aquilo que faço. 
Comecei minha carreira na educação infantil, fui diretora durante 6 anos, em 
uma escola rural e acredito que essa tenha sido a minha melhor 
oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Todos os professores 
deveriam estar diretores por um certo tempo pois só ali conhecemos 
verdadeiramente uma escola com suas potencialidades e dificuldades. 
Depois disso voltei para a sala de aula, no ensino fundamental e ensino 
alternativo. Atuei por algum tempo no CADOPE, como psicopedagoga, na 
Secretaria Municipal como assessora na seção de educação inclusiva, 
depois no ensino fundamental. Em 2009 voltei, por opção, para a escola 
trabalhando na sala de AEE e recentemente fui convidada para assumir a 
direção do Departamento de Inclusão Educacional e Diversidade. Não tenho 
o que reclamar da minha carreira só acho que todos os professores 
deveriam ganhar bem para poderem se dedicar totalmente aquilo que fazem 
e não terem que ficar correndo de escola para escola para poderem 
sobreviver. (PE5) 
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 Escolhi está profissão por vocação. Gosto de ensinar ver que posso 
estar contribuindo para a formação de um cidadão consciente. Em 1979 
iniciei minha carreira como professora de uma turma de 1ª série, no ano 
seguinte assumi uma turma multisseriada de 1ª a 4ª série na zona rural 
durante 7 anos. Quando essa escola rural foi nucleada fui convidada a 
assumir a função de auxiliar de direção, permanecendo nessa função por 13 
anos. Nesse meio tempo cursei a faculdade de Estudos Sociais e, em 
seguida, pós-graduação em Administração Escolar. Os melhores momentos 
da minha carreira é a certeza de bons frutos colhidos durante essa 
trajetória. Piores momentos são aqueles em que percebo o descaso político 
com a educação, é ver os resultados da educação sendo mascarados, é 
perceber que muitas famílias não acreditam que a educação possa mudar a 
situação em que vivem, é presenciar mudanças tão rápidas que acontecem 
no sistema como a idade inicial em que a criança deve frequentar a escola. 
Aprendi a fazer a leitura do mundo com mais criticidade. No entanto, tenho 
a certeza de que realmente fiz a escolha certa. Percebo situações em que 
sou valorizada como profissional que sou. Acredito que o profissional 
necessita estar em constante aprimoramento da sua prática profissional. 
Não me vejo exercendo outra profissão. (PE4) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE: AS CONTRADIÇÕES NO 

PROCESSO 

 

Ensinar é profissão que envolve certa tarefa, certa militância, certa 
especificidade no seu cumprimento enquanto ser tia é viver uma relação de 
parentesco. Ser professora implica assumir uma profissão enquanto não se 
é tia por profissão. [...] 
Recusar a identificação da figura do professor com a da tia não significa, de 
modo algum, diminuir ou menosprezar a figura da tia, da mesma forma 
como aceitar a identificação não traduz nenhuma valoração à lei. Significa, 
pelo contrário, retirar algo fundamental do professor: sua responsabilidade 
profissional de que faz parte a exigência política por sua formação 
permanente. (FREIRE, 1997, p. 9) 

 

 Iniciamos a apresentação dessa tese reportando a mensagem de Paulo Freire 

aos professores e retomamos as suas palavras para tecer nossas considerações 

finais. 

 Em sua crítica e recusa de reduzir a professora à condição de tia, Paulo 

Freire (1997) nos alerta sobre duas razões importantes ocultas na “sombra 

ideológica da professora-tia” como tendência à desvalorização profissional 

representada pelo hábito de transformar a professora num parente postiço. Para 

Freire (1997) identificar professora com tia, por um lado, é quase como “[...] 

proclamar que professoras, como boas tias, não devem brigar, não devem rebelar-

se, não devem fazer greve [...]” e é nessa ideologia que grande parte das famílias 

com filhos em escolas públicas e privadas se apóia e tomam as greves e os 

protestos das professoras como “[...] manifestação de seu desamor aos alunos, de 

sua irresponsabilidade de tias”. 
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 De outro lado, para Freire (1997) “[...] nem sempre as sombras ideológicas 

são deliberadamente forjadas, programadas pelo poder de classe, a sua força 

opacizante da realidade serve indiscutivelmente aos interesses dominantes”. Assim, 

a ideologia do poder dominante é domesticante e ofusca a realidade também para 

as professoras que, quando tocadas e deformadas por ele, são paralisadas pelo 

medo e pela acomodação. Seu medo à liberdade as conduz à falsa paz que lhes 

parece existir na situação de tias, o que não existe na aceitação plena de sua 

responsabilidade de professoras (FREIRE, 1997, p. 9-10). 

 “Em que medida certas professoras querem mesmo deixar de ser tias para 

assumir-se como professoras? Essa indagação de uma professora da rede 

municipal de São Paulo mencionada por Freire (1997, p. 10), além de ilustrar a 

faceta nefasta da ideologia dominante oferece os elementos para a reflexão do 

papel político do professor na luta pelo reconhecimento profissional, especialmente 

na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 

 O ideal será quando, não importa qual seja a política da administração, 

progressista ou reacionária, as professoras se definam sempre como professoras. O 

lamentável é que oscilem entre ser bem comportadamente tias em administrações 

autoritárias e rebeldemente professoras em administrações democráticas. Minha 

esperança é que, experimentando-se livremente em administrações abertas 

terminem por guardar o gosto da liberdade, do risco de criar e se vão preparando 

para assumir-se plenamente como professoras, como profissionais entre cujos 

deveres se acha o de testemunhar a seus alunos e às famílias de seus alunos, o de 

recusar sem arrogância, mas com dignidade e energia, o arbítrio e o todo-

poderosismo de certos administradores chamados modernos (FREIRE, 1997, p. 10-

11). 

 A oscilação de comportamento profissional de alguns professores 

mencionada por Freire (1997) nos remete a uma crise de identidade profissional e 

ao mesmo tempo ao questionamento de que profissão estamos falando quando 

tratamos do magistério na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. 

 Quanto à identidade profissional dos professores, parece-nos que ela vem 

sofrendo, como a dos outros grupos ocupacionais, fortes repercussões das 

transformações ocorridas no mercado. Mas, além dessas repercussões, que atingem 

a todos, dentro do magistério a questão da identidade sempre sofreu as injunções 

decorrentes de uma certa fragilidade, própria de um grupo cuja função não parece 
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tão específica aos olhos da sociedade, como é o caso dos professores da educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental, a ponto de que se considerar que 

qualquer adulto alfabetizado possa exercê-la. 

 O grande número de pessoas que a exercem o magistério, com diferentes 

qualificações (e até sem nenhuma especificamente), também concorre para essa 

fragilidade. O crescente número de mulheres no exercício do magistério na 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental também é apresentado por 

muitos autores, trazidos a discussão nessa tese, como um traço das ocupações 

mais fracas, ou, no máximo, semiprofissões. A essas fragilidades se juntam outras 

como a entrada e saída da profissão, sem o controle dos seus próprios pares; a falta 

de um código de ética próprio; a falta de organizações profissionais fortes, inclusive 

sindicatos, e, a mais significante no nosso ponto de vista, a constatação de que a 

identidade “categorial” dos professores foi sempre bem mais atenuada, isto é, nunca 

chegou a ser uma “categoria” comparável à de outros grupos ocupacionais. 

 Quanto à definição do magistério como profissão, as próprias fragilidades 

apresentadas já demonstram a dificuldade de atribuir ao magistério o status de 

profissão, na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. O contato com 

a literatura sobre o tema nos permitiu, ao mesmo tempo, perceber características 

mais ou menos consensuais entre os autores, quando se trata de conceituar uma 

profissão, mas também certos traços quase incompatíveis, ao tentar aplicar esse 

conceito ao magistério. Dentre os vários atributos essenciais de uma profissão 

identificados pelos vários autores e apresentados nessa tese só existe um consenso 

acerca dos atributos comuns a todas as profissões: a especialização do saber. 

 Assim, a questão dos saberes profissionais se apresenta relacionado com a 

questão da profissionalização do magistério e da formação de professores. A 

diferença entre as profissões está na natureza do conhecimento profissional e, como 

a atividade docente não tem conseguido revelar os seus saberes, as ciências da 

educação acabam por produzir outros saberes que não condizem com a prática. 

Contreras (1997, p. 41) adverte que, ao contrário de outras profissões, no 

caso do ensino “[...] parece dar-se uma fratura entre os que possuem um 

conhecimento reconhecido e uma legitimação científica sobre a docência enquanto 

campo discursivo, por uma parte, e dos professores não universitários por outra”. 

Nesse sentido, o magistério no ensino superior é reconhecido como uma profissão 

agregada de saberes, e ao magistério na educação básica, principalmente na 
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educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental não é atribuído esse 

reconhecimento. 

As reflexões sobre a constituição da profissão docente no Brasil, 

desenvolvidas no primeiro capítulo dessa tese, demonstram como a 

profissionalização docente foi assumida como responsabilidade do Estado e como o 

professor, antes leigo ou vocacionado, foi sendo transformado em profissional. 

 Como exposto por Hypólito (1999) o Estado admitiu a necessidade de 

regulamentar certos aspectos que fazem parte o processo de profissionalização do 

magistério, mais que, sobretudo, são de interesse do controle do Estado. Assim, o 

Estado passou a ser o órgão de regulação da profissão docente definindo quem 

pode exercer as funções docentes, a organização e o reconhecimento de uma 

carreira profissional e a organização de cursos de formação docente. 

 O profissionalismo docente passou a ser assumido como discurso oficial 

transvertido em políticas educacionais de valorização do magistério, mas, na prática, 

as condições concretas sob as quais a atividade docente se realiza têm mostrado 

que, enquanto políticas facilmente identificadas como mecanismos de controle, o 

resultado tem sido processos desqualificadores e desprofissionalizadores do 

magistério. 

As reflexões elaboradas a partir do referencial teórico utilizado no 

desenvolvimento dessa tese evidenciam que a reforma do aparelho do Estado 

brasileiro, decorrentes de um contexto maior de transformações no cenário nacional 

e internacional, teve como uma de suas consequências a reconfiguração do trabalho 

docente. A legislação educacional, de uma forma geral, marcada pela conjuntura 

desse cenário nacional e internacional, repercutiu as contradições inerentes ao 

sistema mais amplo que rege as relações de poder estabelecidas. 

Observa-se a precarização do magistério demonstrada pela perda do controle 

do professor sobre seu processo de trabalho. As inovações pedagógicas, instituídas 

pelas reformas educacionais, referentes ao sistema de avaliação e aprovação dos 

alunos e a mercadorização do trabalho docente retiraram a autonomia pedagógica 

do professor desqualificando o trabalho docente tornando o professor apenas 

executor no processo, alienado da fase da concepção. Para isso, muito contribuiu a 

multiplicação de escolas particulares, as quais, mais interessadas nas mensalidades 

que na qualidade do ensino pressionam os professores no que se refere a “gerenciar 
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a relação com o aluno” fazendo com que os professores passem a ser vítimas da 

violência física, verbal e moral. 

A precarização ocorre também nas relações de trabalho, como a prolongação 

da jornada de trabalho, ausência de plano de carreira e formação inicial e 

continuada extremamente precária. Os professores foram desmoralizados por 

salários gradativamente rebaixados, além de serem responsabilizados e 

culpalizados pela baixa qualidade do ensino. E nesse cenário nada mais natural do 

que responsabilizar o professor pela sua própria situação de desvalorização e 

exploração, que tende a ser vista, cada vez menos, como responsabilidade do poder 

público e cada vez mais do professor. 

Em paralelo, ampliou-se o processo de degradação do estatuto sócio-

econômico da profissão docente, de modo que, os próprios professores, em função 

de todo um contexto, acabam por depreciar a própria atividade e experiência 

adquirida ao longo dos anos. Assim, tal como aparece hoje, a profissão docente 

exibe, sinais evidentes de precarização, e as percepções dos sujeitos dessa 

pesquisa constatam a perda de prestígio, de poder aquisitivo, de condições de vida 

e sobretudo de respeito e satisfação no exercício do magistério hoje. 

No entanto, as políticas educacionais raramente dialogam com tais pressões 

que inundam o cotidiano de trabalho do professor. Ao contrário, o discurso 

reformista é genérico e universal, não conseguindo manter contato com as 

expectativas sociais reais e com o cotidiano escolar. 

 

[...] a desqualificação profissional do professorado é notória, porque os 
cursos de formação não vêm acompanhando as mudanças. Junto com isso, 
vem se acentuando a tendência de desprofissionalização e de decréscimo 
do conceito social da profissão perante a sociedade. (...) há muitas tarefas 
pela frente, entre elas, a de resgatar a profissionalidade do professor, 
redefinir as características da profissão, fortalecer as lutas sindicais por 
salários dignos e condições de trabalho. É preciso, junto com isso, ampliar o 
leque de ação dos sindicatos envolvendo também a luta por uma formação 
de qualidade, por uma cultura do profissionalismo, de modo que a profissão 
ganhe mais credibilidade e dignidade profissional. (LIBÂNEO, 1998, p.49) 

 

Em contrapartida à precarização e desvalorização do magistério, as políticas 

educacionais versam sobre valorização e profissionalização. Entendendo 

profissionalização como oposição a precarização e a desvalorização, assim, a 

profissionalização enquanto discurso oficial desconsidera a precarização, a 

desvalorização e a desqualificação do trabalho docente. Assim, as políticas 



 253

educacionais têm sido subsidiadas por uma ampla gama de pareceres, portarias, 

decretos, resoluções apresentadas de forma diluída e dissociados entre si, 

objetivando minar as manifestações contrárias a tais medidas. 

O discurso generalista das políticas favorece o enfraquecimento do 

sindicalismo aumentando a solidão e a crise de identidade profissional do professor, 

que, além de atender as demandas das famílias, passa a ter que atender as 

demandas governamentais e a degradação profissional vai se constituindo numa 

submissão inconscientemente voluntária. 

 

[...] o discurso da profissionalização tem servido apenas para legitimar 
reformas pretendidas pelo Estado, onde se estimula a participação dos 
professores nas escolas desde, é claro, que nos limites já definidos pelos 
mecanismos de controle. Essa participação está incluída no discurso da 
profissionalização, de forma que, ao invés de ser fruto da iniciativa coletiva 
dos professores, ela se torna uma espécie de obrigatoriedade profissional e, 
assim, se converte num mero requisito técnico das tarefas burocráticas, 
esvaziando-se de seu real sentido. (CONTRERAS, 1997, p. 41) 

 

Sem desconsiderar os riscos da retórica da profissionalização presente nas 

reformas educativas conservadoras implementadas, entendemos que um processo 

de profissionalização do magistério deve contemplar, necessariamente, melhorias 

tanto na formação inicial, como na formação continuada, além de regulamentar o 

exercício profissional, incluindo condições de trabalho dignas, planos de carreira e 

piso salarial compatível com a função. 

No que se refere à formação inicial, atualmente, o campo da educação básica 

assume novos contornos de formação profissional. O processo de mudança que 

vem sofrendo a formação profissional com a exigência de formação superior para a 

atuação dos professores na educação básica tem afetado principalmente a atuação 

na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental que anteriormente exigia-

se apenas a formação de nível médio - magistério. O campo de atuação profissional 

da educação básica passa a ser uniforme em relação à exigência de formação, 

embora os cursos ainda sejam distintos. De um lado os cursos de licenciatura 

trabalham na perspectiva de atuação dos professores nos anos finais do ensino 

fundamental e ensino médio, e de outro lado acontece a formação dos professores 

para atuar na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental onde também 

buscam priorizar a formação do pedagogo para atuação na gestão do processo 
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educacional em ambientes formais e não formais do ensino, ou seja, o campo 

informal de trabalho do profissional de educação. 

Para Aguiar (2005), as políticas públicas governamentais na área da 

formação docente têm por objetivo formar cidadãos produtivos, relacionando a 

formação docente à "democratização política" e à crescente "equidade social", 

utilizando-se de um discurso da "educação para todos". Nesse sentido, a formação 

docente passa a ser sinônimo de transmissão rápida de conhecimentos para alunos 

motivados por uma habilitação aligeirada que os capacite a entrar o mais breve 

possível no mercado de trabalho, do qual serão, em pouco tempo, considerados 

obsoletos e desatualizados. A formação, considerada a marca essencial da 

docência, pouco a pouco vai se transformando em treinamento e adestramento. 

O que importa é formar “profissionais da educação” em massa, pois o 

governo brasileiro tem um déficit educacional que precisa ser coberto em função das 

exigências do capital internacional para investir no País. Ora, a universidade, por 

esse deslocamento, tem transformado as faculdades de Pedagogia em escolas 

técnicas e profissionais de Pedagogia, e hoje se questiona tanto o papel dos 

Institutos Superiores de Educação, que na verdade vêm apenas acelerar o processo 

de certificação de professores em massa para cobrir tal déficit. 

Ao analisar a situação atual do magistério da educação básica, o que se pode 

verificar é que passou a existir uma massa de professores sem as necessárias 

habilitações acadêmicas e pedagógicas. Essa situação se deve a ampliação 

desordenada da rede escolar e a política do Estado que se desobrigou da formação 

dos professores entregando-a para a iniciativa privada, sem a necessária vigilância a 

ser exercida no que tange à idoneidade das instituições, bem como o necessário 

acompanhamento com relação à qualidade dos cursos. 

Defendemos a formação em nível superior para o professor da educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental em função das complexas exigências 

envolvidas no trabalho docente, para que se possa tentar viabilizar uma distribuição 

mais igualitária dos bens educacionais a que todos os cidadãos têm direito, como 

um elemento de justiça social. 

 No entanto, os estudos nos levam a concluir que, nas atuais condições, 

embora considere que a complexidade das questões a serem dimensionadas na 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental exijam uma formação 

superior de alta qualidade, passa a ser uma falsa questão o nível da escolaridade 
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necessária para a formação do professor. Trata-se, primeiro, de revalorizar e 

reconhecer o magistério na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental 

como profissão, em função até mesmo dos próprios interesses do capital no 

contexto neoliberal. 

 As condições de trabalho, de remuneração e de carreira mascaram o 

problema da formação necessária e possível para a educação básica em nosso 

país. Daí que antes de qualquer proposta de como e onde deve ser compreendida a 

formação inicial e continuada do professor, deve-se priorizar a luta por um grande 

investimento em condições de trabalho, carreira e remuneração do professor, 

compreendendo-o como profissional intelectual. 

 Na verdade, a valorização do magistério na educação infantil e anos iniciais 

do ensino fundamental não passa pela exigência do nível superior para o exercício 

da docência e nem mesmo pela institucionalização de critérios e medidas de 

valorização. Sua busca é tarefa do professorado, em conjunto com os outros atores 

da escola, com os Sindicatos, as Associações Científicas e de Classe e o próprio 

governo. Pais, alunos e sociedade civil em geral são co-responsáveis pela 

valorização do professor e pela qualidade do ensino. A luta pela valorização da 

profissão passa pelo conflito e pela ação coletiva, conforme afirma Contreras (2002): 

 

O reconhecimento da significação social e política da 
intervenção educativa se transforma por vezes em práticas de 
oposição e em ações estratégicas que ampliam o significado 
da prática profissional do ensino. Já não estamos falando do 
professor ou da professora, isolados em sua sala de aula, 
como forma de definir o lugar de sua competência profissional, 
mas da ação coletiva e organizada e da intervenção naqueles 
lugares que restringem o reconhecimento das conseqüências 
sociais e políticas do exercício profissional do ensino. 
(CONTRERAS, 2002, p. 82) 

 

A valorização e a profissionalização do magistério público não é pode ser 

considerada uma questão de mercado, por duas razões. Primeiro, porque a 

educação escolar de qualidade é um direito de todos e dever do estado, do que 

deriva também o direito da população a contar com profissionais valorizados e 

profissionalizados. Os professores serão valorizados e profissionalizados acima de 

tudo por vontade política da população que paga tributos e das autoridades que os 

administram. 
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 É comum a todos os textos legais, até aqui estudados, afirmar que têm por 

finalidade a valorização dos profissionais do magistério público, e questões 

referentes à carreira do magistério como: a jornada de trabalho, a qualificação, a 

progressão funcional e a remuneração são os eixos centrais das leis federais 

abordadas neste estudo, e, por tal motivo, deveriam nortear as leis de âmbito 

municipal e estadual. Entretanto, nem todos os municípios, como consta em seus 

textos de cunho legal, estabelecem normas de acordo com tais leis. 

 A (des)valorização dos profissionais da educação, bem contrária ao discurso 

dos governos, pode ser comprovada pelas medidas implementadas ou pela 

ausência de outras nas cartas legislativas. Como as regras para o exercício do 

magistério municipal são definidas pelo poder local (Câmaras Municipais através das 

Leis Orgânicas, Plano de Carreira e Remuneração, entre outros), o resultado é uma 

enorme discrepância. Estas distorções podem ser percebidas na análise dos dados 

coletados por nessa pesquisa acadêmica. 

 Atualmente, nos deparamos com discrepâncias entre os direitos conquistados 

em lei federal que não se revertem em obediência inquestionável dos entes 

federativos. Assim sendo, conforme o exposto, a implementação das políticas 

educacionais não depende exclusivamente da União em decorrência da repartição 

de competências entre os entes federados prevista na Constituição Federal de 1988. 

Por um lado o sistema de repartição tem como objetivo traduzir os princípios da 

Constituição Federal em normativas adaptadas às realidades locais, de outro lado, 

criam barreiras históricas para o avanço de uma gestão efetivamente compartilhada 

e articulada entre os entes federados à consolidação do Sistema Nacional de 

Educação. 

 Neste caso, a solução não reside em uma centralização das políticas 

educacionais, mas na mudança cultural de gestão, que perpassa necessariamente 

pela formação de cidadãos à escolha democrática nos processos eleitorais, para o 

qual a educação pública não é o único, mas é sem dúvida o espaço formativo que 

dispõe de maior potencial. 

 As determinações encontradas na realidade nos impõem uma análise que 

considere a problemática sobre as relações entre a formação e a carreira docente no 

contexto das reformas educacionais como uma contradição, como unidade de 

contrários que constitui a complexa e dinâmica teia social, onde o aparente 
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paradoxo encontrado nas políticas para a valorização do magistério ganha feições 

de um movimento contraditório. 

 A nova conformação do trabalho docente ensejada pelas políticas para a 

valorização do magistério pós LDB 9394/96 se expressa na articulação entre força e 

persuasão, ou, para usar termos adotados nessa tese, na articulação entre 

profissionalização e precarização. A profissionalização e a precarização, observadas 

na realidade de pesquisa e enunciadas pela literatura educacional, que à primeira 

vista pareciam elementos isolados e excludentes, se expressam como aspectos 

contraditórios de um mesmo movimento. 

 Percebemos que desde os fins da década de 1990 as políticas de formação 

inicial e continuada e as políticas de remuneração e carreira dos professores da rede 

pública no Brasil promovem uma estratégia que, ao articular ações de redução e 

perda de conquistas no trabalho com investimento na formação docente, precariza o 

magistério na carreira e profissionaliza na formação. Em outras palavras, sugerimos 

que as recentes reestruturações do trabalho docente ensejam um novo projeto 

pedagógico de disciplinamento do trabalho docente; esta nova pedagogia se 

estrutura em um duplo aspecto de profissionalização no âmbito da formação e de 

precarização no âmbito das relações de trabalho. 

 Conforme Shiroma (2003, p. 65-68) a profissionalização da formação é uma 

profissionalização precarizadora. Quando se oferece formação, está-se contribuindo 

para a profissionalização dos professores, pois, individualmente, se conseguirá uma 

maior qualificação e consequentemente um maior status social. Entretanto, quando 

se oferece uma formação inicial aligeirada e marcada pela fragmentação em uma 

especialidade e uma formação continuada fragmentada em áreas e dispersa – fora 

do projeto político pedagógico da escola, conduz-se a uma desintelectualização e 

precarização da categoria docente como um todo. Profissionaliza-se 

individualmente, mas coletivamente se precariza. Esta tem sido a tônica da nova 

política de profissionalização docente. 

 Ao mesmo tempo, a precarização das condições de trabalho, aí incluídas os 

planos de carreira e remuneração, configura uma precarização profissionalizadora. 

Quando se lança sobre o professorado a extinção ou não-criação de postos de 

trabalho, arrochos salariais, estratégias de terceirização e flexibilização nas relações 

trabalhistas, está-se operando um processo de precarização das relações de 

trabalho. Esta dimensão atinge o trabalho docente tanto individualmente quanto 
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coletivamente. Ao mesmo tempo isso conduz o conjunto dos professores a se 

adequarem às novas relações de emprego, ou em outras palavras, conduz a se 

qualificarem para as novas formas de subsunção do trabalho do modo de 

acumulação flexível. 

 Nesse contexto, o que faz com que a valorização profissional do professor da 

educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental seja referência para 

nosso estudo? 

 

Não há anúncio sem denúncia, assim como denúncia gera 
anúncio. Sem este, a esperança é impossível. […] Não há 
como falar em esperança se os braços se cruzam e 
passivamente se espera. Na verdade, quem espera na pura 
esperança vive um tempo de espera vã. A espera só tem 
sentido quando, cheios de esperança, lutamos para concretizar 
o futuro anunciado, que vai nascendo na denúncia militante. 
(FREIRE, 1984, p.59) 

 

 Para Freire (1984) mover-se entre a denúncia e o anúncio é uma ação 

constante, pois não se esgota quando a realidade denunciada cede lugar à nova, 

mais ou menos anunciada naquela denúncia. A conscientização convida a assumir 

uma posição utópica frente ao mundo, um pensar a própria condição de existir, um 

pensar crítico através do qual os homens se descobrem em "situação" e "da imersão 

em que se achavam, emergem, capacitando-se para se inserirem na realidade que 

se vai desvelando. Posicionar-se, portanto, implica pensar na concretude da 

realidade, implica denunciar como estamos vivendo e anunciar como podemos viver. 

"Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. E o mundo 

pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a 

exigir deles novo pronunciar" (FREIRE, 1984, p. 90). 

 Esse pensamento de Paulo Freire esteve presente no desenvolvimento desse 

estudo, o movimento constante entre a denúncia da desvalorização do magistério e 

o anúncio de políticas públicas de profissionalização nos moveu ao desvelamento e 

ao conhecimento,pois, não é possível denunciar sem conhecer, assim como não é 

possível denunciar sem anunciar. 

 Embora toda a classe de professores da educação básica, no momento atual, 

enfrente inúmeras discriminações é preciso denunciar que existem certas distinções 

entre os professores das etapas iniciais e finais da educação básica, que fazem com 
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que a desvalorização profissional do professor da educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental seja ainda maior. 

 A principal distinção se deve ao fato da divisão de uma ocupação docente, em 

corpos que representam realidades culturais bastante distintas: professores da 

educação infantil e anos iniciais e professores dos anos finais do ensino 

fundamental. Mesmo reunidos por força da lei em um único bloco – ensino 

fundamental, desde a Lei 5692/71, e atualmente compor o bloco da educação básica 

conforme determinação da LDB 9394/96, persistem, entre eles, diferenças 

marcantes, que não deixam de ter repercussão sobre suas respectivas 

aproximações da noção de profissão, ou melhor, do processo de profissionalização. 

 Essa divisão em corpos distintos determina as diferentes exigências de 

formação, seja quanto à duração, seja quanto ao nível das instituições formadoras, 

que acabam por determinar mais diferenças e hierarquias, num corpo docente que 

não constitui uma força una, como acontece em outras profissões. 

 A divisão da ocupação profissional em corpos distintos e a formação 

diferenciada refletem no aspecto mais básico e decisivo, com relação a um processo 

de declínio da ocupação docente, a decadência do salário e do que isso representa 

para a dignidade e o respeito de uma categoria profissional. 

 Outra característica, que vem se mostrando marcante no magistério da 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, é ser constituída 

predominantemente por mulheres, e muitos estudos apresentados nessa tese 

enfocam a questão da feminização do magistério como, ao mesmo tempo, causa e 

sintoma da proletarização do magistério na educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental. 

 O conjunto dessas características comungadas com a subordinação estrita a 

normas e diretrizes emanadas do Estado também explica grande parte da falta de 

autonomia de um grupo ocupacional, distante da situação de independência de um 

grupo profissional, que se autodetermina, se autocontrola e se autoconduz ao 

desenvolvimento. 

 A desvalorização profissional do professor da educação infantil e anos iniciais 

do ensino fundamental evidenciada inicialmente nos estudos teóricos foi confirmada 

na investigação da realidade estudada – a rede municipal de ensino de Uberaba-

MG, e justifica o nosso esforço da denúncia. 
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 E como bem diz Freire (1984) “não há anúncio sem denúncia, assim como 

denúncia gera anúncio”, esperamos que esse estudo não se resuma em denúncia e 

também possa ser de anúncio. Ao finalizar nosso estudo concluímos que, a luta pela 

valorização e profissionalização do magistério não pode estar desvinculada da luta 

por um projeto de regulamentação da profissão, construído pelos profissionais da 

educação, que se contraponha às prescrições estatais, contra a degradação 

profissional e que se apresente em defesa da profissionalização, das condições de 

trabalho e de salários justos. 

 Sem romper com essa situação, não há como conquistar o prestígio 

profissional que queremos. E, com base “na identidade e na solidariedade grupal, a 

profissão regula por si mesma sua atuação através de seu próprio código ético e 

deontológico, assim como de órgão próprio para resolução de seus conflitos 

internos” (ENGUITA 1991, p. 44). 

 Algumas profissões têm criado seus próprios códigos deontológicos como 

instrumento de autoproteção contra as ingerências indevidas do autoritarismo 

político, contra as pressões eleitorais ou outras forças sociais de poder, com a 

finalidade de adquirir conexão interna e, consequentemente, ganhar credibilidade 

diante do público a que se destinam seus serviços. 

 Do nosso ponto de vista nós, profissionais da educação, temos necessidade 

de fazer algo semelhante em nosso próprio campo, estabelecendo nós mesmos os 

ideais e os objetivos do trabalho docente, bem como estabelecendo os princípios da 

formação e da carreira determinantes para o reconhecimento de uma profissão. 

Assim, acreditamos que a desvalorização do magistério enquanto denúncia possa 

se converter em profissionalização e valorização profissional como anúncio. 

 

Para mim o utópico não é o irrealizável; a utopia não é o idealismo, é a 
dialetização dos atos de denunciar e anunciar, o ato de denunciar a 
estrutura desumanizante e anunciar a estrutura humanizante. Por esta 
razão a utopia é também um compromisso histórico. (FREIRE, 1980, p. 27) 
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Roteiro de entrevista semi-estruturada com presiden te do Sindicato de 

Educadores do Município de Uberaba 

 
 
Histórico do Sindicato dos Educadores no contexto da Prefeitura Municipal de 
Uberaba. Como se deu essa conquista? 
 
Qual o papel das entidades sindicais e associações científicas e estudantis no 
movimento de profissionalização do magistério? Quais as dificuldades que o 
Sindicato enfrenta? 
 
Os professores são sindicalizados? Qual a porcentagem de adesão do Professor 1 
tendo em vista o quantitativo de professores atualmente em exercício na rede 
municipal de ensino? 
 
Quais as suas percepções em relação ao Professor 1, ou seja, o professor que atua 
na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental no contexto da 
educação básica? (Perfil e características da classe considerando gênero, origem 
social e econômica, escolaridade, auto-estima profissional, compromisso 
profissional, resistência ou não as políticas e a qualificação, etc.) 
 
Quais as causas da desvalorização do magistério? 
 
O que define uma profissão (características)? 
 
O professor que trabalha na educação básica é considerado um profissional? 
 
Existe uma regulamentação da profissão que realmente contribua para o 
fortalecimento da profissão? As atuais condições de trabalho oferecem 
possibilidades para a profissionalização do magistério? 
 
Quais as diferenças existentes nas relações profissionais do Professor 1 e do 
Professor 2? Os Professores 1 são respeitados como profissionais e valorizados 
pela sociedade como um todo e, especialmente, pelos gestores educacionais, 
sindicatos da categoria, professores de outros níveis, outros funcionários da escola, 
pais e alunos? 
 
Quais as políticas necessárias em relação a formação, condições de trabalho, 
remuneração e carreira para a profissionalização do magistério na educação infantil 
e nos anos iniciais do ensino fundamental? 
 
Que perspectivas aponta a legislação vigente para a valorização do magistério? As 
políticas educacionais implantadas pela Prefeitura Municipal de Uberaba estão 
favoráveis a profissionalização do magistério? Quais as suas considerações em 
relação ao Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de Uberaba 
no que diz respeito a formação, a jornada de trabalho e a carreira docente nas 
diferentes etapas da educação básica? O Plano de Carreira oferece condições para 
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a profissionalização do professor da educação básica independente da etapa da sua 
atuação? 
 
Como o Sindicato dos Educadores do Município de Uberaba posiciona na luta pelos 
direitos dos professores, principalmente no que se refere a unificação da carreira do 
professor da educação básica independente da etapa de atuação? Como avalia as 
políticas de financiamento da educação e a reestruturação do Plano de Carreira 
tendo em vista a Resolução CNE nº 02/2009 e a determinação do Piso Salarial 
Nacional? 
 
Em que estágio se encontram as negociações e as diretrizes políticas do município 
de Uberaba para ações concretas referentes à valorização do professor? Quais os 
principais entraves? 
 
Quais os obstáculos e as necessidades da profissionalização do magistério da 
educação básica, especialmente na educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental? 
 
Espaço aberto para outras considerações que o entrevistado considerar relevante ou 
aspectos que gostaria de abordar para que possamos entender melhor a valorização 
profissional dos professores na rede municipal de ensino de Uberaba-MG. 
 
 



276 
 

 

Roteiro de entrevista semi-estruturada com gestores  escolares das 

escolas municipais selecionadas 

 
 
Quais as suas percepções em relação ao Professor 1, ou seja, o professor que atua 
na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental no contexto da 
educação básica? (Perfil e características da classe considerando gênero, origem 
social e econômica, escolaridade, auto-estima profissional, compromisso 
profissional, resistência ou não as políticas e a qualificação, etc.) 
 
Quais as causas da desvalorização do magistério? 
 
O que define uma profissão (características)? 
 
O professor que trabalha na educação básica é considerado um profissional? 
 
Existe relação entre a satisfação e qualificação profissional dos professores e o nível 
de desempenho dos alunos e da qualidade de ensino? 
 
Quais as diferenças existentes nas relações profissionais do Professor 1 e do 
Professor 2? Os Professores 1 são respeitados como profissionais e valorizados 
pela sociedade como um todo e, especialmente, pelos gestores educacionais, 
sindicatos da categoria, professores de outros níveis, outros funcionários da escola, 
pais e alunos? 
 
Porque a desvalorização do trabalho docente é mais gritante justamente na atuação 
nas etapas da escolarização (educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental) em que as exigências pedagógicas são mais complexas? Porque a 
maioria dos pedagogos formados não estão atuando como professores na educação 
infantil e anos iniciais do ensino fundamental nas escolas de educação básica uma 
vez que o curso tem priorizado a formação profissional na habilitação para o 
magistério? 
 
Qual o nível de formação necessário para a escola básica? Qual a sua avaliação 
dos atuais cursos de formação de professores para atuar como regente de turma 
(generalista) na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, em turmas 
com alunos com necessidades educativas especiais e na Educação de Jovens e 
Adultos, e que, além disso, ainda se comprometem a formar o pedagogo para as 
funções de gestão pedagógica? Esses cursos realmente conseguem formar um 
profissional para a atuação nesse campo complexo de competências? 
 
Como está sendo realizada a capacitação e atualização dos professores? A escola 
promove ações de formação continuada e em serviço? Os professores freqüentam 
os cursos oferecidos pela SEMEC? Os professores participam da discussão para a 
escolha dos cursos de formação continuada? Os cursos de formação continuada e 
de qualificação têm atendido seus objetivos? Quais as dificuldades encontradas pela 
escola para proporcionar a formação continuada e necessária dos professores? 
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Quais as políticas necessárias em relação a formação, remuneração e carreira para 
a profissionalização do magistério na educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental? 
 
Que perspectivas aponta a legislação vigente para a valorização do magistério? As 
políticas educacionais implantadas pela Prefeitura Municipal de Uberaba estão 
favoráveis a profissionalização do magistério? Quais as suas considerações em 
relação ao Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de Uberaba 
no que diz respeito a formação, a jornada de trabalho e a carreira docente nas 
diferentes etapas da educação básica? O Plano de Carreira oferece condições para 
a profissionalização do professor da educação básica independente da etapa da sua 
atuação? 
 
Qual o papel das entidades sindicais e associações científicas e estudantis no 
movimento de profissionalização do magistério? Como o Sindicato dos professores 
municipais se posiciona na luta pelos direitos dos professores, principalmente no 
que se refere a unificação da carreira do professor da educação básica 
independente da etapa de atuação? 
 
Em relação a diferenciação entre a carreira do P1 e P2 o que você considera que 
contribui para a maior desvalorização do P1? Como você avalia essas 
diferenciações e as condições de valorização e profissionalização dos professores 
que atuam na educação infantil e anos inicias do ensino fundamental? 
 
Há incentivos satisfatórios em termos de progressão na carreira para o 
aperfeiçoamento e para a formação profissional no nível de graduação e pós-
graduação para os professores concursados para a classe de Professor 1? A 
conclusão desses cursos de formação oferece melhor desempenho profissional, 
melhoram as condições de trabalho e ampliam os direitos dos professores? 
 
Você considera que existe um aproveitamento, por parte da Secretaria Municipal de 
Educação, dos professores que buscam o aperfeiçoamento profissional no nível de 
pós-graduação? 
 
Quais os obstáculos e as necessidades da profissionalização do magistério da 
educação básica, especialmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental? 
 
Espaço aberto para outras considerações que o entrevistado considerar relevante ou 
aspectos que gostaria de abordar para que possamos entender melhor a valorização 
profissional dos professores que atuam na educação infantil e anos iniciais do 
ensino fundamental. 
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Roteiro de entrevista semi-estruturada com professo res da educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental com mais de 20 anos de 

exercício no magistério da rede municipal de ensino  de Uberaba-MG 

 
CARACTERIZAÇÃO DO PROFESSOR 
Sexo: (   ) Masculino      (   ) Feminino                                              Idade: ____ anos 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Nível de Formação: (   ) Magistério nível médio (   ) Graduação em ______________ 
(   ) Especialização (   ) Mestrado (   ) Doutorado 
Atualmente freqüenta algum curso? (   ) Sim (   ) Não   (   ) Graduação (   ) 
Aperfeiçoamento (180h) (   ) Especialização (360h) (   ) Mestrado (   ) Doutorado 
SITUAÇÃO FUNCIONAL 
Situação Contratual: (   ) Efetivo Estatutário (   ) Contratado CLT Carteira assinada 
Tempo de serviço: _____ anos _____ meses           Remuneração: R$ ________ ,00 
Funções já assumidas: (   ) regência de sala de aula   (   ) Especialista (Supervisor, 
Orientador)  (   ) Gestor(a) Escolar  (   ) Outra função administrativa. Qual? _______ 
Número de cargos completos: (   ) um (   ) dois (   ) três      Em quantas escolas 
trabalha: _______   Quantos turnos: ______ 
Você tem outra atividade remunerada fora do magistério? (   ) Sim (   ) Não 
Essa atividade é mais rendosa? (   ) Sim (   ) Não 
 
AVALIAÇÃO SOBRE O MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Para você o magistério na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental é  
(   ) profissão     (   ) oficio     (   ) ocupação/atividade     (   ) emprego 
 
O que define uma profissão (características)? 
 
O magistério na educação básica, principalmente na educação infantil e anos iniciais 
do ensino fundamental, é considerado e reconhecido como profissão? 
 
Quais as causas da desvalorização do magistério? 
 
Quais são as maiores dificuldades dos professores, na docência da educação infantil 
e anos iniciais do ensino fundamental, do ponto de vista da formação, da carreira, 
das condições de trabalho e dos desafios enfrentados no cotidiano das escolas? 
 
Porque a desvalorização do trabalho docente é mais gritante justamente na atuação 
nas etapas da escolarização (educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental) em que as exigências pedagógicas são mais complexas? 
 
Quais as políticas necessárias em relação a formação, remuneração e carreira para 
a profissionalização do magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental? 
 
Qual sua opinião sobre a formação continuada dos professores? Quais as 
dificuldades e quais seriam as condições para que, de fato, a formação continuada 
representasse em benefícios para o profissional e para o sistema de ensino? 
 



 279

As políticas educacionais implantadas pela Prefeitura Municipal de Uberaba estão 
favoráveis a profissionalização do magistério? 
 
Pelo atual Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de Uberaba a 
carreira do magistério é dividida em classes: Professor 1, Professor 2 e Especialistas 
de Educação. Essa divisão se justifica por diferenciações na exigência de formação 
e atuação com reflexos significativos na carreira e principalmente na remuneração. 
Como você avalia essas diferenciações e as condições de valorização e 
profissionalização dos professores que atuam na educação infantil e anos inicias do 
ensino fundamental? 
 
No atual Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de Uberaba a 
mudança de carreira ou do nível de atuação docente, somente pode ocorrer através 
de concurso público, sendo que, para a carreira de Professor 1 (P1), a conclusão do 
curso de licenciatura de graduação plena, em área própria, compatível com a 
docência que exerça, correspondente a uma progressão à classe B dentro da 
própria carreira, ou seja, acréscimo 10% no vencimento base da classe. Como você 
avalia a progressão da carreira do Professor 1 baseada na titulação 
(aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado)? 
 
Você considera que existe um aproveitamento, por parte da Secretaria Municipal de 
Educação, dos professores que buscam o aperfeiçoamento profissional no nível de 
pós-graduação? 
 
Você é sindicalizado na sua associação de classe? Qual o papel das entidades 
sindicais e associações científicas e estudantis no movimento de profissionalização 
do magistério? Como o Sindicato dos professores municipais se posiciona na luta 
pelos direitos dos professores, principalmente no que se refere a unificação da 
carreira do professor da educação básica independente da etapa de atuação? 
 
Relato da Trajetória profissional 
a) o processo de escolha profissional – motivos que levaram a opção pelo 
magistério; 
b) o seu desenvolvimento profissional - turmas em que atuou (início da carreira), 
cargos e funções assumidos, aperfeiçoamento profissional (cursos), os melhores e 
piores anos da carreira; 
c) a influência da formação e das funções assumidas para a progressão na carreira; 
d) a satisfação profissional - nível de satisfação com o magistério (pessoal e social); 
e) pretensão profissional - fazer investimentos em cursos de aprimoramento 
profissional, ou, se pudesse você optaria por outra profissão. 
 
Espaço aberto para outras colocações que queira fazer ou aspectos que gostaria de 
abordar para que possamos entender melhor a trajetória e valorização do professor 
da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental na rede municipal de 
ensino de Uberaba-MG. 
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Questionário para professores da educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental das escolas municipais seleciona das 

 
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 

Maria do Carmo Custódio, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 
Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP 
Fone: (34) 33148064 // (34) 91257555                    E-mail: docarmoc@gmail.com 
 
 O presente questionário faz parte de um trabalho acadêmico intitulado: 
Profissionalização do magistério na educação básica: análise da valorização 
profissional do professor da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. 
O questionário tem por finalidade pesquisar os fatores que interferem na 
profissionalização do professor da educação infantil e anos iniciais na rede municipal 
de ensino de Uberaba-MG. Solicitamos a você, professor do ensino fundamental que 
contribua com o trabalho respondendo as indagações abaixo, pois, entendemos que 
com sua contribuição será possível estabelecer novos conhecimentos fundamentais 
para a valorização da profissão docente. Reafirmamos nossa responsabilidade e 
compromisso ético em resguardar os nomes das pessoas, bem como a garantia da 
utilização dos dados apenas como meio de construção de conhecimento e 
contribuição para a ciência. 
Obrigado pela sua colaboração. 
 
BLOCO I. CARACTERIZAÇÃO DO PROFESSOR 
Sexo: (   ) Masculino      (   ) Feminino        Idade: ____ anos 
Nível de Formação:  (responda considerando o maior grau de formação concluído) 
(   ) Magistério nível médio (   ) Graduação em ______________________________ 
(   ) Especialização (   ) Mestrado (   ) Doutorado 
Atualmente freqüenta algum curso? (   ) Sim (   ) Não   (   ) Graduação (   ) 
Aperfeiçoamento (180h) (   ) Especialização (360h) (   ) Mestrado (   ) Doutorado 
Situação Funcional:  (   ) Efetivo Estatutário (   ) Contratado CLT Carteira assinada 
Tempo de serviço: _____ anos _____ meses      Remuneração : R$ ________ ,00 
Número de cargos completos: (   ) um (   ) dois (   ) três 
Em quantas escolas trabalha: _______   Quantos turnos: ______ 
 
BLOCO II. AVALIAÇÃO DO MAGISTÉRIO 
A desvalorização do magistério se deve: 
(   ) falta de identificação profissional - composição social do grupo (feminização; 
baixa origem econômica e social - objetivos modestos, isolamento e individualismo) 
(   ) falta de regulamentação profissional na formação e seleção profissional 
(   ) desinteresse do professor, falta de sentimento de classe, de consciência política 
e de classe, força coletiva e organização sindical 
(   ) a falta de valorização social – status profissional 
(   ) ausência de um plano de carreira e remuneração atraentes – salários e 
diferenciações na carreira 
(   ) outra: ___________________________________________________________ 
CONDIÇÕES DE ATUAÇÃO 
Em relação às condições de trabalho, assinale 3 opções abaixo, que representam, 
as principais dificuldades que você encontra na atuação no magistério: 
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(   ) A gestão pedagógica, por meio de consultoria, centrada nos gestores e 
coordenadores em que os professores são considerados tarefeiros/executores de 
propostas prontas e pacotes educacionais. 
(   ) Sobrecarga de trabalho - burocratização do trabalho com a intensificação de 
projetos e controle externo – registros, fichas, formulários, avaliação, etc). 
(   ) As dificuldades da relação professor-aluno-conhecimento - problemas de 
aprendizagem. 
(   ) Jornada de trabalho, turmas demasiadamente cheias - número de alunos, de 
turmas e de escolas. 
(   ) O cotidiano escolar caracterizado por gestão autoritária, estrutura física 
inadequada, ambiente hostil, falta de recursos didáticos, violência. 
(   ) A perda do controle e da autonomia docente sobre o processo de trabalho, no 
que se refere a avaliação e aprovação, ocasionando o desinteresse e a falta de 
respeito do aluno, pais e comunidade. 
(   ) A indisciplina dos alunos e a falta de acompanhamento da família. 
FORMAÇÃO EM SERVIÇO 
Você participa ou participou de alguma atividade ou curso de formação continuada 
nos últimos 2 anos? (   ) Sim (   ) Não 
Avaliação sobre a qualidade dessa capacitação? (   ) Ruim (   ) Regular (   ) Boa (   ) 
Excelente   Justificativa: _______________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Você considera que o seu curso de formação profissional (magistério ou graduação) 
preparou para o exercício da docência?   (   ) Sim  (   ) Não 
Os cursos de formação de professores (formação inicial e formação continuada) 
tematizam a complexidade de questões envolvidas no ensino da educação infantil e 
anos séries iniciais da Educação Básica?   (   ) Sim  (   ) Não 
Indique 3 (três) aspectos que dificultam a formação continuada e necessária do 
professor: 
1 - ________________________________________________________________ 
2 - ________________________________________________________________ 
3 - ________________________________________________________________ 
Pelo Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de Uberaba a 
carreira do magistério é dividida em classes: Professor 1, Professor 2 e Especialistas 
de Educação. Essa divisão se justifica por diferenciações na exigência de formação 
e atuação com reflexos significativos na carreira e principalmente na remuneração. A 
mudança de carreira ou do nível de atuação docente, somente pode ocorrer através 
de concurso público, sendo que, para a carreira de P1, a conclusão do curso de 
licenciatura correspondente a uma progressão à classe B dentro da própria carreira, 
ou seja, acréscimo 10% no vencimento base da classe. Como você avalia a 
influência da sua formação no desempenho de sua ação docente e o que essa 
formação representou em relação à progressão na carreira, melhoria nas condições 
e remuneração? _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Você é sindicalizado na sua associação de classe? (  ) Sim   (  ) Não. Por quê? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Você tem conhecimento da legislação educacional vigente no que diz respeito às 
políticas sobre a formação e a valorização docente?  (   ) Sim  (   ) Não. 
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Que perspectivas aponta a legislação vigente para a valorização magistério e a 
unificação da carreira do professor da educação básica? _____________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
BLOCOIII. IDENTIFICAÇÃO E SATISFAÇÃO PROFISSIONAL  
Para você o magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental é (   ) profissão     (   ) oficio     (   ) ocupação/atividade     (   ) emprego 
Em sua opinião o que define uma profissão (características):  (   ) status social  (   ) 
formação universitária  (   ) atividade intelectual  (   ) autonomia profissional  (   ) 
remuneração  (   ) organização sindical  (   ) outra: __________________________ 
Razões pela opção pelo magistério – interesses e motivações. Por que escolheu ser 
professor?  (   ) Profissão  (   ) Emprego inserção no mercado de trabalho  (   ) 
Vocação  (   ) Outro: especificar: ________________________________________ 
Qual a imagem (representação construída) você tem da: 
Profissão                                                                              (   ) Positiva   (   ) Negativa 
Escola                                                                                  (   ) Positiva   (   ) Negativa 
Alunos                                                                                  (   ) Positiva   (   ) Negativa 
Como você avalia sua satisfação profissional nas dimensões: 
Pessoal (des. profissional/conciliação c/ vida particular)    (   ) Positiva   (   ) Negativa 
Social (reconhecimento/valorização)                                  (   ) Positiva   (   ) Negativa 
Profissional (direitos/associações sindicais)                       (   ) Positiva   (   ) Negativa 
Relações sociais e profissionais: 
Com os professores da classe (P1)                         (   ) Satisfatória   (   ) Insatisfatória 
Com os demais professores (P2 e especialistas)    (   ) Satisfatória   (   ) Insatisfatória 
Com a direção                                                          (   ) Satisfatória   (   ) Insatisfatória 
Com os alunos                                                         (   ) Satisfatória   (   ) Insatisfatória 
Com os pais                                                             (   ) Satisfatória   (   ) Insatisfatória 
Em sua opinião existe relação entre a satisfação profissional com a qualidade da 
educação pública e o rendimento dos alunos                               (   ) Sim   (   ) Não 
Situações gratificantes do magistério (fontes de satisfação): ___________________ 
___________________________________________________________________ 
Situações frustrantes do magistério (fontes de insatisfação): ___________________ 
___________________________________________________________________ 
Considerando sua situação atual, como você se considera no exercício profissional: 
(   ) Muito satisfeito – altamente motivado    (   ) Satisfeito – motivado  
(   ) Insatisfeito – pouco motivado    (   ) Muito insatisfeito - desmotivado 
Expectativas profissionais: (   ) permanecer na profissão e continuar investindo na 
formação (   ) permanecer na profissão mas não investir em cursos de formação  (   ) 
investir na formação em cursos em outras áreas sem ser o magistério   (   ) escolher 
outra profissão (   ) Outra: ______________________________________________ 
Em sua opinião quais as necessidades e obstáculos para a profissionalização do 
magistério: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Espaço aberto para outras colocações que queira fazer. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Agradecemos sua participação e importante contribui ção.
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ANEXOS 

 

Protocolo de Pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética  em Pesquisa da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC /SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rua Ministro Godói, 969 – Sala 63-C (Andar Térreo do E.R.B.M.) – Perdizes – São Paulo – SP – CEP: 05015-001 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA PUC-SP 

SEDE CAMPUS MONTE ALEGRE 

Protocolo de Pesquisa nº 452/2010 
 

Faculdade de Educação  
Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo 
Orientador(a): Prof.(a). Dr.(a). Antonio Chizzotti 
Autor(a): Maria do Carmo Custódio 
 

PARECER sobre o Protocolo de Pesquisa, em nível de Tese de Doutorado, intitulado Trabalho 
docente: estudo diagnóstico dos (des)caminhos da (des)profissionalização do professor da 
educação básica no município de Uberaba - MG 

  

CONSIDERAÇÕES APROVADAS EM COLEGIADO 

Em conformidade com os dispositivos da Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996 e 

demais resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS), em que os 

critérios da relevância social, da relação custo/benefício e da autonomia dos sujeitos da pesquisa 

pesquisados foram preenchidos. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido permite ao sujeito compreender o significado, 

o alcance e os limites de sua participação nesta pesquisa. 

A exposição do Projeto é clara e objetiva, feita de maneira concisa e fundamentada, 

permitindo concluir que o trabalho tem uma linha metodológica bem definida, na base do qual será 

possível retirar conclusões consistentes e, portanto, válidas. 

No entendimento do CEP da PUC-SP, o Projeto em questão não apresenta qualquer risco ou 

dano ao ser humano do ponto de vista ético.  

 

CONCLUSÃO 

Face ao parecer consubstanciado apensado ao Protocolo de Pesquisa, o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP – Sede Campus Monte Alegre, 

em Reunião Ordinária de 08/12/2010, APROVOU o Protocolo de Pesquisa nº 452/2010. 

Cabe ao(s) pesquisador(es) elaborar e apresentar ao CEP da PUC-SP – Sede Campus 

Monte Alegre, os relatórios parcial e final sobre a pesquisa, conforme disposto na Resolução nº 196 

de 10 de outubro de 1996, inciso IX.2, alínea “c”, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério 

da Saúde (MS), bem como cumprir integralmente os comandos do referido texto legal e demais 

resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS). 

 
 
 

São Paulo, 08 de dezembro de 2010. 
 

 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Edgard de Assis Carvalho  

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP
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